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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

تاالب گاوخونی در آستانه حذف از کنوانسیون رامسر؛

خسارت خشکسالی

امام جمعه اصفهان: 
توقیف اجناس یک مغازه دار ، 

مبارزه با قاچاق کاال نیست

سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی چهارمحال:

روند شیوع کرونا در 
چهارمحال و بختیاری 

افزایشی است

پویش کمک اصفهانی ها 
به سیل زدگان 3 استان 

آغاز شد

پس از بارش های اخیر؛

تنها 13 درصد از حجم 
 سد زاینده رود پر 

شده است

وقتی در بر همان پاشنه 
قبل می چرخد و امیدی 
به ساماندهی بازار خودرو 

نیست؛

مرگ تدریجی 
یک رویا!

وقتی خرید و فروش کفش های دست دوم 
رونق می گیرد؛

دستان خالی، پاهای خسته
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نمایشگاه تجهیزات سرمایشی و 
گرمایشی در اصفهان برگزار می شود

جشن های دهه فجر با کمک 
مردم سامان بخشی می شوند

خطر بیخ گوش قلب تاریخی  اصفهان
هشدار جدی برای شبکه تارعنکبوتی برق؛

فرمانده انتظامی استان خبرداد:
 انهدام باند

  6 نفره سرقت
 مسلحانه از منازل

م
سنی

: ت
س

عک

عالیم رایج امیکرون

  آبریزش بینی

 سینه درد عطسه گلودرد

سردرد خستگی

عالیم رایج امیکرون

دمرییت روابط عمومی 
گاه علوم زپشکی شهررکد دانش

آگهی مزایده امالک مازادبر نیاز بانک ملی ایران  استان اصفهان

بانک ملی ایران اداره امور شعب استان اصفهان در نظر دارد، تعدادی از اموال مازاد خود را از طریق سامانه  تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir   : مزایده            مزایده دستگاه اجرایی .       مزایده گر ، مزایده شماره 20000011۹5000005 مربوط 

به اموال غیر منقول بر مبنای قیمت پایه مزایده ، با وضعیت موجود و به صورت نقدی ، متصرف دار و غیر متصرف دار به فروش برساند. 

متقاضیان می توانند ضمن مراجعه به پایــگاه اینترنتی فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه ، از ســاعت 8:00 صبح  مورخ 

1400/11/11 تا ساعت 13:00 مورخ 1400/11/14 نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام و تا ساعت 14:00 مورخ 1400/11/24 پیشنهاد قیمت 
خود را همراه با اوراق تکمیل شده مزایده حداکثر تا مهلت مقرر از طریق سامانه ستاد ، ثبت و بارگذاری نموده و سواالت احتمالی خود 

را در زمینه اموال مورد مزایده ، با شماره تلفن 32247380 )واحد امالک اداره امور شعب بانک ملی استان اصفهان( مطرح نمایند. 

توضیحات : 
1- بانک ملی ایران در قبول و یا رد کلیه پیشنهادات واصله مختار است.

2- پیشنهادات فاقد سپرده یا دارای سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش ، مبهم و مشروط مردود است.

3- رعایت کلیه موارد مندرج در برگه های مزایده الزامی است.

4- متقاضیان جهت شرکت در مزایده می بایست پس از مراجعه به آدرس الکترونیکی فوق الذکر و انتخاب اموال مورد نظر ، جهت 

شــرکت در مزایده نســبت به تهیه توکن از دفاتر منتخب خدمات پیشــخوان دولت اقدام و پس از ثبت نام در سامانه جهت امضاء 

الکترونیکی، نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند. متقاضیان می توانند برای دریافت اطالعات بیشتر در این زمینه با کارشناسان سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت با شماره تلفن 41934 – 021 تماس حاصل نمایند . 

5- سپرده )ودیعه( شرکت در مزایده معادل 5 % قیمت پایه مزایده است که متقاضیان می بایست به یکی از دو روش پرداختی تصریح 

شده در سامانه ستاد، از طریق درگاه سامانه و یا وجه مورد نظر را به حساب شماره 0110490056006 به نام اداره امور شعب بانک ملی 

استان اصفهان واریز و تصویر رسید پرداخت شده را در سامانه ستاد بارگذاری نمایند.

6- کلیه پاکتهای حاوی پیشنهادات متقاضیان راس ســاعت 10:00 مورخ 1400/11/25 به صورت الکترونیکی از طریق سامانه ستاد 

بازگشایی و از طریق آدرس الکترونیکی به اطالع متقاضیان خواهد رسید. 

7- در خصوص امالک متصرف دار ، به برنده مزایده وکالتنامه کاری جهت انجام امور قانونی اعطاء گشته و کلیه هزینه های مربوط به 

اخذ استعالم در ارتباط با نقل و انتقال ، تنظیم وکالتنامه و سایر موارد برعهده خریدار می باشد. 

8- با توجه به اعالن قبلی بانک مبنــی بر متصرفدار بودن یا تخلیه امالک ، بانک از پذیرفتن هــر گونه اعتراض از متقاضیان ، معذور 

می باشد. 

9- هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده خریدار بوده و هزینه های مذکور می بایست بر اساس اعالم نظر بانک قبل از انقعاد قرارداد نقدا 

در وجه بانک واریز گردد.

10-  در صورتی که مبالغ پیشنهادی خریداران به یک میزان باشد اولویت فروش با شرایط نقدی است.

11-  کلیه اموال مشمول فروش نقدی با قیمت پایه مزایده بوده و امالک متصرف دار ، با ارائه وکالتنامه به فروش می رسد و بانک هیچ 

گونه مسئولیتی در قبال تخلیه آن ندارد. 

12- بازدید از کلیه امالک الزامی است و در وضعیت موجود واگذار می گردد . 

بانک ملی ایران اداره امور شعب استان اصفهانم الف: 1269503 

نوبت اول
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تمرین نظامی ارتش اوکراین با تسلیحات جدید انگلیسی
نظامیان اوکراینی تمرینات نظامی خود را با تسلیحاتی که به تازگی از انگلیس تحویل گرفته اند، برگزار 
کردند.در شرایطی که تنش ها بین روسیه و غرب بر سر بحران اوکراین به شدت رو به افزایش است، 
ارتش اوکراین روز جمعه تمرینات نظامی خود را با تسلیحات جدیدی که از انگلیس تحویل گرفته، 
انجام داده است.کشورهای غربی به بهانه تصمیم احتمالی روســیه برای اشغال اوکراین، حضور 
خود در شرق اروپا را تقویت کرده و تسلیحات نظامی بیشتری را در اختیار دولت کی یف قرار داده اند. 
انگلیس به تازگی تسلیحات ضد تانک را به اوکراین ارســال کرده و نظامیان اوکراینی در تمرینات 
روز جمعه از این تسلیحات استفاده کرده اند.روسیه بارها ادعاهای کشورهای غربی درباره اشغال 
اوکراین را رد کرده و از اروپا تضمین های امنیتی خواسته است.انگلیس پیش از این اعالم کرده بود 

که قصد دارد سامانه های دفاعی ضد زرهی سبک در اختیار اوکراین قرار دهد.
 

 هندوراس روابط دیپلماتیک خود با ونزوئال را از سرگرفت
 پس از بیش از ۱۰ سال ســرانجام ونزوئال و هندوراس روابط دیپلماتیک خود را احیا کردند.به نقل از 
اسپوتنیک، »فلیکس پالنسیا«، وزیر امور خارجه ونزوئال گفت: ونزوئال و هندوراس روابط دیپلماتیک 
خود را از سر گرفتند.پالنسیا گفت: »این زن بزرگ ]شیومارا کاسترو رییس جمهور جدید هندوراس[  به 
دلیل دموکراسی رییس جمهور شد. امروز که روابط دیپلماتیک با ونزوئال احیا شده است، ما با هم مسیر 
روشنی را برای اتحاد آمریکای التین و کارائیب و بین ونزوئال و هندوراس تعریف خواهیم کرد.«کاسترو، 
اولین رییس جمهور زن هندوراس، روز پنجشنبه رسما سوگند یاد کرد. وی در نوامبر ۲۰۲۱ در انتخابات 
ریاست جمهوری پیروز شد و به قدرت رسیدن او پایان چرخش قدرت ۱۳۰ ساله بین دو حزب آزادی و 
ملی بود.نیکالس مادورو، رییس جمهور ونزوئال، یکی از اولین رهبرانی بود که مراسم تحلیف کاسترو را 

تبریک گفت و پس از پایان مراسم، کاسترو و پالنسیا جلسه ای برگزار کردند.
 

برادر »سعد حریری« وارد رقابت های انتخاباتی لبنان می شود
برادر سعد حریری، نخست وزیر ســابق لبنان که اخیرا از سیاســت خداحافظی کرد، گفته که در مبارزات 
انتخاباتی آتی شرکت می کند.به نقل از روسیا الیوم، بهاء حریری، برادر سعد حریری در پیامی تلویزیونی 
با بیان قصد و نیتش برای شرکت در انتخابات پارلمانی لبنان عنوان داشت: من راه رفیق حریری را ادامه 
خواهم داد. نه دین، نه اخالق و نه تربیت ما به عنوان فرزندان »شهید« رفیق الحریری اجازه نمی دهد که از 
مسئولیت خود برای قرار دادن امکانات مان در راه پیشرفت لبنان شانه خالی کنیم.وی ادامه داد: خانواده 
کوچک شهید رفیق حریری و همچنین خانواده بزرگ وی از هم پاشیده نشده و نخواهد پاشید و با مشارکت 
و همبستگی هم برای بازگرداندن حاکمیت وطن نبرد خواهیم کرد.بهاء حریری ادامه داد: آنچه را که از پدر 
شــهیدمان آموختیم، ادامه خواهیم داد و فرزند رفیق حریری هرگز لبنان را ترک نخواهد کرد، ما در کنار 

شما هستیم.

ادعای رویترز: 

روسیه ذخایر خون در مرز اوکراین مستقر کرده است
سه مقام آمریکایی در مصاحبه با یک خبرگزاری انگلیسی ادعا کردند که در ادامه انتقال سازوبرگ نظامی 
روسیه به مرز اوکراین، ذخایر انتقال خون به مجروحان احتمالی جنگ نیز در منطقه مستقر شده اند.سه 
مقام آمریکایی در مصاحبه با خبرگزاری »رویترز« ادعا کردند که انباشت نظامی روسیه در نزدیکی اوکراین 
گسترش یافته و شامل ذخایر خون به همراه سایر مواد پزشکی است که به آن امکان درمان مجروحان 
را می دهد.این مقام های فعلی و سابق آمریکایی - که نام شان فاش نشد - گفتند شاخص های معینی 
مانند ذخایر خون، برای تعیین آمادگی مسکو برای انجام تهاجم بسیار مهم است، البته اگر »والدیمیر 

پوتین« رییس جمهور روسیه تصمیم به حمله به اوکراین بگیرد.

ادامهمذاکراتویندردستانپایتختها؛

انتظار، ایهام، ابهام
مذاکره کنندگان هشــتمین دور مذاکرات وین بر ســر احیای برجام که از 
بیست و هفتم دسامبر آغاز شده برای دومین بار به منظور رایزنی و دریافت 
دستورالعمل های الزم برای چند روز به پایتخت هایشان بازگشتند.انریکه مورا 
، هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام اعالم کرد که هم اکنون به اتخاد 
تصمیمات سیاسی نیاز است.بر اساس تفاهم انجام شده میان هیئت های 
مذاکره کننده در وین، دور هشتم گفت وگوها به مدت حدود یک هفته تنفس 
خواهد داشــت.طی هفته های اخیر مذاکرات به طور فشرده و در جلساتی 
مشــترک میان هیئت مذاکره کننده ایران و ۱+۴ با حضور نماینده اتحادیه 
اروپا برگزار شده اســت. نگارش متن توافق احیای برجام در این مدت در 
دستور کار بوده است و موضوعات مختلف از جمله لغو تحریم ها، تضمین 
عدم خروج یک عضو از برجام، راســتی آزمایی و اطمینــان ایران از اجرای 
دقیق، موثر و مستمر لغو تحریم ها به ویژه از سوی آمریکا و اروپا و اقدامات 
متقابل هسته ای ایران به نحو قابل قبولی که هم ایران و هم طرف های دیگر 
رضایت نسبی داشتند، پیش رفته و اختالفات زیادی از میان برداشته شده 
است. با این حال برخی مسائل به نظر نیازمند تصمیم گیری در سطوح باال و 
رایزنی هیئت ها با پایتخت های شان است.یک منبع مطلع نزدیک به هیئت 
مذاکره کننده ایران در رابطه با وقفه ایجاد شــده در دور هشتم مذاکرات که 
طوالنی ترین دور مذاکرات برای احیای برجام تا کنون بوده است، گفت که 
»گفت وگوها برای حدود یک هفته به منظور مشــورت و رایزنی هیئت ها با 
پایتخت ها متوقف شده است.«این منبع مطلع روند گفت وگوها را در مجموع 
سازنده و رو به جلو خواند و افزود: اگر طرف های مقابل پس از بازگشت از 
پایتخت ها تصمیمات الزم را اتخاذ کنند، امکان حرکت ســریع تر به سمت 

توافق وجود دارد.

ادامه دور هشتم مذاکرات احتماال از هفته  آینده

میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در گروه ۱+۴ در توئیتی ضمن اعالم خبر 
توقف کوتاه در دور هشــتم مذاکرات برای انجام برخی رایزنی ها نوشــت: 
مذاکرات به سطح پیشرفته ای رسیده که نیازمند تصمیمات سیاسی است. 
انتظار می رود که ادامه دور هشتم هفته  آینده ازسرگرفته شود؛ اما روز جمعه 
همزمان با اعالم خبر وقفه در دور هشتم مذاکرات، شاهد رایزنی هایی میان 
رهبران کشورهای روسیه و فرانسه و گفت وگوی وزیران خارجه آلمان و روسیه 
بودیم. از ابتدای از سرگیری مذاکرات در آذرماه سال جاری، روسیه در سطوح 
دیپلماتیک و سیاسی بیش از گذشته نقش آفرین بوده است به نحوی که 
مقامات آمریکایی و ایرانی نیز این مســئله را بارهــا تایید کرده اند. رییس 
جمهور روسیه و نماینده این کشور در مذاکرات به نحوی نقش واسطه میان 

ایران و سه کشور اروپایی و ایران و آمریکا را داشته است.

میان داری روسیه برای حفظ مذاکرات وین
به گزارش رویترز، یک مقام دفتر ریاست جمهوری فرانسه پس از گفت وگوی 
تلفنی والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه و امانوئل مکرون، رییس جمهور 
فرانسه در روز جمعه درباره توافق هسته ای عنوان کرد که مذاکرات میان ایران 
و قدرت های جهانی همچنان دشوار است، اما نشانه هایی مبنی بر حصول 
توافق وجود دارد.این مقام فرانسوی که در جمع خبرنگاران صحبت می کرد، 
در عین حال گفت که مسئله تضمین های امنیتی برای ایران و چگونگی تحت 
کنترل بازگرداندن برنامه هسته ای این کشور همچنان نیاز به شفاف سازی 
دارد.در همین چارچوب وزیران خارجه روسیه و آلمان در تماسی تلفنی به 
بررسی آخرین تحوالت مربوط به برجام پرداختند.وزارت خارجه روسیه روز 
جمعه اعالم کرد که سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه و آنالنا بربوک، وزیر 
خارجه آلمان در تماســی تلفنی با یکدیگر تاکید کردند که »کار دیپلماتیک 
متمرکز باید برای احیای توافق هسته ای وین در ۲۰۱۵« ادامه یابد.مقامات و 
مذاکره کنندگان اروپایی از ابتدای از سرگیری مذاکرات همچنان ساز نا کوک 
خود را می نوازند و بر ادعاهای واهی خود نســبت به برنامه هسته ای ایران 
پافشاری دارند. آنها مدعی هستند که برنامه هسته ای ایران که تحت نظارت 
کامل آژانس قرار دارد به سطحی از گستره و پیشرفت رسیده که ادامه این 
روند در عمل تعهدات هسته ای ایران در برجام را بی معنا و خالی می کند. از 

این رو معتقدند یا باید برنامه هسته ای ایران متوقف شود یا مذاکرات زودتر 
)پایان ژانویه یا اوایل فوریه( به نتیجه برســد.این درخواست ها در حالی 
مطرح می شود که توقف برنامه هسته ای ایران از سوی مقامات کشورمان 
تاکنون رد شده است، چرا که فعالیت های هسته ای ایران اول در چارچوب 
پادمان جامع و نظارت آژانس پیش می رود دوم اینکه توسعه فعالیت ها 
در حوزه تولید سوخت و توسعه ســانتریفیوژها در راستای کاهش تعهدات 
برجامی به عنوان اقدام متقابل با بازگرداندن تحریم ها علیه ایران از سوی 
آمریکا و انجام نشدن تعهدات برجامی آمریکا و اروپا انجام می گیرد. به عالوه 
این کشورهای اروپایی عضو برجام بودند که از ابتدای مذاکرات در آذرماه با 
مانع تراشی و تاخیر و تعلل های متعدد مذاکرات و دیدگاه های ایران را جدی 
نگرفتند و فکر کردند با اعمال فشار سیاســی و رسانه ای می توانند ایران را 
از مسیر خود برای لغو تحریم ها بازگردانند. با وجود رفتارهای عجیب و دور 
از انتظار اروپا در این دور از مذاکرات اما اظهارات مقامات آمریکایی، ایرانی، 
روسی و چینی در مجموع نشان می دهد، به واسطه مذاکرات جدی و اراده 
سیاسی اکثر طرف ها، اکنون توافق بیش از هر زمان دیگر در دسترس است و 
در چنین شرایطی اگر مذاکرات به دلیل ضرب االجل  های ساختگی بخواهد 
تحت تاثیر قرار گیرد و به سمت توقف یا بن بست کشیده شود، مسئولیت این 

روند و نتیجه، طرف های اروپایی و در نهایت آمریکا هستند.

روزنامه شرق نوشت: دولت رییســی آگاهانه در 
غیــاب حداکثری مردم شــکل گرفــت. از همین 
رو  صــدای دولتش طنینــی ندارد. نــه موجی از 
شــادی برمی انگیــزد و نــه موجــی از انتقادات 
مردمی. این اتفاق در دولت های گذشته کم سابقه 
بوده اســت. دولت های دیگــری همچون دولت 
هاشمی رفسنجانی و حســن روحانی هم بوده اند 
که با مردمی ذهنی سخن گفته اند، اما قادر بوده اند 
احساســات مثبت یا منفی مردم را تحریک کرده 
و جامعــه را به حرکــت وادارند. دولت ســیزدهم 
در جســت وجوی رویای گمشده اســت. احضار 
مردم حتی اگر این مردمان، مردم-حامی باشند 
اثرات اجتماعی خواهد داشــت؛ چراکه ناخواسته 

به آنتاگونیســمی دامن خواهند زد و در کنار آنان 
مردمــی واقعی شــکل خواهد گرفــت. آیا دولت 
رییســی با این مردم-حامی قــادر خواهد بود به 
ژاکوبنیســمی مثبت دســت پیدا کند؟ …شــاید 
سخنان اخیر علم الهدی و تغییر مواضعش حاکی 
از نیاز بــه همین توده ها باشــد. هرچــه از دولت 
سیزدهم بگذرد بیش از پیش به مردم احتیاج پیدا 
خواهد کرد البته نه برای بقــا، برای عملیاتی کردن 
کارهایــش، باورهایش و حتــی تغییراتی که خود 
به آن باور ندارد و فقط  برای ایجــاد تکاپو در میان 
مردم گرفته می شــود. کابوس همــه دولت های 
انقالبی غیاب مردم است؛ ازاین رو بی دلیل نیست 
که جملگی آنان ناگزیر به ســوی پوپولیســم گام 

برمی دارنــد. دولت ســیزدهم اینک در آســتانه 
قراردادهای مهم با چین و روســیه و برجام، بیش 
از پیش نگران غیاب مردم است. این دولت نگران 
اســت مبادا چیزهایی به پای آنان نوشته شود که 
در آن سهمی ندارند یا اگر دارند چندان در آن موثر 

نیستند، آن هم در غیاب شاهدان عینی؛ مردم!

وقتی صدای دولت رییسی طنین ندارد

اولیانوف: 

به سطح پیشرفته ای در مذاکرات رسیده ایم
نماینده روســیه در ســازمان های بین المللی واقع در وین در توئیتی اعالم کرد که مشــارکت کنندگان در مذاکــرات وین پس از وقفه ای کوتــاه جهت رایزنی با 
پایتخت های شان، دور هشتم مذاکرات را به زودی  از ســرخواهند گرفت.میخائیل اولیانوف در توئیتی نوشت: مشارکت کنندگان در مذاکرات وین بر سر برجام 
وقفه ای نه چندان طوالنی در مذاکرات می اندازند تا جهت رایزنی به پایتخت های شــان بازگردند. مذاکرات به ســطح پیشرفته ای رسیده که نیازمند تصمیمات 

سیاسی است.
اولیانوف افزود:  انتظار می رود که ادامه دور هشتم به زودی ازسرگرفته شود.هشــتمین دور گفت وگوهای رفع تحریم در وین اوایل دی ماه با برگزاری نشست 
کمیسیون مشترک به ریاست علی باقری، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسالمی ایران و انریکه مورا، معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا آغاز شد.

طرفین مذاکرات از جمله دولت آمریکا که به طور غیرمســتقیم و از طریق هیئت های دیگر کشــورها با ایران در وین مذاکره می کند، گفته اند پیشرفت هایی در 
مذاکرات وین حاصل شده است.

خبر روز

وز عکس ر

وقتی برادرِ معاون 
دولت، قربان 

صدقه اش می رود!
علیرضا مخبر، برادر معاون اول 
رییس جمهور در یک استوری از 
محمد مخبر بابت حضور در میان 
مردم در استادیوم آزادی تمجید 
کرد:»جونــم داداش عزیزم که 
بین مردم نشست و این افتخار 
را کنــار مردمــش دید...بدون 
محافــظ و َدُک و ُپزهای  قبلی 

ها!!تبریک به ایران«

نظر »عطا«درباره مذاکره با آمریکا
عطاا... مهاجرانــی در روزنامه اعتماد نوشــت:مذاکره با آمریکا را نباید تبدیل بــه تابو کرد تا اگر به 
دالیلی و در شرایطی دولت یا حکومت تشخیص داد که مذاکره به نفع ملت و کشور است، نتواند از 
دیوار بلندی که ساخته شده است، بگذرد یا تابو را بشکند. در موقعیت فعلی، آمریکایی ها با خروج 
از برجام در دوره ترامپ، از زاویه سیاسی و منطقی و تبلیغاتی دست پایین را در مذاکره دارند. وقتی 
طرف ایرانی می گوید: »آمریکا باید تضمین بدهد که بار دیگر از برجام خارج نخواهد شد« و طرف 
آمریکایی می گوید: »نمی توانیم تضمین بدهیم!« این ســخن آمریکا سنجیده می شود و نشانه 

موقعیت ضعیف آمریکا در مذاکرات برجام است.
 

روزنامه دولت: 

حرف های »احمدی نژاد«، رسما اقدام علیه امنیت ملی است
روزنامه ایران در یادداشتی پیرامون اظهارات اخیر احمدی نژاد نوشت:آقای احمدی نژاد مدعی شده است 
که به واسطه اطالع دقیق، روسیه و آمریکا بر سر ایران و اوکراین معامله کرده اند؛ به این معنا که آمریکا چراغ 
سبز حمله روسیه به اوکراین را بدهد و از سوی دیگر، روسیه نیز مانعی بر سر حرکت آمریکا به سمت ایران 
فراهم نکند.گرچه این ادعای آقای احمدی نژاد رسما اقدام علیه امنیت ملی است؛ اما نکته مهم تر این است 
که  باید مشخص شود این دقت در اطالعات غلط و ساختگی از کدام سمت به ایشان تزریق شده است؟ 
چراکه مشخصا این ادعاها از یک سو در پی تخلیه فرصت های اقتصادی کشور در جنگ تحریمی و برهه 
حساس توازن سیاست خارجی است و از سوی دیگر افکار عمومی را به سمت »ترس از جنگ« هدایت 
می کند و یادآور آن جمله معروف است که »النصر بالرعب: پیروزی به واسطه ترساندن محقق می شود.«

 
داماد روحانی: 

دیروز مذاکره »َاخ« بود امروز »َبه«!
کامبیز مهدی زاده، تحلیلگر مسائل سیاســی و داماد حسن روحانی در یادداشتی به موضع جدید 
دلواپسان و اصول گرایان درباره برجام کنایه زد.در بخشــی از یادداشت داماد روحانی آمده: عجب 
روزگاری شده است تا دیروز مذاکره »َاخ« بود امروز »َبه« شده است. تندروها و دلواپسان حرام را 
حالل کرده اند. گویا مشکل این دوستان تنها حسن روحانی بود. امروز وقتی تیم مذاکره کننده در 
حال انجام مذاکرات است از شعار »ای آنکه مذاکره شعارت استخر فرح در انتظارت« خبری نیست 
استخر فرح به استخر فرج و گشایش برای این دلواپسان تبدیل شده و هر روز در آن شنا می کنند. 
برای این دوستان مذاکره، عزت شده است. یادشان رفته که طی 8 سال گذشته تیم مذاکره کننده 
کشور را هر روز تخریب کرده اند، اما امروز مذاکره کنندگان خود را تمجید می کنند و هورا می فرستند 
و به تعداد نفرات کاروان المپیک یک کشور در مذاکرات شرکت می کنند! به راستی چه چیزی تغییر 

کرده است؟
 

واکنش روزنامه صداوسیما به هک 10 ثانیه ای
روزنامه جام جم در گزارشی نوشت: عصر پنجشــنبه گذشته، خبری با عنوان هک تلویزیون دست 
به دست شد و بالفاصله معاون توسعه و فناوری سازمان صدا و ســیما در شبکه خبر توضیحاتی را 
در خصوص این اقدام منافقین ارائه کرد.حقیقت آن است این گروه این بار تالش کردند تا با خرابکاری 
در سیســتم پخش رادیو و تلویزیون موج جدیدی را برای خود ایجــاد کنند.واکنش های کاربران 
توئیتری به هک شدن هم جالب بود از آن جمله می توان مواردی همچون »اگه زنگ در خونه مقامات 
ارشد نظام رو می زدن و در می رفتن تاثیر گذار تر از این بود که رجوی ها رو از تلویزیون نشون بدن!  و ما 
راضی هستیم شما هفته ای چند ثانیه شبکه یک رو هک کنید!شاید آنها از خرابکاری های اخیری 

که با هوشمندی رسانه ملی بی نتیجه ماند ناراحت شده اند.«

کافه سیاست

صدای یک فعال سیاسی از ناچاری 
مردم درآمد؛

فقط مردم تحمل کنند؟!
یک فعال سیاســی، درباره این کــه برخی از 
مسئوالن کشور به جای این که به فکر راه حل 
برای برون رفت از مشکالت باشند دائم مردم 
را به تحمل شــرایط توصیــه می کنند، گفت: 
مسئوالن وظیفه شان این است که معضالت 
و مشــکالت را حل کنند؛ حل هر مشکلی هم 
راه و روش خودش را دارد. مــردم ما جنگ، 
تحریم ها و مسائل دیگر را که تحمل کردند. حال 
به جای این که مشکالت را حل کنیم به مردم 
توصیه می کنیم، مردم تحمل کنید! اتفاقا امروز 
باید بررســی کنیم راه دیگری وجود نداشت 
تا این همه مشــکل برای مردم ایجاد نکنیم.

حسین کاشفی  با بیان این که امروز به جای 
این که مشکالت را حل کنیم، توصیه می کنیم 
که مردم بیشتر مشکالت را تحمل کنند، اظهار 
داشت: بله، مردم چاره ای جز تحمل ندارند؛ اما 
در کنارش انتظار دارند دولتی که با شعار مردمی  
بر سرکار آمده است مسائل و مشکالت را حل 
کند.وی با اشاره به اینکه عده ای به دنبال این 
بودند که دولت و مجلس را یکدســت کنند تا 
مسائل را به گفته خودشــان حل کنند، عنوان 
کرد: یکدست شدن بسیار خوب است، چرا که 
منجر به همراهی و انسجام می شود؛ اما باید به 
مسئله هم نگاه کنیم مجلس چه برخوردی با 
دولت قبل داشت امروز چه برخوردی با دولت 
جدید دارد؟ چیزهایی که آن زمان ممنوع بودند 
امروز به یک شــکل دیگری بــا آن ها برخورد 
می کند. نمی شود که سیاست یک بام و دو هوا 
را داشت؛ نمی شود در یک جایی شما بگویید 
مذاکره بد است کسی هم حق چنین کاری را 
ندارد بعدا در جایی دیگر اعــالم کنید باالخره 
باید مذاکره کرد تا بتوانیم را مسائل مان را با دنیا 
حل کنیم.کاشفی تاکید کرد: طبیعی است که 
ما باید با دنیا مذاکره و مسائل مان را حل کنیم 
نباید به گونه ای رفتار کنیم که دنیا ما را به عنوان 
کسانی که به دنبال جنگ هستیم و به مسائل 
بین المللی و مفاهمه توجه نداریم، بشناسد. 
این که نمی شــود ما در همه زمینه ها مقابل 
مسائلی که همه دنیا تحت عنوان مسائل بین 

المللی عرفی می شناسد، جبهه بگیریم.

بین الملل
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پس از بارش های اخیر؛

تنها 13 درصد از حجم سد زاینده رود پر شده است
مدیر بهره برداری و نگهداری از سد و نیروگاه های زاینده رود و کوهرنگ، ورودی آب به سد زاینده رود و 
خروجی از آن را حدود ۱۱ متر مکعب بر ثانیه اعالم کرد و  گفت: در مدت زمان مشابه سال گذشته، حجم 
سد زاینده رود ۱۸۴ میلیون متر مکعب و در متوسط بلندمدت، ۶۱۷ میلیون متر مکعب بود و ذخیره آب 
در مخزن سد زاینده رود در مقایسه با سال گذشته ۱۱ درصد و در مقایسه با متوسط بلندمدت ۷۳ درصد 
کاهش یافته است. سید مجتبی موسوی نایینی افزود: میزان بارش ها از ابتدای سال آبی جاری تاکنون 
در ایستگاه شــاخص زاینده رود، یعنی کوهرنگ ۵۶۰ میلی متر بوده که در مدت مشابه سال گذشته، 
میزان بارش ها، ۴۳۶ میلی متر و در بلندمدت، میانگین بارش ها ۶۳۲ میلی متر بوده است.وی، میزان 
بارش ها را بهتر از سال آبی گذشته بیان کرد و گفت: از لحاظ آماری، در پنجاه و یک سال گذشته، فقط در 

سال آبی ۹۷-۹۶ در شرایط بدتری بوده ایم و بارش کمتری نسبت به سال جاری داشته ایم.
 

اجرای برنامه های توسعه در اصفهان مستلزم منابع آب پایدار
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد گفت: اصفهان اگر بدون مدیریت یکپارچه و آینده نگر 
منابع آب توسعه پیدا کند به طور یقین جایی دیگر تخریب می شود.نادی اظهار کرد: نگاه مجلس شورای 
اسالمی و مسئوالن به توســعه به صورت موضعی و منطقه ای است. در تصمیم گیری ها نگاه یکپارچه 
وجود ندارد، اصفهان اگر توسعه پیدا کند به طور یقین جایی دیگر تخریب می شود و برعکس؛ بنابراین 
مدیریت یکپارچه و آینده نگر منابع آب اهمیت دارد.محاسبات نشــان می دهد از سال ۱۳۶۱ تا سال 
۱۳۹۶، میلیارد ها مترمکعب از منابع آب زیرزمینی برداشت شده است که نتیجه آن بروز فرونشست با 
حداکثر نرخ ساالنه ۱۸ سانتی متر است.به گفته  وی؛ تصمیم ها برای انتقال آب اگرچه در ظاهر شاید 
بدون اشکال به نظر بیاید، اما اگر باعث شود درجایی توسعه ایجاد شود و درجایی دیگر تخریب و نابودی 
نیازمند بازنگری است؛ انتقال آب به معنای فراهم کردن توسعه است، اما سال های بعد می بینیم در 
سویی دیگر منابع آب خشک شده اند.برداشت از منابع آب زیرزمینی باقی مانده، بدون اجرای طرح های 

تغذیه آبخوان ها به مفهوم تخلیه کامل منابع آب در محدوده زمانی سال ۱۴۰۹ تا ۱۴۱۵ خواهد بود.

 نمایشگاه تجهیزات سرمایشی و گرمایشی در اصفهان 
برگزار می شود

بیستمین نمایشــگاه تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشــی )Termotech ۲۰۲۲( از 
یازدهم بهمن ماه و به مدت پنج روز در اصفهان برپا خواهد شــد. این نمایشــگاه با حضور ۹۸ برند و 
شرکت معتبر از استان های مختلف کشــور تا روز جمعه، پانزدهم بهمن ماه برپا خواهد بود و کاالها، 
محصوالت، خدمات، پتانسیل ها و دستاوردهای شرکت های حاضر را به نمایش خواهد گذاشت. در 
این نمایشگاه ۹۸ شرکت از هشت استان اصفهان، البرز، تهران، مشهد، گیالن، قزوین، چهارمحال و 
بختیاری و هرمزگان )کیش( حضور دارند و توانمندی های خود را در ۱۵ هزار مترمربع فضای مفید 
نمایشگاهی به نمایش می گذارند. شرکت های حاضر در بیستمین نمایشگاه تجهیزات و تاسیسات 
سرمایشی و گرمایشی اصفهان در زمینه های مختلفی نظیر تولید تجهیزات سرمایشی و گرمایشی، 
تجهیزات و سیستم های گرمایشی )دیگ آب گرم، دیگ بخار و دیگ روغن، سیستم های گرمایش 
از کف و گرمایش تابشی، سیستم های هوشمند کنترل گرمایش، انرژی های نو و تجدیدپذیر، انواع 
سیستم های گرمایش داخلی(، تجهیزات و سیستم های سرمایشــی و تهویه مطبوع )پکیج های 
سرمایشی، فن و فن کویل، کندانسور، پمپ های چگالنده سرمایشی و پمپ های حرارتی، سیستم های 
تهویه مطبوع، انواع هواکش و دمپر، دریچه تنظیم هوا، فیلتر هوا، پرده هوا، دوش هوا، سیستم های 
پاالیش هوا، انواع هود، اتاق های پاک، سیستم های هوشمند کنترل سرمایش، سیستم های رطوبت زا، 
خشک کن و...(، انواع لوله و اتصاالت ، مشعل و تجهیزات اطفای حریق، مبدل ها و عایق های حرارتی 

و برودتی، ابزارهای سنجش و اندازه گیری و...( فعالیت دارند.

وقتی خرید و فروش کفش های دست دوم رونق می گیرد؛

دستان خالی، پاهای خسته

فرارو- خرید و فروش کفش دست دوم موضوعی نیست که در چند 
سال اخیر شکل گرفته باشد. آن هایی که در طول دهه های اخیر سری 
به گمرک تهران زده باشــند، احتماال مغازه هــای فروش کفش های 
استوک و دست دوم دیده اند. مغازه هایی که اغلب کفش های ورزشی 
و کوه نوردی استوک یا دست دوم می فروختند. اما حاال این خرید و 
فروش ها گسترده تر شده و به کفش های رسمی، طبی و مجلسی زنانه 

و مردانه هم رسیده است.
با جســت وجوی کلمه خرید کفش دســت دوم می تــوان فهمید که 
بخشی از جامعه خودشان را با شرایط موجود وفق داده اند و بخشی از 

نیازشان را از بازار دست دوم فروشی ها تامین می کنند.
آن هایی هم که از کفش های قدیمی ترشان خسته شده اند، دستی به 
سر و روی کفش قدیمی می کشند و با گرفتن چند عکس باکیفیت از 
آن، در سایت های خرید و فروش آنالین آگهی اش را منتشر می کنند. 
برخی هم با ســایز کفش های نو یا استوک شان مشکل دارند و قصد 

فروش شان را دارند.
اما حاال اغلب آگهی ها مربوط به کفش دست دوم زنانه، کفش دست 
دوم اورجینال، کفش دست دوم خارجی، خریدار کفش زنانه جلو باز، 

کفش دست دوم مردانه تمیز و کفش مجلسی زنانه است.

براســاس داده و آماری که روابط عمومی دیوار در اختیار ما قرار داد، 
تعداد آگهی کفش های دســت دوم در بهار امســال به شکل متوسط 
روزانه ۲ هزار و ۴۰۰ آگهی بوده است. این میزان در پاییز امسال روزانه 
به ۲ هزار و ۹۰۰ آگهی رســیده، که نشــان دهنده افزایش ۲۱ درصدی 

است.
البته دیــوار تنها پلتفرم منتشــر کننــده کفش های غیر نو نیســت و 
سایت های دیگری همچون شیپور، دســت ۲ و... نیز این آگهی ها را 

منتشر می کنند.
 در میــان آگهی های فــروش کفش هــای دســت دوم، آگهی هایی

  تحت عنوان خریدار کفش دســت دوم منتشر شــده است. یکی از 
 این آگهــی دهنــدگان در توصیف آگهــی اش گفته که انــواع کفش 
 مردانه، زنانه، اســپرت و مجلســی را بــه بهترین قیمــت خریداری 
 می کند. او ســاکن تهران اســت و شــماره اش را در دســترس قرار 

داده است.
شماره ایرانسلی اش را می گیرم و بعد از چند بوق گوشی را بر می دارد. 
صدای ماشــین ها و موتور ها نشــان می دهد که در خیابان است. به 
او می گویم که برای آگهی اش تماس گرفتــه ام. اما برایش توضیح 
می دهم که خبرنگار هستم و سواالتی در این رابطه دارم. اطمینان خاطر 

می دهم که بدون درج اسمش گفت وگوی بین مان را منتشر می کنم.
دوباره فامیلی ام را می پرســد و می گوید که االن درگیر کاری است و 
یکی دو ساعت بعد امکان گفت وگو دارد. صبر می کنم و سر زمانی که 
با یکدیگر هماهنگ کرده ایم با او تماس می گیرم؛ اما پاسخ نمی دهد. 
مشخص است که اعتماد نکرده است و رغبتی به گفت وگو ندارد. نکته 
جالب هم این که این خریدار کفش های دســت دوم، پس از تماس 
من، آگهی اش را به سرعت از سایت فروش آنالین مذکور حذف کرد.

شماره دیگری از ســایت های آنالین خرید و فروش کاال بر می دارم. 
کسی گوشی را بر نمی دارد.

 دوباره تماس می گیرم. این بار بعد از چند بوق گوشــی را بر می دارد. 
صدایش نشان می دهد که جوان است. شــاید ۳۰ تا ۳۵ سن داشته 
باشد. می پرســم برای آگهی تان تماس گرفته ام. کفش چرم مردانه 
دســت دوم هم خرید دارید؟ می گویــد: بله. البته بایــد عکس ها را 
مشاهده کنم. اگر کفش ها سالم باشند، می خرم. می پرسد حاال چند 
جفتی دارید؟ می گویم ۴ جفت. یک جفت نیم بوت و سه کفش کالج 
مردانه چرم. می پرسم حاال قیمت چند است؟ سریع پاسخ می دهد: 

وقتی عکس کفش ها را ندیده ام چگونه قیمت بدهم.
می پرســم حاال اگر مغازه داشــته باشــیم و کفش بخواهیم، شــما 
می توانید جنس مان را تامین کنید. چند ثانیه مکث می کند و می گوید: 
ما را چی گیر آورده ای، مرد حســابی. همکار هســتی و ما را سر کار 

گذاشته ای!
اطمینان می دهم که برای اذیت کــردن و کنجکاوی تماس نگرفته ام. 
می گوید جنس تعدادی از مغازه های دســت دوم فروشی در تهران را 
او تامین می کند و همیشه منصفانه می خرد و می فروشد. می پرسم 

یعنی نوبت به دیگران هم می رسد یا سرتان شلوغ است؟
خریدار عمده کفش های دســت دوم می گوید سرشان شلوغ است؛  
اما توان تامین کاالی دیگر مشــتریان را دارد. می گویم کاال ها همگی 
ایرانی است یا خارجی هم بین شان هم پیدا می شود؟ پاسخ می دهد 
که بخش اعظم شان اســتوک است و دوســتانی دارند که به دست 
شان می رسانند. اما تاکید دارد که کفش های دست دوم داخلی را هم 

می شود راحت خرید و هم راحت می شود فروخت.
قیمت ها بسیار متفاوت است و حد و مرز مشخصی ندارد؛ اما معموال 
از ۳۰ هزار تومان شروع می شود و گاه به ۴ تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان 
هم می رسد. البته کفش های دست دومی که قیمت شان به رقم های 
چند میلیونی می رسد، بیشتر مربوط به کفش های ورزشی و کوه نوردی 

خارجی است.

طبق گفته احســان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی 
و دارایی در مصاحبه تلفنی با رســانه ملی، اعطای 
وام زیر ۱۰۰ میلیون تومان بــدون اخذ ضامن آغاز 

خواهد شد.
موضوع اعطای وام های بــدون ضامن و کاهش 
ســختگیری بانک ها در ارائه وام در جلسه رییس 

جمهور با مدیران بانکی مطرح شــد. در نشســت 
رییس جمهور با مدیران عامل بانک ها مصوب شد 
تا پرداخت تسهیالت خرد به مردم با اعتبارسنجی 

جایگزین اخذ وثیقه شود.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نیز از تغییر 
نوع وثیقه  برای وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان خبر 
داد و گفــت: در پی این تغییر، کســی که کارمند یا 
حقوق بگیر ثابت دولت است می تواند حقوق خود 

را وثیقه و اعتبار وامش کند.
 وزیر اقتصاد در توئیتی نوشت: بعد از گذشت چند 
روز، ابالغیــه اعطای وام های خــرد بدون ضامن 
برای حقوق بگیران و مستمری بگیران نهایی شد. 

 حســینی، معاون بانک و بیمــه وزارت اقتصاد در 
تشــریح جزئیات و نحوه دریافت ایــن وام اظهار 
کــرد: در مرحله اول، شــاغالن، بازنشســتگان و 
مستمری بگیران دستگاه های اجرایی و شاغالن و 
بازنشستگان نهاد های عمومی غیردولتی مشمول 
دریافت تســهیالت بدون ضامن هستند. دریافت 
تســهیالت تا ۵۰ میلیــون تومان بــدون ضامن و 
فقط با نامه کســر از حقوق امکان پذیر است. برای 
تســهیالت بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومــان نیز افراد 
می توانند مجددا بدون ضامن و تنها با نامه کسر از 
حقوق خود به همراه یک سفته یا چک به بانک ها 

مراجعه کند.

اعطای وام بدون ضامن آغاز شد؛

وام ویژه، فقط برای کارمند و حقوق بگیر ثابت دولت!

خبر روز

وقتی در بر همان پاشنه قبل می چرخد و امیدی به ساماندهی بازار خودرو نیست؛

مرگ تدریجی یک رویا!
طرح ساماندهی صنعت خودرو با اصرار دوباره نمایندگان، برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت 
نظام ارسال شد.حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رییسه مجلس گفته است که کمیسیون صنایع بر 
نظر قبلی خود در ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو اصرار کرده است.شورای نگهبان هم اعالم کرده که 
درباره ماده ۴ این طرح مبنی بر آزاد شدن مشروط واردات خودرو ابهامی ندارد، اما مجمع تشخیص مصلحت 
نظام همچنان به برخی بند های آن ایراداتی وارد کرده است.میرسلیم گفت: یکی از مشکالتی که در خصوص 
واردات خودرو مطرح می شود، مشکل در تامین ارز آن است. اگر ارز را برای کاالیی مانند خودرو اختصاص 
دهیم، از آنجایی که چون سود باالیی دارد و بسیاری عالقه به انجام این کار نیز دارند، باید منابع ارزی زیادی 
در اختیار آنها قرار دهیم.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: مشکل اینجاست که اصوال واردات 
برای خودروهای تشریفاتی و تجملی صورت می گیرد و خودروهایی وارد نمی شود که مورد نیاز عامه مردم 
باشد. مشکل دیگر واردات خودرو اینجاست که این امر، مانع توسعه و رشد کیفیت محصوالت داخلی می 
شود. از طرف دیگر هم تولید کنندگان به جای تولید به سمت واردات سوق پیدا می کنند. به گفته میرسیلم،  
باید سرمایه گذاری را به سمت ارتقای محصوالت ایرانی ببریم و خودرو را رقابت پذیر کنیم، کیفیت را افزایش 
داده و حتی به اندازه ای رشد کند که بتوانیم تولیدات داخل را صادر کنیم. خودروسازان باید این کار را انجام 
دهند و اگر تاکنون این اتفاق نیفتاده باید تالش خود را بیشتر کنند.بر اساس طرح ساماندهی صنعت خودرو 
که ۲۴ شهریور در مجلس به تصویب رسید، واردات خودرو برای جبران کسری تولید داخل نسبت به تقاضای 
موثر در ازای صادرات خودرو یا قطعات آن آزاد شده است و حال به نظر می رسد مصوبه مجلس، در نگاه کلی، 
رفع انحصار از بازار خودرو را دنبال می کند.در همین رابطه سید محسن دهنوی، عضو هیئت رییسه مجلس، 
در صفحه شخصی خود در توئیتر و در رشته توئیتی به ارائه توضیحاتی درباره مصوبه اخیر مجلس پیرامون 
واردات مدیریت شده خودرو پرداخت.وی نوشته اســت: با اعطای مجوز واردات به ازای صادرات خودرو یا 
قطعات، مجلس اولین قدم برای رفع  انحصار را برداشت؛ گرچه کافی نیست، اما گام مثبت کمیسیون صنایع، 
در جهت کنترل قیمت خودرو موثر است. با سیاست گذاری های درست، قیمت در بازار تعدیل می شود نه با 

تصمیمات خلق الساعه! 

صادرات خودرو در قبال واردات آن؟
این عضو کمیســیون صنایع و معادن در توئیت دیگری توضیح داد: طبق مصوبه اخیر، هر شخص حقیقی 
و حقوقی می تواند به ازای  صادرات خودرو  و قطعات خودرو یا سایر کاال ها و خدمات مرتبط با انواع صنایع 
نیرو محرکه، خودرو وارد کند. وزارت صمت موظف اســت از واردات مجدد اقالم صادرشــده، جلوگیری و 
دســتورالعمل خدمات پس از فروش این خودرو های وارداتی را تعیین کند. برای قطعه سازان خصوصی و 
سایر خودروسازانی که در چنبره سایپا و ایران خودرو گرفتار نشده اند، این بهترین فرصت است تا با صادرات 
محصوالت شان به کشور های گوناگون به خصوص همسایگان، بتوانند خودرو های مورد عالقه مردم را وارد 
کنند و  رضایت مشتری  را رقم بزنند. ۲۰ دی حادثه بهبهان رامهرمز رخ داد و ۵۹ خودرو با هم برخورد کردند. 
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با توجه به تصادف زنجیره ای رخ داده در این محور به شدت 
از کیفیت ساخت خودروها انتقاد کرده و آن ها را به ارابه مرگ تشبیه کرد.پس از پایان ضرب االجل استاندارد 
به خودروسازان در اول بهمن، این سازمان ۱۵ تکلیف قانونی جدید برای خودروسازان تعریف کرد و قرار شد 
خودرو هایی که بیش از دو ماه در پارکینگ خودروسازان ماندگاری دارند باید قبل از تحویل به مشتری مجددا 
بازرسی کیفی شوند.محمدرضا صباغیان بافقی، نماینده مجلس شورای اسالمی گفت: متاسفانه کیفیت 
ساخت خودرو های ما مناسب نیست، رقابت هم نیست و در مقابل واردات هم نداریم، این مسائل باعث شده 
تولیدکنندگان خودرو خیلی دغدغه کیفیت نداشته باشند و به هر شکلی که می خواهند خودرو می سازند و 
به هر شکلی هم که می خواهند قیمت می گذارند. ده ها هزار دستگاه خودرو در پارکینگ ها و احضار و تفهیم 
اتهام مدیران خودروسازی ها در سازمان بازرسی به این دلیل و نظایر این ها در حالی ادامه دارد که با افزایش 
۱۸ درصدی قیمت خودرو ها در آذر ماه، خودروسازان وعده داده بودند که عرضه خودرو را با طرح های فروش 

هفتگی، افزایش خواهند داد، اما ظاهرا در صنعت خودرو، در همچنان به پاشنه قبلی می چرخد.

کافه اقتصاد

گزارش

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در حوزه کنترل بازار اجاره، طرح اجاره داری حرفه ای و گسترش پرداخت وام ودیعه مسکن می تواند موثر باشد.محمود محمود 
زاده  اظهار کرد: برای کمک به مستاجران در بخش اجاره بها پیشنهاد افزایش تسهیالت کمک ودیعه مسکن و همچنین راه اندازی اجاره داری حرفه ای را مطرح 
کرده ایم. به گفته معاون مسکن وساختمان وزیر راه وشهرسازی؛ پیشنهاد شده بخشــی از تسهیالت حوزه مسکن مصوب در قانون در قالب ودیعه اجاره هزینه 
شود. این پیشنهاد مورد تایید بخش های اولیه قرار گرفته است.وی افزود: پیشنهاد هایی را برای تصویب آماده کرده ایم و هدف از انجام این کار ساماندهی بازار 
اجاره و تسهیل گری در پرداخت هزینه های اجاره برای مستاجران است.طبق آمار های بانک مرکزی، نرخ اجاره و همچنین نرخ خرید و فروش مسکن در یک ماه 
گذشته افزایش ۲۰ تا ۴۰ درصدی داشته که همین موضوع باعث ورود دولت برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره شده است.طی دو سال گذشته مصوباتی از ستاد 

ملی مقابله با کرونا برای ودیعه مسکن اخذ شده؛ چرا که با افزایش قیمت ها توان پرداخت اجاره در توان پرداخت قشر مستاجر نیست.

معاون وزیر راه و شهرسازی:
پرداخت تسهیالت ودیعه مسکن می تواند بازار اجاره را کنترل کند

 ایرج رخصتی
 سرپرست شرکت 

ذوب آهن اصفهان شد
باحکم مدیر عامل صدر تامین؛ ایرج 
رخصتی، جانشــین منصــور یزدی 
زاده و سرپرست شرکت ذوب آهن 
اصفهان شــد.ایرج رخصتی، دارای 
مدرک کارشناســی ارشــد است و 
فعالیــت کاری خــود را از مجموعه 

ذوب آهن اصفهان آغاز کرده است.

وز عکس ر

امام جمعه اصفهان: 

توقیف اجناس یک مغازه دار 
مبارزه با قاچاق کاال نیست

نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهان گفت: 
اولویت دستگاه های مســئول برای مبارزه با 
قاچاق کاال باید به صورت گسترده و کالن باشد 
نه اینکه اجناس کمی از یک مغازه دار توقیف 
شود و آن مسئول افتخار کند به اینکه با قاچاق 
کاال، مبارزه کرده اســت.آیت ا... سیدیوسف 
طباطبایی نژاد در دیدار مدیرکل گمرک استان 
اظهار داشــت: اجرای قانون، بدون تعامل با 
مردم نتیجه مطلوبی ندارد و مســئوالن باید 
قوانین را با تعامل و همراهی با مردم اجرایی 
کنند تا رضایتمندی افزایش یابد.وی افزود: 
اولویت دستگاه های مســئول برای مبارزه با 
قاچاق کاال باید به صورت گسترده و کالن باشد 
نه اینکه اجناس کمی از یک مغازه دار توقیف 
شود و آن مسئول افتخار کند به اینکه با قاچاق 
کاال، مبارزه کرده است.امام جمعه اصفهان با 
بیان اینکه نباید جنس فردی که دارای برگ 
سبز است و جنســی را که از شهرهای مرزی 
کشــور آورده به عنوان قاچاق شناخته شود، 
گفت: دولت باید مبادی اصلــی قاچاق کاال 
را بررســی کند و تمامی دفاتر گمرک در خود 
گمرک مستقر باشند نه اینکه در بندرعباس و 
دیگر نقاط، بارگیری صورت بگیرد و دفاتر اداری 
آن در تهران، استان ها و شهرستان ها دایر باشد.

وی ادامه داد: گمرک باید معیارش یکی باشد 
و سبب سردرگمی مردم نشــود از مهم ترین 
اولویت هایی که در گمرک الزم اســت مدنظر 
قرار بگیرد برابری توزین هاست.درآمد گمرکات 
اســتان اصفهان در ســال جاری ۱۶۵درصد 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 
داشته است.مدیرکل گمرک استان اصفهان 
در ادامه جلسه، اظهار داشت: یکی از اقدام های 
موثری که در گمرک ایجاد شد حذف اسناد بود 
که با راه اندازی سامانه جامع گمرکی بسیاری 
از اســناد به صورت مجازی صادر می شوند.

رسول کوهستانی پزوه افزود: دو وظیفه اعمال 
قوانین شــامل ۵۰ قانــون و موافقت نامه و 
نظارت طی هماهنگی با ۲۵ ســازمان و نهاد 

مرجع صدور مجوز، انجام می  گیرد.

هر
: م

س
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معاون آموزشی دانشگاه شهرکرد مطرح کرد:

افزایش تمایل دانشجویان برای مهاجرت از ایران
 در هر کشوری نیروی انســانی از اهمیت باالیی برخوردار است و ایران نیز 
از این قاعده مستثنا نیست، همچنین باتوجه به این موضوع که جمعیت 
ایران و بسیاری از کشورهای دنیا به سمت پیر شدن در حال حرکت است، 
ارزش نیروهای جوان چندین برابر می شود، بنابراین الزم است برای این 
افراد شرایط مناسب جهت کار و زندگی را فراهم کرد تا در نتیجه بتوانیم از 
توان آن ها برای پیشرفت کشــور نیز بهره ببریم.با وجود اینکه تمامی افراد 
جوان سرمایه های یک کشور محسوب می شوند، اما جوانان نخبه و دارای 
اســتعدادهای خاص بیش از بقیه مورد توجه قرار دارند، زیــرا این افراد 
می توانند در پیشرفت و خودکفایی کشوری مانند ایران که سعی دارد با تکیه 
بر توان خود به قله های موفقیت دست پیدا کند نقش پررنگی داشته باشند، 
اما متاســفانه در برخی موارد مشاهده می شــود به دلیل وجود مشکالت 
برای این افراد و بهره نبردن صحیح از جوانان نخبه در ایران این افراد اقدام 
به مهاجرت از کشــور می کنند و درصورتی که فرد تصمیم به مهاجرت دائم 
داشته باشد، برای همیشه فرصت استفاده از دانش او از دست می رود.طی 
سال های گذشته باتوجه به اینکه برخی مشکالت مانند تورم در ایران رشد 
باالیی داشت، تمایل به مهاجرت نیز در میان دانشجویان و نیروهای نخبه 
ایران افزایش پیدا کرد، البته مهاجرت به سایر کشورها موضوعی است که 
شاید تمامی افراد امکانات الزم جهت انجام آن را نداشته باشند، اما ایجاد 
تمایل به مهاجرت در ذهن جوانان نیز موجب کاهــش انگیزه آن ها برای 
فعالیت در داخل کشور می شود و حتی ممکن است به دنبال نبود رضایت از 

زندگی در جوانان برخی مشکالت روحی نیز برای آن ها ایجاد شود.
معاون آموزشــی دانشگاه شــهرکرد  در خصوص عوامل موثر در مهاجرت 
دانشجویان از ایران، اظهار کرد: طی دو یا سه سال اخیر نسبت به سال های 
گذشته میزان تمایل دانشجویان برای مهاجرت از ایران افزایش پیدا کرده 
اســت، البته اگر این مهاجرت ها برای کسب مهارت باشــد و فرد به ایران 
بازگردد برای کشور مفید اســت، اما اگر مهاجرت به صورت دائمی باشد و 
فرد وطن خود را ترک کند، به این معنی اســت که سرمایه های هنگفتی از 
ایران خارج می شوند.حمدا...مشتاقی عنوان کرد: طی چند سال اخیر در 
ایران با تجمع فارغ التحصیالن دانشگاهی بیکار مواجه هستیم، همچنین 
کشورهای خارجی فضای جذب این افراد که سرمایه های با ارزشی هستند 
را مهیا می کنند و درنتیجه جوانان که در ایران شغل مناسب پیدا نمی کنند، 
با مشاهده شرایط موجود در سایر کشورها تمایل به مهاجرت پیدا می کنند، 
بنابراین برای جلوگیری از مهاجرت جوانان باید ســعی کرد مشکالت این 
قشر را رفع و برای آن ها شغل مناســب ایجاد کرد و در این صورت بازدهی 
سرمایه گذاری که کشور برای تحصیل و تربیت نیروهای جوان انجام داده 
است به آن بازمی گردد.وی اضافه کرد: باتوجه به وجود برخی مشکالت در 

چهارمحال و بختیاری دانشــجویانی که توانایی مهاجرت به خارج از ایران 
را ندارند، نیز برای کار و ادامه زندگی به ســایر اســتان های کشور مهاجرت 
می کنند، البته در این موارد صرف نظر از مشکالتی که خروج نیروهای موثر 
از استان در پی دارد، در نهایت این افراد که سرمایه های کشور محسوب می 
شوند، در ایران در حال زندگی و خدمت  رسانی هستند و طبیعی است فردی 
که در یک رشته یا مهارت دارای تخصص است، برای یافتن شغل به سایر 
استان ها مهاجرت کند، مانند گذشته که افراد از تمامی نقاط ایران برای پیدا 
کردن شغل به عســلویه مهاجرت می کردند، امروزه نیز با توجه به شرایط 
شغلی هر استان این مهاجرت انجام می شود.مشتاقی خاطرنشان کرد: 
حتی ممکن اســت برخی افراد تمایلی به خروج از چهارمحال و بختیاری 
نداشته باشند، اما به اجبار برای امرار معاش و یافتن شغل مناسب این کار 

را انجام دهند.

علت وجود تمایل برای مهاجرت از ایران در پزشــکان شنیده نشدن 
مشکالت این قشر است

رییس شورای هماهنگی نظام پزشکی چهارمحال و بختیاری در خصوص 
دالیل و تبعات مهاجرت جامعه پزشکی از کشــور، اظهار کرد: علت وجود 
تمایل برای مهاجرت از ایران در پزشکان شنیده نشدن مشکالت این قشر 

است که در مقابل موضوع نپرداختن مالیات از سوی پزشکان و درآمد باالی 
آن ها بسیار پررنگ جلوه داده شده است.آرش روغنی افزود: حدود دو تا 
سه درصد جامعه پزشکان از نظر وضعیت مالی در شرایط باالیی قرار دارند 
و ممکن است خطاهایی مانند نپرداختن مالیات و یا دریافت پول اضافه 
از بیمار داشته باشند و تخلفات جامعه پزشکی در حد همین درصد پایین 
از این قشر است و می توان گفت حدود ۸۰ درصد درآمد جامعه پزشکی به 
این درصد پایین تعلق دارد، اما متاسفانه این دیدگاه وجود دارد که تمامی 
پزشکان با این روش در حال فعالیت هســتند. روغنی ادامه داد: در حال 
حاضر می توان گفت در اســتان تعداد باالیی پزشک عمومی وجود دارد که 
برای تمدید پروانه به نظام پزشکی مراجعه نکرده و در حقیقت بیکار هستند، 
یکی دیگر از مشکالت موجود در زمینه فعالیت پزشکان این موضوع است 
که نرخ تعرفه این کار متناسب با تورم افزایش پیدا نمی کند، در صورتی که 
تمامی اصناف و شغل ها براساس تورم افزایش تعرفه دارند که این موضوع 
برخی مشکالت مالی را برای پزشکان به همراه داشته است.وی یادآور شد: 
تحصیل و تربیت یک پزشک نیازمند سرمایه بسیاری است که تامین این 
سرمایه برعهده کشور است.، همچنین خود فرد نیز برای تحصیل و موفقیت 
در رشته خود سختی های بسیاری را پشت سر می گذارد و به همین دلیل 

از دست رفتن این نیروهای کار ، ضربه های بزرگی برای کشور در پی دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

استفاده از افراد فاقد صالحیت در یک مرکز جراحی در شهرکرد
مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری از جریمه مالی و توبیخ کتبی یک مرکز جراحی 
پزشکی در شهرکرد خبر داد و گفت: تخلف این مرکز به دلیل استفاده از افراد فاقد صالحیت گزارش 

شده است.
محمدرضا عمرون با اشــاره به تخلف یک مرکز جراحی پزشکی در شهرکرد، اظهار کرد: در واقع این 
مجموعه از افراد متخصصی اســتفاده کرده اســت که مجوز فعالیت برای آن مرکز را نداشته اند و 
موضوع در کمیسیون ماده ۱۱ دانشگاه علوم پزشکی استان طرح و پس از احراز تخلف، پرونده برای 

رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری ارسال شده است.
 

سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال:
روند شیوع کرونا در چهارمحال و بختیاری افزایشی است

سرپرست معاونت بهداشتی دانشــگاه علوم پزشــکی، خدمات درمانی و بهداشتی چهارمحال و 
بختیاری از افزایش موارد مبتالی سرپایی و بستری در این استان خبر داد و گفت: افزایش سرعت 
واکسیناسیون می تواند در مهار این وضعیت نقش موثری داشته باشد.علی احمدی افزود: بر اساس 
رنگ بندی جدید هیچ یک از شهرستان های استان در وضعیت زرد، نارنجی و قرمز قرار ندارند؛ اما 
استان های همجوار با تغییر رنگ مواجه شده اند که این موضوع می تواند تهدیدی برای شیوع کرونا در 
استان ما به شمار رود.وی ادامه داد: از لحاظ آزمایشگاهی می توان گفت که هنوز امیکرون در استان 
به سویه غالب تبدیل نشده؛ اما شواهد اپیدمولوژیک نشان می دهد که به سمت غالب شدن سویه 

امیکرون در حال حرکت هستیم.
 

15 درصد مشترکان آب شهرستان شهرکرد پرمصرف هستند
مدیر آب و فاضالب شهرستان شهرکرد از کاهش منابع آب این شهرستان خبر داد و گفت: در همین راستا 
به منظور توزیع عادالنه آب بین تمامی مناطق شهرستان آب با افت فشار همراه است.سعید اسکندی 
افزود: ۴۰ چاه و یک دهنه چشمه آب مورد نیاز شهرستان شهرکرد را تامین می کند،  این تعداد در سال 
جاری هشت چاه خشک و از مدار خارج شده است.مدیر آب و فاضالب شهرستان شهرکرد با بیان اینکه 
شرکت آب و فاضالب تامین آب تا ارتفاع ۹ متر را متعهد است و بیش از آن باید با نصب تانکر و مخزن 
جداگانه تامین شود، افزود: زمانی که افت فشار آب رخ می دهد آب به واحدهای آپارتمان از طبقه سوم 
به باال کمتر می رسد از همین رو این واحدها باید نسبت به تامین تانکر اقدام کنند.اسکندری با بیان اینکه 
۱۵ درصد مشترکان آب شهرستان شهرکرد پرمصرف هستند، اظهار داشت: به این مشترکان اخطار کتبی 
داده شده تا الگوی استاندارد را رعایت کنند.وی تصریح کرد: ۲۰ درصد مشترکان نیز کم مصرف هستند و 

دیگر مشترکان نیز مطابق استاندارد مصرف می کنند.
 

ارتفاع برف کوهرنگ 35 درصد کسری دارد
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ارتفاع برف ایستگاه کوهرنگ را ۶۶ سانتی متر اعالم کرد 
و گفت: این میزان در مقایسه با دوره مشــابه میانگین بلندمدت که ۱۰۲ سانتی متر بوده ۳۵ درصد 
کسری دارد.مهران چراغپور افزود: سامانه بارشی اخیر در استان منجر به بارش ۲۶ سانتی متر برف 

در کوهرنگ شد که با ارتفاع برف موجود ارتفاع برف این ایستگاه به ۶۶ سانتی متر رسیده است.
وی همچنین میانگین بارش سال آبی شهرستان کوهرنگ را ۶۳۱ میلی متر اعالم کرد و گفت: میزان 
بارش باران این ایستگاه نیز در مقایسه با دوره مشابه میانگین بلندمدت که ۶۵۵ میلی متر است با 
کاهش روبه رو است.چراغپور همچنین بارش سال آبی جاری استان را ۲۹۵ میلی متر اعالم کرد و 

گفت: این میزان بارش در مقایسه با دوره مشابه میانگین بلندمدت تغییر محسوسی ندارد.

بام ایراناخبار

مفاد آراء
11/31 آگهی موضوع ماده 3 قانــون وماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره  4710 14006030200700 مورخ  06 / 10 / 1400  هیات 
اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد 
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم اعظم الســادات صالحی  فرزند ســید حسین بشماره 
شناسنامه 10651 وکدملی 1283808382 صادره از اصفهان درششدانگ یک 
باب خانه به مســاحت 24 / 368 مترمربع پالک یک فرعی از458 اصلی واقع در 
سهرفیروزان خریداری مع الواســطه ازمالک رسمی آقای صادق مالباشی فرزند 
حاج میرزارضا  محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 
فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/25 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/10

م الف: 1257995 محمد علی ناظمی اشــنی  رئیس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
11/32 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایي قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی ذیل محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضي وامالک مورد تقاضا به 
شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاي تعیین 
شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي میشود در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند، مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مرجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
1- راي شــماره 140060302015001553 مورخ 1400/10/18  آقای محمدرضا  
طغیانی ریزی فرزند محمد حســن نسبت به ششدانگ قســمتی از یکباب خانه به 
مســاحت 1/16 متر مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرین شــهر بخش 
 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداري شــده از مالک رســمي ابوالفتح قهرمان. 

) جهت الحاق به پالک 4644 فرعی از 107- اصلی( 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/25 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/10

م الف: 1258104 مصطفي شمسي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 

مفاد آراء
11/33 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایي قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضي ذیل محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضي وامالک مورد تقاضا 
به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصلــه 15 روز در روزنامه هاي 
تعیین شده توســط اداره فرهنگ و ارشاد اســالمي لنجان آگهي میشود در صورتي 
 که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضي اعتراضي داشــته باشند، 
مي توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خــود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت 
 انقضاي مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض، طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد. 
 1- راي شــماره 140060302015001547 مــورخ 1400/10/18  آقــای 
حبیب اله شهریاری  کله مسیحی فرزند غالمرضا  نسبت به ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 275/57 متر مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/25 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/10

م الف: 1257256 مصطفي شمسي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 

مفاد آراء
11/34 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
 1400 /10 /28  -140060302031000921 شــماره  راي  بــر   برا
هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 
ســند رســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نایین تصرفــات مالکانه 
بالمعارض متقاضــي آقاي محمد طیب نائیني فرزند رضا بشــماره شناســنامه 
260 صادره ازنایین نســبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین 
مزروعي به مســاحت ششــدانگ 798/50 مترمربع پالک ثبتــی 1506 اصلي 
 واقع درکشــتزارورزجان بخش 2 ثبت ناییــن خریداري عادی و مع الواســطه

 از رمضان کســائی نائینی مالک رســمي آقاي محرز گردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهي مي شــود در صورتي 
که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتــراض خود را به این 
اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیــم نمایند.بدیهي اســت در صورت 
 انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/11/10
تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/11/25

م الف: 1265224   اباذر مهیمن  رییس ثبت اسناد وامالک نایین 

تحدید حدود عمومی 
ثبت اسناد و امالک شهرستان سمیرم

11/30 پیرو آگهی نوبتی و ابالغ مفاد آراء بــه موجب ماده 14 قانون ثبت 
اسناد و امالک ، تحدید حدود عمومی قسمتی از امالک و رقبات شهرستان 

سمیرم ذیاًل آگهی می گردد :
بخش یک :

اول ابنیه وامالک شهر سمیرم پالک یک اصلی و فروعات ذیل 
9621ـ آقای سید سعید موسوی فرزند سید عبدالصمد و غیره ششدانگ یک 

باب خانه  واقع در جوی کهریز محله قلعه  سمیرم.
9622ـ آقای هدایت امینی ســمیرمی فرزند نصراله  شش دانگ یک باب 

خانه  واقع در محله جنگل پائین
  9623ـ آقای حسینعلی یوســفی فرزند نصرت اله ششدانگ یکباب خانه 

واقع در سمیرم در کوچه سروش 
9624ـ خانم فرزانه افشــاری فرزند ابوالقاسم ششدانگ یکباب خانه نیمه 

تمام واقع در خیابان شریعتی 
9625- آقای مهدی نامدار فرزند نصراله وغیره ششدانگ یک باب  مغازه 

تحتانی و فوقانی واقع در میدان شهداء 
9626- آقای نصراله نامدار فرزندحسن ششــدانگ دو باب مغازه تحتانی 

وفوقانی واقع در سمیرم میدان شهداء. 

پنج شنبه 1400/12/05

9627- آقای نصراله نامدار فرزندحسن ششــدانگ دو باب مغازه تحتانی 
وفوقانی  و خانه متصله واقع در سمیرم میدان شهداء.

9628- آقای یحیی بهرامیان فرزند محمدوغیره  ششــدانگ یکباب خانه  
واقع در خیابان شیخ مفید .

9629- خانم ســید اعظم داودی سمیرمی فرزند ســید حسن  ششدانگ 
یکباب خانه واقع در خیابان میرزا رضا کرمانی کوچه کوثر 

9630-آقای هادی صاعدی فرزند حمداله و غیره  ششدانگ یک باب خانه  
واقع درمحله دلگر 

9631- خانم رقیه شــهیدانی  فرزندخلیل ششــدانگ یک باب خانه واقع 
درکوی شهیدان سمیرم. 

9632- خانم کبری رشیدی فرزندعزت اله ششدانگ یک باب خانه به واقع 
در خیابان طالقانی کوچه فلسفی سمیرم. 

9633-آقای ســعید پیرمرادیان فرزند جهانگیر ششــدانگ دو باب مغازه 
تحتانی خانه  فوقانی واقع در محله خواجگان سمیرم. 

شنبه 1400/12/07

دوم ابنیه وامالک مزرعه مهرابواسحاق پالک 60 اصلی و فروعات ذیل : 
502- آقای سید محمد رفیع  فرزند سید موسی  ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه  واقع در سمیرم بلوارشهید  قائم مقامی .
503- آقای سید مصطفی قائم مقامی فرزند سید منصور ششدانگ یک باب 

خانه نیمه تمام واقع در بلوارشهید  قائم مقامی.

یک شنبه 1400/12/08

سوم ابنیه وامالک مزرعه رزجان پالک 104 اصلی و فروعات ذیل:
706- خانم مهسا شجاعی فرزند شکراله وغیره ششدانگ یکباب خانه واقع 

در خیابان رائی زاده
708-خانم توران صابری فرزند عبدالرســول  ششدانگ یک قطعه زمین 

محصور واقع در خیابان رائی زاده.

دو شنبه 1400/12/09

چهارم ابنیه و امالک شهر حنا پالک 119 اصلی و فروعات ذیل:
874- خانم آسیه نصرتی فرزند سهراب  ششــدانگ یکباب خانه واقع در 

شهر حنا

چهار شنبه 1400/12/11

پنجم ابنیه وامالک شهر ونک پالک 145 اصلی و فروعات ذیل
149ـ   آقای ســید حمداله تقوی فرزندسید یداله  ششدانگ یک باب خانه 

واقع در محله قلعه نو ونک .
962 - آقای صا برعقدکی فرزندهدایت اله  ششــدانگ یکباب خانه واقع 

در شهر ونک 
963 – خانم مهین عسگری فرزندجمشید ششدانگ یکباب خانه واقع در 

شهر ونک

پنج شنبه 1400/12/12 

ششم : ابنیه وامالک مزرعه  ارجنک )فتح آباد(پالک 288 اصلی و فروعات 
ذیل

628-خانم پروین نادری قشقایی فرزند نعمت اله ششدانگ دو باب مغازه 

شنبه 1400/12/14

بخش 16سمیرم 
اول : ابنیه وامالک مزرعه قلعه سنگی  231 اصلی و فروعات ذیل واقع در 

بخش 16
5- آقای غالمرضا سلطانی فرزند صالح ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

 
یک شنبه 1400/12/15

 در روز هــای تعیین شــده به ترتیب از ســاعت 9 صبح به بعــد در محل
 شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت اسناد امالک 
به صاحبین امالک و مجاورین اعالم می شود که در روز و ساعت مقرر در 
 محل حضور به هم رسانند و چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده
 آنها در موقع تعیین حدود حاضر نباشــند وفق ماده 15 قانون مزبور ملک 
 آنها با حدود اظهار شــده از طــرف مجاورین تحدید حدود خواهد شــد 
اعتراضات مجاوریــن و صاحبان امالک که در موقع مقــرر حاضر نبوده، 
مطابق مــاده 20 قانــون ثبت از تاریــخ تنظیم صــورت مجلس تحدید 
 حدود فقط تــا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصــره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت، بایستی با تقدیم دادخواست به 
مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواســت را اخــذ و به اداره ثبت 

تسلیم نماید.
تاریخ انتشار 1400/11/10       

م الف: 1268776 محمــد زمانی رئیس اداره ثبت اســناد و امالک 
شهرستان سمیرم 



یکشنبه 10 بهمن 1400 / 27 جمادی الثانی 1443 / 30 ژانویه 2022 / شماره 3458

افزایش شمار سازمان های مردم نهاد جوانان اصفهان
معاون فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان اصفهان گفت: شمار سازمان های مردم نهاد جوانان 
استان اصفهان از۲۶۲ تا پایان ســال افزایش خواهد یافت و به ۲۷۵ فقره می رسد.به گفته عباس 
مرادیان؛ با توجه به گستردگی استان و تعدد مباحث مختلف این میزان رشد تشکل جوانان مطلوب 
ارزیابی می شود، اما در بحث تخصص گرایی و فعالیت های محسوس باید اقدامات بیشتری انجام 
گیرد.عمده فعالیت سازمان های مردم نهاد جوانان استان اصفهان در بخش آسیب های اجتماعی 
است. ازدواج از جمله دیگر حوزه هایی است که تشکل های جوانان به آن می پردازند، برگزاری حدود 
۳۰۰ کارگاه مرتبط با ازدواج تا پایان سال از جمله فعالیت های سازمان های مردم نهاد جوانان استان 
اصفهان است.استان اصفهان با جمعیتی بیش از پنج میلیون نفر دارای ۲۸ شهرستان، حدود ۳۷۵ 

هزار ورزشکار سازمان یافته و بالغ بر یک هزار و ۷۰۰ باشگاه ورزشی است.
 

آغاز  واکسیناسیون کودکان ۹ سال به باال در سراسر کشور
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: طبق مصوبه کمیته ملی واکسن کووید ۱۹ و موافقت مقام 
وزارت متبوع، واکسیناسیون کودکان ۹ سال به باال از روز شنبه در سراسر کشور آغاز شد.پژمان عقدک  اظهار 
کرد: به خانواده های دارای فرزند ۹ سال به باال توصیه می شود برای دریافت واکسن کرونا به مراکز تجمیعی 
واکسیناسیون مراجعه کنند.نوزادی که به دنیا می آید از بدو تولد تا ۱.۵ سال بر اساس تقویم واکسیناسیون، 
در مقابل برخی بیماری ها واکسینه می شود و واکسن کرونا هم یکی از این واکسن هاست که در شرایط 
فعلی، کودکان هم باید دریافت کنند.به گفته وی؛ نباید شــکی برای خانواده ها در تزریق واکسن بچه ها 
وجود داشته باشد و همیشه افراد آگاه زودتر نســبت به این امر اقدام می کنند و سود آن را هم می بینند. 
واکسن های مورد تایید  گروه سنی  ۹ تا ۱۲ سال شامل سینوفارم و پاستوکووک و میزان تزریق و فاصله بین 
دو نوبت طبق معمول و مشابه سایر گروه های سنی است.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه 
می دهد:  واکسیناسیون گروه های سنی کمتر از ۹ سال به تدریج آغاز می شود و زمان واکسیناسیون این 

رده سنی به صورت کتبی به معاونت های بهداشت دانشگاه های سراسر کشور اعالم خواهد شد.
 

سیر نزولی رشد جمعیت در اصفهان
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: سال گذشته  رشد جمعیت در استان اصفهان نسبت به سال ۹۸ 
رشد منفی داشته و هم اکنون رشد منفی به ۸.۵ درصد رسیده است.به گفته حسین غفرانی؛ در شهرستان 
نطنز  رشد منفی جمعیت بیشتر بوده  به نحوی که ۱۶ درصد کاهش رشد جمعیت در شهرستان نطنز را شاهد 
بودیم.در  سرشماری سال ۸۵ و ۹۰،  رشد جمعیت اصفهان به زیر ۲ درصد و در سال ۹۵ در استان اصفهان 
به زیر  یک درصد رســیده و رشد نرخ ناخالص والدت ســالیانه هم نزدیک ۱۲ در هزار است که در مقاطع 
سرشماری این رشد نرخ سالیانه والدت ها تا سال ۱۳۶۵ به ۴۵ در هزار هم رسیده بود.برای اینکه جامعه 
بتواند از نرخ رشد مطلوب جمعیت برخوردار باشد باید  نرخ رشد جانشین جمعیت ۱/۲ در صد یعنی در قبال 

هر پدر و مادر ۲ فرزند به دنیا بیاید که این نرخ رشد جمعیت در کشور و استان اصفهان رو به تنزل است.
 

برگزاری آزمون استخدامی راه آهن در دانشگاه آزاد اصفهان
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اســالمی واحد اصفهان از برگزاری آزمون استخدامی 
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( خبر داد و اظهار 
کرد: این دوره از آزمون استخدامی، همزمان با سراسر کشور، با شرکت ۲ هزار و ۲۴۹ متقاضی برای استخدام 
در مشاغل عملیات ریلی در ادارات وابسته به شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران با انجام تمهیدات و 
اقدامات الزم و رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در این واحد دانشگاهی برگزار شد.محمد لطیفی افزود: 
شرکت کنندگان در این آزمون در ۶ حوزه امتحانی در دانشــکده های علوم انسانی، فنی – مهندسی، علوم 

تربیتی، حکمرانی اسالمی، کشاورزی و منابع طبیعی و سالن سرپوشیده فردوسی به رقابت پرداختند.

تاالب گاوخونی در آستانه حذف از کنوانسیون رامسر؛

خسارت خشکسالی

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با بیان اینکه ســازمان 
حفاظت محیط زیســت بایــد برای جلوگیــری از حــذف گاوخونی از 
کنوانســیون بین المللی رامســر به طور ویژه حقابه این تــاالب را در 
شورای عالی آب پیگیری کند، اظهار داشت: هم اکنون تنها یک درصد 
از وســعت ۴۷ هزار هکتاری تــاالب بین المللی گاوخونی به واســطه 
جریان زهاب ها در بند شــاخ کنار رطوبت دارد.منصور شیشــه فروش 
از میزان تخصیص حقابه تاالب گاوخونی در ســال آبی کنونی ابراز بی 
اطالعی کــرد و گفت: شــرکت آب منطقه ای اصفهان در ایــن باره باید 
پاسخگو باشــد و وزارت نیرو ضرورت دارد که حقابه گاوخونی را تامین 
کند.مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان بــا بیان اینکه برای 
جلوگیری از حذف تاالب بین المللی گاوخونی از کنوانســیون رامســر 
به طور ویژه با محوریت محیط زیســت این موضــوع را دنبال خواهیم 
کرد، ابراز داشــت: گاوخونی ظرفیت های ارزشمندی برای منطقه دارد 
که از جمله آن می توان به گردشــگری و معیشــت پایدار ساکنان این 
خطه، تعدیل آب و هوا، کنترل آلودگی هوا، تثبیت ماســه های روان و 
پیشــگیری از بیابان زایی اشاره کرد.شیشــه فروش خاطرنشان کرد: 
حفاظت از منابع آب و خاک و مهار ســیالب، پاالیش آالینده ها و حفظ 
تنوع زیستی و ژنتیکی منطقه از دیگر ظرفیت ها و کارکردهای گاوخونی 

اســت.وی، خشکســالی های پی در پی، بارگذاری هــای غیرمجاز در 
باالدســت رودخانه زاینده رود و نیز نبود مدیریت یکپارچه این حوضه 
و تامین نشدن حقابه را از علل خشکاندن گاوخونی برشمرد و تصریح 
کرد: استمرار خشکی این تاالب خسارت های غیر قابل جبران از جمله 
فرونشســت زمین، فعال شــدن کانون های گردو غبار، تشدید شرایط 
بیماری پوســتی ســالک در بین مردم، کاهش کیفیت و کمیت منابع 
آبی منطقه و نابودی تنوع زیســتی را به دنبــال دارد.مدیرکل مدیریت 
بحران استانداری اصفهان با اشــاره به اینکه بیش از ۱۵۰ هزار پرنده در 
سال های پرآبی گاوخونی به این تاالب می آمدند، افزود: گاوخونی در 
سال های نه چندان دور مامن انواع پرندگان آبزی و کنار آبزی، کل و بز، 
قوچ و میش و سایر حیوانات بود در حالی که سال جاری تعداد خیلی 
اندک از پرندگان مهاجر در حوضچه هایی که با زهاب ها به وجود آمدند، 
در حال زمستان گذرانی هستند.با جود  تماس های خبرنگار مهر با اداره 
کل حفاظت محیط زیست اصفهان طی یک هفته گذشته، روابط عمومی 
این اداره گفت که مصاحبه با معاونت محیط زیست طبیعی برای اطالع 
از آخرین وضعیت تاالب گاوخونی امکان پذیر نیســت و این مجموعه 
در آســتانه روز جهانی تاالب ها متنی را آماده می کند و قبل از بارگذاری 
در ســایت اداره کل در اختیار همه خبرنگاران قــرار خواهد داد.تاالب 

بین المللی گاوخونی، عروس تاالب های ایران یکی از پراهمیت ترین 
تاالب های کشور است که در تیر ۱۳۵۲ در کنوانسیون رامسر ثبت جهانی 
شــد.گاوخونی با وســعت ۴۷ هزار هکتار در نقطه پایانی زاینده رود در 

جنوب شرقی استان اصفهان و ۲۰ کیلومتری شهر ورزنه قرار دارد.
روند خشکی تاالب گاوخونی از سال ۱۳۷۸ شروع شد و طی ۲ دهه اخیر 
به دلیل نبود آب، بسیاری از زیســتمندان این تاالب از جمله ماهی ها، 
وحوش، خزندگان و انواع پرندگان بومی آن از بین رفته اند.کارشناسان 
همواره در باره تبعات خطرناک خشکی تاالب گاوخونی هشدار داده اند 
زیرا اگر این تاالب به صورت کامل خشــک شــود به کانون خطرناک 
ریزگردهای سمی تبدیل خواهد شد که تا شعاع یکهزار کیلومتری و ۱۰ 
استان کشور را درگیر خواهد کرد.حقابه قانونی محیط زیست، زاینده رود 
و تاالب گاوخونی ۳۱۳ میلیون مترمکعب آب در ســال است که سهم 
گاوخونی ۱۷۶ میلیون مترمکعب در سال های خشکی زاینده رود تعیین 
شــده و تامین این میزان حقابه می تواند کارکرد اکولوژیک آن را حفظ 
کند. این در حالی اســت که تا ۲ دهه پیش، تاالب گاوخونی ساالنه با 
حدود یک تا دو میلیارد مترمکعب آب زاینده رود سیراب می شد.طبق 
قانون، پس از آب آشــامیدنی، تامین حقابه محیط زیست در اولویت 

دوم قرار دارد.

کارشناسان همواره در باره تبعات خطرناک خشکی 
گر این تاالب به  تاالب گاوخونی هشدار داده اند زیرا ا
صورت کامل خشک شود به کانون خطرناک ریزگردهای 
سمی تبدیل خواهد شد که تا شعاع یکهزار کیلومتری و ۱۰ 

استان کشور را درگیر خواهد کرد

خبرخوان جامعه

معاون مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی استان 
اصفهان اظهار کرد: بارندگی ۳۴۰ میلی متری اخیر که 
منجربه جاری شدن سیل در خوزستان شد، ساکنان 
۱۷ شهرستان، ۳۰۹ روســتا و ۱۳ هزار خانوار را درگیر 
مشکالت ناشی از جاری شدن سیل کرده و دسترنج 
سال ها تالش کشاورزان و دامداران را در زیر آب نابود 
کرد. در همین راستا بهزیســتی استان اصفهان برای 
کمک رسانی به مددجویان زیرپوشش خود در شهرها و 
روستاهای سیل زده، پویشی راه اندازی کرده است.امید 
رحمانیان با اشــاره به آغاز این پویش از روز پنجشنبه 

هفتم دی ماه افزود: شــماره کارت مجازی ۲۳۸۳-
۸۲۰۹-۹۵۷۰-۶۳۶۷ به نام سازمان بهزیستی استان 
اصفهان و کددســتوری #۱*۲۰۰۲*۶۶۵۵* آماده 
دریافت کمک های نقدی نیکوکاران در سراسر استان 
اســت، ادارات بهزیستی شهرســتان و مجتمع های 
ما نیــز آماده جمــع آوری کمک هــای غیرنقدی هم 
استانی های نیکوکار خواهد بود.معاون مشارکت های 
مردمی و اشتغال سازمان بهزیستی استان اصفهان، 
پویش هــای مردمی را کــه پیش از این در راســتای 
استفاده از سرمایه اجتماعی اســتان راه اندازی شده 
بود، موفق دانست و گفت: نیکوکاران اصفهان از سطح 
شهرستانی یا استانی فراتر رفته اند و دیدگاه ملی برای 
کمک رســانی دارند. در بخش مشارکت های مردمی 
نیز تالش کردیم با اعتمادسازی خیران، فعالیت های 

نیکوکارانه آن ها را به مناطق محروم کشــور گسترش 
دهیم.وی، ارسال ۱۵۰ مخزن آب به استان سیستان 
و بلوچســتان در ماه های گذشــته را در همین راستا 
معرفی کرد و ادامه داد: در مقطع حساس کنونی تالش 
می کنیم به کمک نیازمندان ســیل زده در سیستان و 
بلوچستان بشــتابیم و تا حدودی از درد و رنج مردم 
این مناطق کم کنیم. به همین دلیل فراخوانی به تمام 
شهرستان های استان ابالغ شد تا با کمک خیران آن ها 
بتوانیم مبالغ قابل قبولی را برای مناطق سیل زده این 
سه استان جمع آوری و ارسال کنیم.رحمانیان از ادامه 
پویش تا ۱۵ روز آینده خبر داد و افزود: خیران همواره 
به کمک نیازمندان شتافته اند  و اطمینان داریم که در 
راستای کمک به هموطنان سیل زده، در این پویش نیز 

کمک های خوبی جمع آوری خواهد شد.

معاون مشارکت های مردمی بهزیستی استان:

پویش کمک اصفهانی ها به سیل زدگان 3 استان آغاز شد

4 خلبان پایگاه 
چهارم هوانیروز ارتش 
اصفهان خلبان یکم 

عملیاتی شدند
۴نفــر از خلبانان بالگــرد جنگنده 
کبرا و بالگرد شناسایی رزمی ۲۰۶، 
آخرین چک های پروازی خود را به 
انجام رساندند و با اجرای عملیات 
پروازی موفــق، به رتبــه پروازی 

خلبان یکم عملیاتی ارتقا یافتند.

فرمانده انتظامی استان خبر داد:

انهدام باند 6 نفره سرقت مسلحانه از منازل 
 فرمانده انتظامی اســتان گفت: اعضــای باند ۶ نفره غیر بومی که در اســتان های اصفهان،بوشــهر، 
فارس، چهارمحال و بختیاری، البرز و کرمانشــاه اقدام به ســرقت مســلحانه از منازل می کردند در 
عملیات هوشــمندانه کاراگاهان پلیس 
آگاهــی شهرســتان لنجان دســتگیر و 
۲۵ میلیــارد ریال اموال مســروقه نیز از 
مالخران این پرونده کشــف شد. سردار  
محمدرضا میرحیدری بیان داشت: در پی 
وقوع چندین فقره سرقت از منازل مردم 
در شهرســتان لنجان که سارقان با تهدید 
صاحبان منازل وجه نقد، طالجات، سکه ها 
و اشیای با ارزش آنها را به سرقت می بردند 
موضوع به صورت ویژه و با حساسیت باال 
دردستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.وی افزود: کارآگاهان پس از بررسی 
محل های وقوع سرقت و انجام یک سری اقدامات هوشمندانه دریافتند که این سرقت ها توسط اعضای 
یک باند ۶ نفره از سارقان غیر بومی و در حرکت رخ داده که در چندین استان دیگر کشور نیز مرتکب سرقت 
شده و از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی این استان ها تحت تعقیب هستند.فرمانده انتظامی استان 
اصفهان خاطر نشان کرد: سرانجام پس از چندین شبانه روز کار پیچیده پلیسی کارآگاهان متوجه شدند 
که سارقان وارد استان شده و قصد دارند در نقطه ای دیگر مجددا مرتکب سرقت شوند که بالفاصله طی 
یک عملیات ضربتی خودروی متهمان در محور مورچه خورت شناسایی و متوقف شد و ۳ نفر از اعضای 
این باند دستگیر شدند.این مقام ارشد انتظامی بیان داشت: در ادامه با اعترافات متهمان دستگیرشده 
سرکرده و ۲نفر دیگر از متهمان که یکی از متهمان یک زن بوده که سارقان از وی برای گمراه کردن مردم 
و ماموران در سرقت های خود استفاده می کردند، طی عملیاتی منسجم و حساب شده با هماهنگی 
های قضایی در مخفیگاه خود واقع در غرب کشور دستگیر شدند.سردار میرحیدری به کشف یک قبضه 
کلت کمری به همراه فشنگ های مربوطه از مخفیگاه ســرکرده باند مذکور خبر داد و گفت: سارقان در 
تحقیقات صورت گرفته به ۳۸ فقره سرقت از منازل مردم شهرستان لنجان با استفاده از تهدید سالح 
اعتراف کرده و در این رابطه ۲ مالخر اموال مسروقه را نیز معرفی کردند که بالفاصله افراد مذکور نیز دستگیر 
و از مخفیگاه آنان مجسمه های برنزی، سکه، طالجات و اشیای تزیینی به ارزش ۲۵ میلیارد ریال کشف 
شد.فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه در استعالم های صورت گرفته مشخص شد اعضای 
این باند عالوه بر استان اصفهان در استان های بوشهر، فارس، چهارمحال و بختیاری،البرز و کرمانشاه نیز 
مرتکب سرقت از منازل شدند، اظهارداشت: این افراد در هر استانی منازلی را به مدت کوتاهی اجاره کرده 
و پس از شناسایی افراد متمول و تعقیب آنها در فرصت مناسب اقدام به سرقت از منازل شان می کردند.

 

كالهبرداری اينترنتی در قالب » اجاره ويال « 
فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر گفت :در پی شكایت یكی از شــهروندان مبنی بر اینكه فردی 
ناشــناس در فضای مجازی او را فریب داده و مبلغ ۲۲ میلیون ریال از او كالهبرداری كرده، رسیدگی به 
موضوع در دستور كار ماموران پلیس فتا این فرماندهی قرار گرفت.سرهنگ غالمرضا  براتی   اظهار داشت : 
شاكی مدعی بود در یکی ازسایت های تبلیغاتی با یك آگهی در زمینه اجاره ویال  مواجه شده و با فرد مورد 
نظر تماس برقرار می كند كه از او مبلغ ۲۲ میلیون ریال تقاضا می كند .سرهنگ براتی ادامه داد:فردشاكی 
نیز فریب خورده و مبلغ درخواستی را  به رغم هشدار پلیس درخصوص سایت های تبلیغی مبنی بر عدم 
واریز وجه تا قبل از دریافت خدمات بدون دریافت هیچ گونه مدرك و نشانی به حساب آن فرد شیاد واریز 
می كند.این مقام انتظامی بیان داشت : ماموران پلیس فتا با بررسی های تخصصی در فضای مجازی 
متهم را شناسایی وپرونده جهت سیر مراحل قانونی ودستگیری متهم به مراجع قضایی تحویل داده شد.

وز عکس ر

خبر روزناجا

معاون قضایی دادگستری استان:

هویت های غیر واقعی آسیب  
بزرگ فضای مجازی است

معاون قضایی دادگستری استان اصفهان در 
خصوص تاثیرپذیری افراد از فضای مجازی، 
گفت: روان شناســان ســه عامل خود، وراثت 
و محیط را در تشــکیل شــخصیت افراد موثر 
می دانندو بدون تردید وقتــی افراد در محیط 
مجازی قــرار می گیرند تحــت تاثیر این فضا 
هســتند. ورود به فضای مجازی و استفاده از 
شبکه های اجتماعی تاثیراتی برای کاربران دارد، 
اما اثرگذاری مثبت یا منفی این فضا وابســته 
به نحوه استفاده شــهروندان از این فضاست.

یکی از اثرات مثبتی که فعالیت در شبکه های 
اجتماعی و فضای مجازی برای افراد دارد این 
است که به قشر کودک و نوجوان برای خالقیت 
کمک می کند و عامل محرکی برای اجتماعی 
شدن آن هاست و می توانند با خالقیت و نوآوری 
از این داشته ها استفاده کنند؛ بنابراین اولین اثر 
منفی شبکه های مجازی تضعیف نقش مدرسه 
و اجتماع اســت.محمدرضا قنبــری در مورد 
هویت های غیرواقعی افراد در فضای مجازی 
اضافه کرد: هویت اجتماعی همان ویژگی هایی 
اســت که در شــناختن دیگران به افراد کمک 
می کند و برای معرفی افــراد در هر فرآیندی 
از هویت اجتماعی او اســتفاده می شود، باید 
این ویژگی ها را در هر فردی جداگانه جســت 
وجو کنیم. اما قبل از حضور فضای مجازی در 
زندگی انسان ها معموال این هویت به صورت 
سنتی ایجاد شــده و اکتسابی بوده است.وی 
افزود: خانواده و محیط پیرامونی رشد و تربیت 
و آموزش هایی که فرد در طول زندگی می بیند 
همچنین معاشرت و ارتباطات او در شکل گیری 
و تغییر هویت موثر اســت.در فضای مجازی 
طبیعی است که افراد می توانند هویت خود را 
داشته باشند، اما ایراد محیط مجازی نسبت 
به محیط حقیقی این است که فضای مجازی 
این فرصت را برای فرد ایجاد می کند که بتواند 
خود را با هر هویتی که دوست دارد معرفی کند.

در واقع فضایی ایجاد می شــود که فرد در آن 
بتواند از آشــکار کردن هویــت اصلی اجتناب 
 کند و در این وضعیت فعالیت بسیار خطرناک

 می شود.

رییس اداره حفاظت محیط زیست اردستان:

زباله، گرگ ها را به خانه ها نزدیک می کند 
رییس اداره حفاظت محیط زیست اردستان اظهار کرد: طی  یک سال گذشته دو مورد گزارش  مکتوب حمله گرگ، در اداره حفاظت محیط زیست ثبت شده است، ولی 
گزارش های تلفنی و شفاهی بسیاری از دامداران در سطح شهرستان داشته ایم.حسین شواخی با بیان اینکه در قوانین اداره محیط زیست هیچ گونه پرداخت خسارت 
کامل به مالباختگان حمله گرگ وجود ندارد، افزود: با توجه به بازدید همکاران از محل های حمله گرگ، بیش از ۹۰ درصد موارد دامداران مقصر هستند، زیرا این افراد 
هیچ گونه موارد حفاظتی و ایمنی را برای محل دامداری خود در نظر نگرفته اند و این بی تفاوتی باعث خسارت های احتمالی شده است.رییس اداره حفاظت محیط 
زیست اردستان تصریح کرد: اداره محیط زیست بخشی از خسارت هایی را که توسط حیات وحش به دامداران و یا کشاورزان وارد می شود، پرداخت می کند، اما آن ها 
باید سرمایه های خود را بیمه حوادث کنند.شواخی با بیان اینکه شرایط فصل زمستان در ارتفاعات و مناطق کوهستانی متفاوت و گرگ ها و دیگر حیوانات وحشی مجبور 
می شوند به مناطق پایین تر و حاشیه شهری و روستایی مهاجرت کنند، گفت: شاید یکی از دالیل اصلی نزدیک شدن گرگ به حاشیه مناطق مسکونی شهری و روستایی، 
دفع نامناسب الشه ها توسط مرغداری ها و دامداری ها، دفع نامناسب زباله های انسانی و ... است ، چرا که جمعیت سگ های بدون صاحب نیز افزایش یافته است. 

عکس: مهر



با تصمیم شورای اجرایی فدراسیون جهانی تکواندو و طبق رای گیری آنالین فوق العاده ای که انجام شد، رقابت های قهرمانی جهان 2022 به میزبانی »کانکون« 
مکزیک و مسابقات قهرمانی نونهاالن جهان 2023 در »سارایوو« بوسنی و هرزگوین برگزار خواهد شود.برای میزبانی رقابت های قهرمانی جهان، »باکو« آذربایجان، 
»بیروت« لبنان و »کانکون« مکزیک اعالم آمادگی کرده بودند؛ پس از اینکه نمایندگان حاضر در این جلسه در خصوص امکانات کشور خود توضیحاتی را مطرح 
کردند در نهایت »کانکون« با 52 درصد آرا موفق شد میزبانی این رویداد را کسب کند.»سارایوو« بوسنی و هرزگوین نیز با اختصاص 92 در صد آرا میزبانی رقابت های 
قهرمانی نونهاالن جهان 2023 را به دست آورد.رییس فدراسیون جهانی در این جلسه گفت: از اینکه »کانکون« میزبانی مسابقات قهرمانی جهان 2022 و »سارایوو« 
میزبانی رقابت های قهرمانی نونهاالن جهان 2023 را برعهده گرفته اند، خوشحال هســتیم. هر دو میزبان ظرفیت ها و امکانات خوبی را به نمایش گذاشته اند و 
بدون شک به خوبی این رویدادها را برگزار خواهند کرد.دکتر چو در ادامه  افزود: مکزیک تجربیات خوبی را در برگزاری مسابقات جهانی و گرندپری در اختیار دارد 
و »کانکون« نیز از این تاریخچه بی بهره نخواهد بود. بوسنی  و  هرزگوین برای نخستین بار اســت که میزبان رویدادی جهانی است و امیدواریم که این رقابت ها 

بتواند نقش بسزایی در پیشرفت تکواندو در این کشور ایفا کند. 

مکزیک؛ میزبان مسابقات جهانی تکواندوی 2022
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محرومیت سه جلسه ای وینگر  اتلتیکو در لیگ قهرمانان
یانیک کاراســکو، وینگر اتلتیکــو مادرید، هر دو دیدار رفت و برگشــت مرحله یک هشــتم برابر 
منچستریونایتد را از دست داد.اتلتیکو مادرید در مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان باید به مصاف 
منچســتریونایتد برود و حاال مشخص شــده که نمی تواند  در هیچ یک از دو دیدار این مرحله از 

وینگر بلژیکی خود بهره ببرد.
اعضای هیئت نظارت یوفا روز جمعه تصمیم شان برای جریمه کاراسکو به دلیل کارت قرمزی که 
در آخرین دیدار مرحله گروهی برابر پورتو دریافت کرده بود را به این باشگاه ابالغ کردند.این وینگر 
بلژیکی در جریان دیدار برابر پورتو که در کشور پرتغال برگزار شد، به دلیل درگیری فیزیکی شدید با 
اوتاویو و گرفتن گردن این بازیکن و پرت کردن او به زمین با شدت و عصبانیت کارت قرمز دریافت 
کرد.یوفا نیز تصمیم گرفت که با استناد به بند 15 از قوانین انضباطی خود محرومیتی سه جلسه ای 
را برای این بازیکن در نظر بگیرد.چنین حکمی به این معناست که کاراسکو نمی تواند اتلتیکو را در 
دو دیدار رفت و برگشت مرحله یک هشتم برابر منچستریونایتد همراهی کند و اگر شاگردان دیه گو 
سیمئونه موفق به صعود به مرحله بعدی این رقابت ها شوند، این بازیکن در بازی رفت مرحله یک 
چهارم نهایی نیز غایب خواهد بود.به نظر می رسد که اتلتیکو مادرید این فصل دل چندان خوشی 
از تصمیمات انضباطی یوفا ندارد، چرا که این ســازمان پیش از این نیز آنتوان گریزمان را به دلیل 
کارت قرمزی که در دیدار برابر لیورپول دریافت کرده بود، دو جلســه از همراهی این تیم محروم 
کرد.غیبت کاراسکو در دیدار برابر منچستریونایتد می تواند خبر بدی برای سیمئونه و تیمش باشد 

که این روزها شرایط خوبی را نیز تجربه نمی کنند.
 

با موافقت برزیل؛ بازگشت »میلیتائو« به اردوی رئال
ادر میلیتائــو، مدافع رئال مادریــد، با موافقت مســئوالن تیم ملی برزیل بــه تمرینات این تیم 
بازگشــت.میلیتائو یکی از بازیکنان رئال مادرید بود که برای حضــور در دیدارهای انتخابی جام 
جهانی 2022 قطر در منطقه آمریکای جنوبی به تیم ملی برزیل دعوت شده بود.اما حاال خبر خوب 
برای این باشگاه اسپانیایی این است که مسئوالن تیم ملی برزیل اجازه ترک اردوی این تیم را به 
این مدافع دادند و او به تمرینات رئال اضافه می شــود.دلیل موافقت مدیران برزیلی با بازگشت 
میلیتائو این است که این بازیکن با دریافت کارت زرد در دیدار برابر اکوادور قادر به همراه تیمش 
در بازی بعدی نبوده اســت.بازی بعدی برزیل برابر پاراگوئه برگزار خواهد شد و چون این مدافع 
قانونا اجازه حضور در این بازی را نداشته، تیته نیز با ترک اردوی تیم ملی توسط او موافقت کرده 

است.حاال این بازیکن می تواند با اضافه شدن به تمرینات رئال 
مادرید برای حضور در دیدار مرحله یــک چهارم نهایی جام 
حذفی اسپانیا که قرار است برابر اتلتیک بیلبائو برگزار شود، 
آماده باشــد. میلیتائو در دیدار جریان دیــدار برزیل برابر 
اکوادور که با تســاوی 1-1 همراه بــود در ترکیب ثابت این 

تیم قرار داشت و 90 دقیقه نیز در زمین ماند؛ اما حاال 
پس از بازگشت به اســپانیا این فرصت را دارد که 

پیش از دیدار برابر اتلتیک کمی به استراحت 
بپردازد.با این حال دیگر بازیکنان برزیلی 
حاضر در اردوی تیم ملی برزیل شــامل 
کاسمیرو، رودریگو گوئس و وینیسیوس 
جونیور همچنان همراه این تیم می مانند 

تا روز چهارشنبه حدود ســاعت 17 به وقت 
 محلی مادرید بار دیگر به جمــع بازیکنان رئال

 اضافه شوند.

لیگ برتر والیبال مردان باشگاه های کشور؛

»سپاهان« در اندیشه تداوم یکه تازی در صدر

در چهارچوب هفته بیســت و دوم رقابت   سمیه مصور
های لیگ برتر والیبال مردان باشگاه های 
کشور ، تیم والیبال سپاهان میزبان تیم هورســان رامسر است. این 
هفته در شــرایطی امروز با برگزاری هفت دیدار در شهرهای ورامین، 
تهران،آمل، اصفهان، ارومیه ) دو دیدار( و مریوان پیگیری می شود که 
چهار تیم پیکان، هراز آمل، شهرداری اورمیه و مقاومت یزد این شانس 
را دارند که در صورت پیروزی مقابل رقبا صعودشان را به پلی اف قطعی 

کنند.
تیم والیبال ســپاهان که در هفته بیســتم این رقابــت ها حضورش 
در مرحله پلی اف را قطعی کــرد و هیچ نگرانی بابت از دســت دادن 
جایگاهش در صدر جدول ندارد، در سالن نقش جهان و از ساعت 17 
از تیم هورسان رامسر پذیرایی می کند. شاگردان رحمان محمدی راد 
با امتیاز رویایی 54، در این هفته به دنبــال ثبت نوزدهمین پیروزی 
است. هدفی که روی کاغذ و بررسی کارنامه هورسان رامسر به عنوان 
تیم ســیزدهم با 6 برد و 20 امتیاز، برای ســپاهانی ها چندان دور از 

دسترس نیست.
مهدی نویدی و علیرضا پور دهقان به عنوان داور اول و داور دوم قضاوت 

این بــازی را برعهده دارند و محمــد ابراهیم زاده و مجید محســنی 
شوشتری نیز به عنوان ناظر حضور خواهند داشت.

جدال تیم های پیکان و شهرداری اورمیه در این هفته را باید حساس 
ترین دیدار هفته بیســت و دوم نامید، نبردی که هراز آمل و مقاومت 
یزد هم خواه ناخواه درگیر آن خواهند شد.هفته گذشته بود که پیکان 
با پیروزی به موقع و استفاده از شکســت ناگهانی شهرداری ارومیه، 
جایگاه دومی این تیم را در جدول رده بندی تصاحب کرد. این هفته اما 
دو تیم درحالی مقابل هم صف آرایی می کنند که از یک طرف شاگردان 
خودروســاز پیمان اکبری به دنبال حفظ جایگاهی هســتند که برای 
رســیدن به آن بیســت و یک هفته تمام جنگیدنــد و در طرف مقابل 
هم نماینده ارومیه به دنبال اعاده حیثیت و بازگشــت به اوج اســت.

شــهرداری ارومیه تاکنون 13 برد و 37 امتیاز کسب کرده و با باخت 
هفته بیســت ویکم به رتبه چهارم جدول سقوط کرده است. پیکان اما 
همانند رقیب 13 برد در کارنامــه دارد منتها 40 امتیازی که در کارنامه 
این تیم نقش بسته، شاگردان پیمان اکبری را در رتبه دوم جای داده 
است. حال باید منتظر ماند و دید برنده این دیدار تماشایی کدام تیم 
خواهد بود؟ در ایــن بین اما لبنیات هراز آمل که همچون شــهرداری 

ارومیه 13 برد و 37 امتیاز دارد، به مدد معدل ســت و امتیاز بهتر در 
رتبه سوم ایستاده است. شاگردان بهروز عطایی این هفته در خانه از 
تیم شــهرداری گنبد )9 برد، 30 امتیاز و رتبه نهم( میزبانی می کنند و 
در صورت پیروزی، عالوه بر این که انتقام شکست دور رفت را خواهند 
گرفت، می توانند جایگاه خود را در رتبه ســوم حفــظ کنند. البته این 
مهم، بســتگی به نتیجه دیدار دو تیم پیکان و شــهرداری ارومیه هم 
دارد. آملی ها برای رسیدن به هدف، کار آسانی در پیش ندارند؛ چراکه 
گنبدی ها پیش تر هم نشــان داده اند که حریف خطرناکی هســتند. 
ضمن این که برد گنبــد در این بازی، نقشــه های برخی تیم های 13 

امتیازی برای صعود به پلی آف را نقش برآب خواهد کرد.
البته نباید فراموش کرد که نتیجه دیدار دو تیم مقاومت یزد و سایپا نیز 
در تعیین رتبه تیم های دوم تا پنجم جدول بسیار موثر است. شاگردان 
علیرضا طلوع کیان در تیم مقاومت تاکنون 13 برد و 36 امتیاز کســب 
کرده  و در رتبه پنجم ایســتاده اند. این تیم در هفته بیســت و دوم به 
مصاف نارنجی پوشــان ســایپا به عنوان تیم دوازدهم )با 8 برد و 25 
امتیاز( می رود. یزدی ها در صورت پیــروزی در این دیدار، می توانند 

معادالت مدعیان باالنشین را کامال به هم بریزند.

خبر روز

پایان همکاری شاهین بوشهر با »قنبری« 
مدیران باشگاه شاهین بوشهر تصمیم به خاتمه همکاری با مهدی قنبری گرفتند.شاهین بوشهر که در 
لیگ نوزدهم یکی از تیم های حاضر در لیگ برتر بود و با عبدا... ویسی توانسته بود جواز صعود در این 
مسابقات را دریافت کند، خیلی زود با مشکالت مالی مواجه شد و درنهایت هم نتوانست در باالترین 
سطح فوتبال ایران بماند و به دسته اول بازگشت. این تیم فصل گذشته نیز در میان مدعیان صعود بود 
ولی نتوانست خودش را به لیگ برتر برساند ولی در فصل جاری در حالی که شرایط مالکیت تیم هم 
مشخص نبود از ابتدا در مسابقات ضعیف ظاهر شد و در حال حاضر که هفته شانزدهم را پشت سر 
گذاشته ایم با 5 امتیاز همراه با ماشین سازی در قعر جدول اصال شرایط خوبی ندارد.این نتایج سبب 
شد تا مدیران باشگاه باالخره تصمیم به تغییر شرایط بگیرند و مهدی قنبری که از ابتدای فصل هدایت 

تیم را برعهده داشت کنار گذاشته شد. قرار است به زودی جانشین قنبری معرفی شود.
 

خط حمله آتشین لیگ یک 
تیم عبدا... ویسی مثل فصل گذشته  رکورد بهترین خط حمله لیگ یک را از آن خود کرد. خیبر خرم 
آباد که با 32 امتیاز در رده دوم جدول لیگ یک آزادگان قرار دارد یک رکورد عالی از خود به جا گذاشته 
و شاگردان عبدا... ویسی با 31 گل زده هجومی ترین تیم لیگ یک هستند.حضور آرش افشین، بهرام 
ساالری و فرزاد محمدی در خط حمله خیبر که همه از گلزنان خوب لیگ یک هستند خط جلوی تیم 
خرم آبادی را تبدیل به خط حمله آتشین کرده است.در فصل گذشته نیز خیبر از حمله خوبی برخوردار 
بود و حتی عارف رستمی از این تیم آقای گلی را برای خود کرد.خیبر خرم آباد در پی صعود به لیگ برتر 
است تا شانس از دست رفته در سال گذشته را جبران کند. خیبر  در آخرین بازی خود با یک نتیجه پر 

گل سه بر یک ویستا توربین تهران را شکست داد تا تفاضل گل خود را نسبت به حریفان باالتر ببرد.

تالش فدراسیون برای بازگرداندن »سردار « 
تیم ملی فوتبال ایران در بازی با عراق به دلیل ابتالی سردار آزمون به کرونا نتوانست از وجود این مهاجم 
در ترکیب بهره ببرد. به همین خاطر اسکوچیچ تیم ملی را با یک مهاجم یعنی مهدی طارمی به میدان 
فرستاد. بر اساس اعالم مجتبی خورشیدی، سرپرست تیم ملی، فدراسیون فوتبال پیگیر وضعیت سردار 
آزمون است و اگر نتیجه تست مجدد او منفی از آب در آید تالش خواهد کرد مقدمات حضور او را در اردوی 
تیم ملی برای بازی با امارات مهیا کند؛ مسابقه ای که روز سه شنبه 12 بهمن ساعت 18 در استادیوم آزادی 
تهران برگزار خواهد شد. چهارشنبه هفته گذشته باشگاه زنیت با ارسال نتیجه تست سردار آزمون برای 

فوتبال ایران اعالم کرد این مهاجم مبتال به کرونا شــده و نمی تواند اردوی تیم در فدراســیون 
دبی را ترک کرد و به اردوی تیم ملی فوتبال ایران ملحق شــود. پیش از 
این کارشکنی باشگاه زنیت علیه سردار آزمون و تیم ملی فوتبال ایران 
مطرح شده بود که این موضوع واکنش های فدراسیون فوتبال را به 
همراه داشت و حتی در این باره مجتبی خورشیدی، سرپرست تیم 
ملی اعالم کرد فدراســیون فوتبال با فیفا نامه نگاری کرده است. در 
شرایطی که نتیجه تست مجدد سردار آزمون منفی شود شاهد حضور 
دوباره این بازیکن در اردوی تیم ملی فوتبال ایران خواهیم 
بود. در این صورت اســکوچیچ می توانــد در بازی با 
امارات تیم ملی را با دو مهاجم یعنی سردار آزمون 
و مهدی طارمی به میدان بفرســتد. در غیر این 
صورت باز هم ترجیح ســرمربی کروات تیم 
ملی ایــن خواهد بود که تیــم ملی با تک 

مهاجم همانند دیدار با عراق بازی کند.

مستطیل سبز

بازگشت سایپا و امیدواری 
برای پایان خوب 

مصاف سایپا مقابل رایکا در ورزشگاه پاس 
قوامین یکی از جذاب ترین دیدارهای هفته 
شانزدهم رقابت های لیگ دسته اول بود.در 
این مسابقه، ســایپا خیلی زود با گل دقیقه 
ســه از شــاگردان لطیفی عقب افتــاد و در 
شرایطی که بهتر از تیم میهمان بازی می کرد، 
با توجه به شــیوه بازی مالکانــه ای که امید 
روانخواه در دســتور کار خــودش و تیمش 
دارد، باز هم روی یک ضدحملــه این بار در 
دقیقه 41 گل خورد تا شــرایط سختی برای 
بازگشت به این مسابقه داشته باشد.با این 
حال حرکت بســیار خوب حســین مالکی 
بازیکن باتجربه سایپا سبب شد تا آنها پیش 
از رفتن بــه رختکــن گل اول را در وقت های 
اضافی توســط علی خدایی، بازیکن سابق 
پرسپولیس بزنند و با شروع دوم امیدواری 
زیــادی به تغییــر نتیجه و کســب پیروزی 
داشــتند که این مهم برای نارنجی پوشــان 
تهرانی با دو گل از ایمان غالمی و علی خدایی 
در دقایق 64 و 74 رقم خورد و آنها سه امتیاز 
مهم این دیــدار خانگی را از آن خودشــان 
کردند.ســایپا در هفته هایــی ابتدایی لیگ 
اگرچه موفق شد خیبرخرم آباد و مس کرمان 
را شکست دهد، اما دیگر با سعید اخباری به 
پیروزی دســت پیدا نکرد تا مدیران باشگاه 
تصمیم به اســتفاده از روانخواه بگیرند. این 
مربی جــوان حاال در ششــمین دیداری که 
به عنوان سرمربی ســایپا فعالیت می کرد، 
موفق شــد دومین پیروزی خود را جشــن 
بگیرد و به واســطه همین پیروزی سایپا 19 
امتیازی شــد تا به رتبه یازدهــم جدول رده 
بندی صعود کند.یک هفتــه به پایان رقابت 
های لیگ دســته اول باقی مانده و در هفته 
پایانی تیم فوتبال ســایپا باید در همدان به 
مصاف شهرداری این شــهر برود؛ دیداری 
که اگر با سه امتیاز برای شاگردان روانخواه 
همراه شود، آنها با توجه به 22 امتیازی شدن 
می توانند به رویاپردازی خــود برای جبران 
امتیازات از دســت رفته در نیــم فصل اول 

مسابقات فکر کنند.

تیم والیبال سپاهان که در هفته بیستم این رقابت ها 
حضورش در مرحله پلی اف را قطعی کرد و هیچ نگرانی 
بابت از دست دادن جایگاهش در صدر جدول ندارد، در 
سالن نقش جهان و از ساعت 17 از تیم هورسان رامسر 

پذیرایی می کند

فوتبال جهان

وز عکس ر

طالی تاریخی یخ نورد 
ایرانی در جهان

در فینال گرایش ســرعت مسابقات 
یخ نوردی قهرمانی جهان، محســن 
بهشــتی راد توانســت با درخششی 
چشم گیر مدال طالی جهان را از آن 
خود کند.این ورزشکار ایرانی توانست 
برای اولین بــار در تاریخ یخ نوردی، 
عنوان قهرمانی را از ورزشکاران کشور 
روسیه بگیرد و خودش مدال طال را 

بر گردن بیاویزد. 

مدیر فنی تیــم های ملی کشــتی فرنگــی گفت: 
اصلی ترین هدف من ایجــاد همدلی و وفاق در بین 
جامعه بزرگ کشــتی فرنگی اســت. علی محمدی 
توضیحاتــی را در مــورد چگونگــی حضــورش در 
فدراسیون، چرخه انتخابی تیم ملی، مسابقات انجام 
شده و برنامه های پیش رو ارائه داد که در ادامه  می 
خوانید:شاید کمتر کســی از این موضوع خبر داشت 
اما هم آقای دبیر و هم آقای سوریان پیگیر بودند که 
بنده در فدراسیون کشتی حضور داشته باشم و گوشه 
ای از کار را بگیرم. اما واقعا به خاطر حضورم در شورای 
شهر شهریار و مشغله بسیار باالی کاری و تعهدی که 
به مردم داشتم، نتوانستم دعوت این عزیزان را لبیک 
بگویم. به هرحال با توجه به اینکه باید دین خود را به 

عنوان عضو کوچکی از جامعه کشتی کشور به کشتی 
ورزش اول و ملی ادا می کردم تصمیم گرفتم در این 
دوره از انتخابات شورای شهر شرکت نکنم و در خدمت 
فدراسیون و کشتی کشور باشم. تمامی کسانی که در 
کشتی فرنگی کشور مدعی بودند در قهرمانی کشور و 
انتخابی جام تختی به میدان رفتند.وی افزود: بنده 
در مسابقات قهرمانی کشــور زاهدان حضور نداشتم 
اما پیگیر نتایج آن بودم و در رقابت های انتخابی جام 
تختی در تهران نیز کشتی ها را از نزدیک دیدم. به نظرم 
سطح مسابقات زاهدان با توجه به اینکه مرحله اول 
و اصلی چرخه بود باالتر از سطح مسابقات انتخابی 
جام تختی بود و با توجه به سهمیه هایی که به استان 
ها داده شد و حضور حداکثری کشــتی گیران، فکر 

نمی کنم که کسی جا مانده باشــد و تمام کسانی که 
در کشتی فرنگی کشور مدعی بودند در این رقابت ها 
به میدان رفتند. مدیر تیم های ملی کشــتی فرنگی 
تصریح کرد: این بهترین نوع چرخه بوده که تا به حال 
انجام شــده و هر آنچه که بیرون بودند به من زنگ 
زدند و خواستار ســهمیه بودند و ما هم با هماهنگی 
فدراســیون این فرصت را به همه دادیــم تا بیایند و 
شــانس خود را امتحان کنند و به نظرم این کار جای 

هیچ حرف و حدیثی باقی نمی گذارد.

مدیر فنی تیم های ملی کشتی فرنگی:

 برای ایجاد همدلی در کشتی فرنگی آمده ام
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شهردار اصفهان :

جشن های دهه فجر با کمک مردم سامان بخشی می شوند
شهردار اصفهان در برنامه رادیویی »ســالم اصفهان« ضمن تبریک فرارسیدن ایام دهه فجر انقالب 
اسالمی، اظهار کرد: با توجه به اینکه در آســتانه دهه فجر قرار داریم تمرکز بخش فرهنگی شهرداری 

سامان دادن به جشــن های دهه فجر با 
کمک مردم در محله های مختلف شهر 
است. علی قاسم زاده افزود: در این راستا 
طی فراخوانی از مساجد، پایگاه ها، مراکز 
فرهنگی و همه مردم و عاشــقان انقالب 
دعوت شــد برنامه های خود را برای ایام 
دهه فجر اعالم کنند تا چنان که شهرداری 
می تواند کمکی در راســتای بهتر برگزار 
شدن برنامه ها انجام دهد، با شهروندان 
همکاری و همراهی کند.شهردار اصفهان با 

تاکید بر اینکه در این ایام باید کمک کنیم مردم شادتر باشند، تصریح کرد: دهه فجر می تواند روزهای 
خوب و خوشی را در شهر رقم بزند تا با برگزاری جشن ها مردم از فشارهای روانی حاصل از دوران شیوع 
ویروس کرونا خارج شوند.وی با بیان اینکه تاریخ اصفهان حاکی از آن است که این شهر بارها و بارها 
در نقطه اوج بوده است، گفت: وقتی اصفهان توانسته تاریخ ساز و تمدن ساز باشد، یعنی این سرزمین 
استعداد الزم برای همیشــه در اوج بودن را دارد و می تواند به خوبی بدرخشد.قاسم زاده اظهار کرد: با 
پذیرش برخی از واقعیت ها، باید اصفهان را از نو بسازیم تا شهر زندگی شود که تحقق این هدف مهم با 
کمک و مشارکت مردم امکان پذیر خواهد بود.وی با تاکید بر اینکه از بافت تاریخی باید صیانت  کرد تا 
هویت شهر حفظ شود، افزود: بخش های جدید شهر باید با توجه به اقتضائات موجود، برنامه ریزی 
و طراحی شود .شهردار اصفهان همچنین با تبریک راه یابی تیم ملی فوتبال کشورمان به جام جهانی 

گفت: این صعود، خبر مسرت بخشی بود که باعث شادی مردم شد.
 

مدیر منطقه سه مطرح کرد:

تشریح جزییات پروژه های آماده افتتاح منطقه 3 در دهه فجر
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان جزییات پروژه های آماده افتتاح این منطقه را به مناسبت ایام 
مبارک دهه مبارک فجر تشریح کرد.حسین کارگر با اشاره به پروژه های شاخص آماده افتتاح منطقه 
سه شهرداری اصفهان به مناسبت دهه مبارک فجر امسال، اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی صورت 
گرفته، دو پروژه شــاخص در این منطقه آماده افتتاح اســت.وی افزود: ساماندهی و سنگفرش 
خیابان سپاه با هزینه ۱۸۰ میلیارد ریال و زیربنای شش هزار ۳۸۰ مترمربع، ساماندهی گذر آقانور 
ا... نجفی و اتصال به بازارچه حسن آباد با هزینه ۳۰ میلیارد ریال و زیربنای چهار هزار و ۷۲۰ مترمربع 
از جمله دو پروژه شاخص آماده افتتاح اســت.مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان تصریح کرد: در 
منطقه سه شــهرداری اصفهان چهار پروژه منطقه ای نیز آماده افتتاح است که می توان به مرمت و 
ســاماندهی گنجینه کتاب های نفیس کتابخانه مرکزی با هزینه ۵۵ میلیــارد ریال، احداث پاتوق 
شــهری پهلوانان در خیابان سنبلســتان با هزینه ۱۰ میلیارد ریال، مرمت و بازسازی بازار اصفهان 
میدان تا میدان )فاز نهایی( با هزینه ۴۰ میلیارد ریال، تکمیل سنگ فرش چهارباغ عباسی از سمت 
میدان انقالب با هزینه ۳۰ میلیارد ریال اشاره کرد.وی تصریح کرد: احداث خانه کودک و نوجوان در 
قالب پروژه های اصفهان، شهر دوستدار کودک با هزینه ۱۱۰ میلیارد ریال با زیربنای سه هزار مترمربع 
از جمله پروژه هایی اســت که عملیات عمرانی آن در ماه های آتی آغاز خواهد شد.کارگر ادامه داد: 
ساماندهی بازار نو شرقی، رنگرزها و نجارها با هزینه ۹۰ میلیارد ریال، احداث ایستگاه های اتوبوس 
BRT خیابان ولی عصر )عج( – عبدالرزاق با هزینه ۴۵ میلیارد ریال، احداث ایستگاه های اتوبوس 

BRT خیابان هشت بهشت غربی با هزینه ۶۰ میلیارد ریال از دیگر پروژه های این منطقه است.

هشدارجدی برای شبکه تارعنکبوتی برق؛

خطر بیخ گوش قلب تاریخی  اصفهان

»هشــدار! خطر بیخ گوش بازار تاریخی  یزدان روحانی 
اصفهان« این گــزارش میدانــی بود که 
خبرگزاری مهر در هفتمین ماه ســال جاری منتشر کرد و در آن خطر 
بالقوه حریق در بــازار تاریخی اصفهان را متذکر شــد. گزارشــی که با 
پیمایش چند ســاعته همراه فرمانده پایگاه های آتش نشانی در بازار 
تهیه شد و تقریبا به تمام نقاط حادثه خیز از سراهای مختلف تا بافت 
فرسوده پشــت بازار نیز پرداخته شــد.هم اکنون حدود چهار ماه از آن 
گزارش می گــذرد و بــازار تاریخی اصفهــان چندین بار مــورد حمله 
شعله های آتش قرار گرفته، شعله هایی که خوشبختانه به سرعت اطفا 
شــده و فرصت تبدیل به فاجعه ای بزرگ را پیــدا نکردند. با این حال 
همچنان وضعیت در بازار اصفهان با حدود ۸ هزار و ۵۰۰ واحد صنفی و 
ده ها بنای ارزشمند تاریخی در محدوده خطر قرار دارد و زنگ خطرها 
نیز به صدا درآمدند.مسئله آتش سوزی در بازارهای تاریخی از داستان 
غم بار آتش ســوزی در بازار تبریز آغاز شد و اواســط بهار سال ۱۳۹۸ 
پررنگ شد. این فاجعه زنگ خطر را برای بازارهای تاریخی در شهرهای 
مختلــف ایران از جملــه اصفهان که بــازار بزرگ آن یــادگاری از عهد 
سلجوقی و صفوی است، به صدا درآورد با این حال برخی از اقدامات 
در اصفهان انجام شــده، اما همین اقدامات تازه در ابتدای راه است و 

برای پیشــبرد آن زمــان، مطالعــه و هم گرایی بیشــتری از ســوی 
دســتگاه های متولی می طلبد.از طرفی بازار اصفهان بــه دلیل تعدد 
متولــی ، همچنین درگیری بســیاری از دســتگاه های اجرایی دارای 
پیچیدگی اداری است و همین موضوع نیز روند رسیدگی به وضعیت آن 
را کند کرده اســت. دامنه این دســتگاه ها از اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی تا اســتانداری و شهرداری و اداره اوقاف و 

حتی شرکت توزیع برق کشیده می شود.

انتقال کابل ها به زیر زمین
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی استان اصفهان 
در این زمینه گفت: در ســایر بازارهــای تاریخی ایــران از جمله تبریز 
آتش ســوزی و مشــکالتی از ایــن قبیــل رخ داده و قاعدتــًا در یک 
فضای تعاملی بین ما، بهره برداران و دســتگاه هایی نظیر شهرداری و 
آتش نشانی باید برای این موضوع برنامه ریزی کرد و ضریب خطر این 
مشکل را کاهش داد. علیرضا ایزدی،  با بیان اینکه »از مدیرکل بحران 
استانداری نیز خواهشی در این راستا داشتیم و قرار شد جلسه ای برای 
بحث ایمنی بازار داشته باشیم«، تاکید کرد: این یکی از معضالت مهم 
ماســت که امیدواریم برای مشــکل آن جا برنامه ریزی کنیم، این کار 

هزینه بر، زمان بر است و نیاز به همکاری بهره برداران دارد.ایزدی افزود: 
بدون شک بناهای تاریخی شرایط اســتانداردی ندارند و امیدوارم در 
تعامل با دســتگاه های متولی مانند اداره برق برای این ایمن ســازی 
آن ها برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم.وی ادامه داد: زمانی که در اراک 
مســئولیت اداره کل میراث فرهنگی را بر عهده داشتم در بازار تاریخی 
این شهر کانال هایی حفر و تجهیزات برق به آن ها منتقل شد، این کار از 
نظر ایمنی و بصری به بهبود کار کمک می کند؛ امیدوارم این الگو را در 

اصفهان هم اجرا کنیم.

میراث فرهنگی موظف به ایمن سازی مراکز تحت مدیریت است
مدیریت بحران اســتانداری از مدت های پیش کارگروهی تشــکیل 
داده و بر موضوع ایمن ســازی بازار نظارت دارد. این کارگروه با حضور 
متولیان و دســتگاه های مختلف تاکنون جلســات متعــدد برگزاری 
کرده و مصوباتی نیز داشــته است.منصور شیشــه فروش، مدیر کل 
مدیریت بحران اســتانداری اصفهان درباره این کارگروه اظهار داشت: 
با توجه به مخاطرات احتمالی در محیط بازار تاریخی اصفهان، کارگروه 
ویــژه ای در مدیریت بحران اســتانداری تحت عنــوان »ایمنی بازار و 
مجموعه ابنیه تاریخی میدان نقش جهان« تشــکیل شد. هدف این 
کارگروه جمع بندی، پایش و شناسایی مسائل و نقاط حادثه خیز بازار 
همچنین پیاده سازی برنامه ایمنی بازار است. کمیته فنی نیز متشکل 
از کارشناســان آتش نشــانی، برق و نماینده اتاق اصناف تشــکیل و 
گزارشــی از وضعیت بازار و نقاط حادثه خیز آن تهیه شد.وی ادامه داد: 
برخــی از مهم ترین موارد خطرناک می توان بــه کابل ها و خطوط برق 
غیراستاندارد و غیرایمن در بازار و برخی کارگاه با تجهیزات حادثه خیز 
نظیر کپسول های گاز و اکســیژن اشــاره کرد. یکی دیگر از مشکالت 
بزرگ بازار ســد معبرهای ایجاد شده توسط کســبه است که حرکت 
خودروی امدادی در زمان حادثه را بسیار کند و گاهی غیرممکن می کند.

شیشه فروش افزود: بر اساس این مشکالت شناسایی شده در فاز بلند 
مدت، حدود یک سال پیش اداره کل میراث فرهنگی تفاهم نامه ای با 
دانشگاه اصفهان منعقد کرد که بر اساس آن تحقیقاتی پیرامون طرح 
خطرپذیری و کاهش حوادث میدان نقش جهان با همکاری شهرداری 
و سازمان آتش نشانی اصفهان انجام گرفته است. بر اساس یک طرح 
جامع قرار است بسیاری از موارد به صورت علمی و عملی برطرف شود 
و به طور کلی و بر اســاس قانون همه ادارات از جمله میراث فرهنگی 
موظف هســتند بناها و بخش های تحت امر و مالکیت خود را رصد و 

ایمن سازی کنند.

معاون عمران شــهری شــهردار اصفهان با اشاره به 
برگزاری جلسه ای برای هماهنگی فعالیت های اداره 
کنترل کیفیت، اظهار کرد: هدف از برگزاری این جلسه 
که در آن مباحث گوناگون تخصصی و مشکالت پیش 
رو مطرح شد و مورد بررســی قرار گرفت، هماهنگی 
کارشناسان و کارکنان اداره کنترل کیفیت برای نظارت و 
بررسی بهتر و بیشتر در پیشبرد سریع پروژه ها و برطرف 
کردن مشکالت بود زیرا هیچ محصول، کار یا خدمتی 
بی نیاز از کیفیت نیست و کیفیت برآیندی هوشمندانه 

و آگاهانه از وجدان بیدار و فرهنگ پویاست.ایرج مظفر 
تصریح کرد: اجرای پروژه ها بایــد با کیفیت مطلوب 
انجام شــود تا نتیجه و پیامد آن نیز مطلوب شــود، 
بنابراین باید در تمام مراحــل فعالیت های عمرانی، 
کنترل با هــدف افزایش کیفیــت و ارتقای مجموعه 
انجام شــود، در واقع حفظ روند کیفیت کار خدمات 
با کنترل اجرای آن در تمــام مراحل، ضامن افزایش 
کیفیت محصول و افزایش بهره وری می شود.معاون 
عمران شهری شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: علم 
مهندسی و تمام خدمات وابسته به آن جهت خدمت 
به اقتصاد به وجود آمده اســت و خدمت به اقتصاد 
کشور بدون توجه به بخش کنترل کیفیت امکان پذیر 
نیست، زیرا اجرای پروژه ها و یا هر محصول دیگری با 

کیفیت باال سبب دوام و قوام آنها شده و به دنبال آن 
شاهد ارتقای ســطح خدمات دهی آنها خواهیم بود.

وی با اشــاره به عوامل مرتبط با ســاخت یک پروژه، 
افزود: در ســاخت یک پروژه عوامل مختلفی مانند 
نیروی انسانی، مصالح ســنگی و قیر دخیل است و 
مجموعه آنها مستلزم پرداخت هزینه های گزافی بوده 
که تامین آن برعهده تک تک افراد جامعه است.مظفر 
ادامه داد: با توجه به گرانی روز افــزون، قیمت تمام 
شده محصوالت نیز روز به روز در حال افزایش است، 
بنابراین به نظر می رسد تنها قدم مثبت و موثر توجه به 
باال بردن کیفیت اجرا، از طریق نظارت های مستمر و 
موثر و در کنار آن کنترل کیفی دقیق توسط آزمایشگاه 

فنی و مکانیک خاک است. 

معاون شهردار اصفهان:

کیفیت اجرای پروژه ها، برآیندی هوشمندانه از وجدان بیدار است

مدیر منطقه ۸ شهرداری اصفهان:

 ورزشکاران منطقه 8 
صاحب سالن ورزشی می شوند 

سالن ورزشــی ۲۳۰ متر مربعی شهدای شمس آباد در منطقه ۸ شــهر اصفهان افتتاح می شود.
مدیر منطقه ۸ شــهرداری اصفهان با اعالم این خبر گفت: شهروندان و به ویژه ورزشکاران منطقه 
۸ که در میان آنها تعداد قابل توجهی ورزشکار حرفه ای در سطح ملی وجود دارد، تمایل زیادی به 
انجام ورزش های رزمی دارند و تا کنون نیز بخشی از فرهنگسرای باران در این منطقه را در اختیار 
این ورزشکاران قرار داده بودیم تا به انجام تمرینات خود بپردازند.محمد کیهانی افزود: به همین 
دلیل نسبت به احداث ورزشگاه شهدای شــمس آباد در این منطقه اقدام کردیم تا فرصت بهتر و 
مناسب تری را برای ورزشکاران و شهروندان محترم فراهم کنیم.وی با بیان اینکه ورزشگاه شهدای 
شمس آباد ۲۳۰ متر مربع مساحت دارد، اظهار کرد: این ورزشگاه در کنار فرهنگسرای باران و یک 
سالن سرپوشیده ورزشی احداث شده و تجهیزات آن طی چند روز آینده تکمیل و این سالن آماده 
بهره برداری می شود.به گفته وی، برای احداث سالن ورزشی شــهدای شمس آباد به جز هزینه 

زمین بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال، صرف شده است.
 

همزمان با ایام دهه مبارک فجر؛

10 پروژه شاخص در منطقه 7 به بهره برداری می رسد
مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان گفت: ۱۰ پروژه شــاخص در این منطقه همزمان با ایام دهه 
مبارک فجر به بهره برداری می رسد. علی اصغر شــاطوری در توضیح پروژه های شاخص و آماده 
افتتاح منطقه هفت شهرداری اصفهان، ضمن معرفی ویژگی ها، نیازها و نقاط ضعف و قوت این 
منطقه، اظهار کرد: مســاحت منطقه دو هزار و ۸۵۷ هکتار و دارای ۱۲ محله باب الدشت، شهرک 
ولی عصر )عج(، رحیم آباد، شهرک میالد، فروردین، مولوی، باغ فدک، شاهد، شهرک کاوه، پوریای 
ولی، شیخ اشراق و برازنده اســت.وی با بیان اینکه بیشــترین تراکم در محله مولوی و کمترین 
تراکم در محله فدک است، تصریح کرد: تراکم جمعیتی منطقه هفت شهرداری ۱۴۱ نفر در هکتار، 
سرانه فضای ســبز ۱۵ مترمربع و سرانه فضای ســبز تفرجگاهی ۱.۶ مترمربع است، این منطقه 
همچنین دارای هفت مرکز فرهنگی، ۱۱ بوستان، ۵۱ مسجد، چهار مرکز ورزشی، پنج مرکز فرهنگی 
و کتابخانه، سه پارک و بوســتان و پنج مرکز خرید اســت.مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان 
با اشاره به بافت فرســوده منطقه، افزود: ۱۶۴ هکتار بافت فرســوده در این منطقه وجود دارد که 
حدود ۱۲ درصد از ســطح محدوده قانونی منطقه را در برمی گیرد و ســهم منطقه از جمعیت شهر 
سهم ۹ درصدی بوده است، در حالی که سهم آن از مســاحت کل شهر پنج درصد است.شاطوری 
ادامه داد: در این منطقه طبق برنامه ریزی صورت گرفته، چهار پروژه شاخص و شش پروژه محلی 
آماده افتتاح است.وی با اشاره به مشــخصات چهار پروژه شاخص آماده افتتاح در منطقه هفت 
شهرداری اصفهان، گفت: احداث خیابان شهید عبدالرســول زرین با هزینه ای بالغ بر ۷۰ میلیارد 
ریال و زیربنای ۱۱ هزار و ۶۸۰ مترمربع، احداث خیابان بهشتی )فاز یک باند شمالی( با هزینه ۳۲ 
میلیارد ریال و زیربنای ۹ هزار مترمربع، احداث بلوار نســیم با هزینه ۵۳ میلیارد ریال و زیربنای 
۱۵ هزار و ۱۲۰ مترمربع، احداث میدان حج با هزینه ۱۹ میلیارد ریال و زیربنای مســاحتی شش 
هزار و ۲۰۰ مترمربع چهار پروژه شــاخص این منطقه محسوب می شود که عملیات اجرایی آن در 

مراحل نهایی قرار دارد.
مدیر منطقه هفت شــهرداری اصفهان افزود: به منظور ارتقای ســطح کیفیت زندگی شهروندان، 
شش پروژه دیگر آماده افتتاح است که شامل زیرســازی و آسفالت مجموعه بهاران با هزینه ۷۰ 
میلیارد ریال، احداث گذر شــمالی مادی چشــمه خونین با هزینه ۱۵ میلیارد، ساماندهی کوی 
بوســتان با هزینه ۱۲ میلیارد ریال و زیربنای ۵۵ هزار مترمربع، احداث رفیوژ میانی فضای سبز 

شهرک ولی عصر )عج ( با هزینه ۳۷ میلیارد ریال و زیربنای ۲۰ هزار مترمربع می شود.

با مسئولان

خبر روزاخبار

عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر 
اصفهان مطرح کرد:

ضرورت ارتقای حس 
 خودباوری  و ایجاد 
هویت در  زنان شهر

عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شورای اســالمی شــهر اصفهان در خصوص 
نقش زنان در جامعه شهری و اسالمی، اظهار 
کرد: در حال حاضر زنان با رشــد روز افزون در 
تحصیالت و شرایط اجتماعی نقش های جدید 
و موثری را در شــهر ایفا می کنند،بنابراین باید 
به تحلیل مســائل مربوط به زنان توجه شود.
فرزانه کالهدوزان با تاکید بر اینکه زنان به وجود 
شرایط متعادل در شهر و مدیریت شهری نیاز 
دارند، افزود: باید نگاه های لطیف در قانون های 
مربوط به زنان جاری باشد تا به دنبال آن تعادل 
و حسی که به تمام شهروندان یک شهر می دهد، 
تغییر کند، زیرا شــهروندان یک شهر اعضای 
یک خانواده هستند که کنار هم قرار می گیرند 
و هر کدام از این خانواده ها شــهر را می سازند، 
بنابراین باید نگاه به آنها متعادل باشــد.عضو 
کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای 
اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه در خصوص 
پیگیری مسائل مربوط به بانوان »کمیته بانوان 
و خانواده« ذیل کمیتــه فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شــورای اسالمی شــهر تشکیل شده 
اســت، ادامه داد: در این کمیته نشست های 
هم اندیشی با موضوع مسائل مرتبط با بانوان 
شــهر با حضور نمایندگان آنها در دستگاه های 
دیگر، مجموعه های فرهنگی شهر، خیران فعال 
و اندیشمندان در این حوزه برگزار شد و در نهایت 
به دو ایــده ارتقای حس خودبــاوری و ایجاد 
هویت در زنان شهر رسیدیم و این دو موضوع را 
محور کار خود قرار داده ایم تا به نحو شایسته به 
امور بانوان شهر رسیدگی کنیم. وی با اشاره به 
اهمیت موضوع همدلی در شهر، تصریح کرد: 
یکی از مشکالت، گسست های موجود در شهر 
اســت که همدلی برای رفع آن یکی از نیازهای 
اصلی شــهر خواهد بود، بنابراین با توجه به دو 
ارزش ارتقای حس خودباوری و ایجاد هویت 
در زنان شهر، اهدافی را تعیین کردیم تا نگاهی 

ویژه به این مسائل داشته باشیم.

»مسابقه ملی کتاب سه  دقیقه ای« فرصتی برای دانشجویان دانشگاه ها و موسســات آموزش عالی است تا با شرکت در آن، کتاب خوبی که خوانده اند را در 
عرض سه دقیقه، به دیگران معرفی کنند.ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی و آشنایی با جدیدترین آثار تولیدشده در حوزه کتاب، یکی از مسائل مهم فرهنگی 
است که همواره صاحب نظران و اندیشمندان بر آن تاکید داشته اند و اهمیت این امر در فضای دانشگاه دو چندان است.سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، 
با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی با بهره گیری از ظرفیت های فضای مجازی، آشنایی و انس دانشجویان با کتاب و به اشتراک گذاشتن تجربه های 
کتاب خوانی آنان، »مسابقه  ملی کتاب ســه دقیقه ای« را طرح ریزی کرده و معاونت فرهنگی و انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان نیز مجری برگزاری 
مرحله  مقدماتی این مسابقه در اســتان اصفهان هستند.این مســابقه، دارای دو بخش اصلی و ویژه با موضوع »آزاد« و »شهر و مطالعات شهری« است و 
اولویت، چه در بخش ویژه و چه در بخش آزاد آن، با کتاب هایی است که طی دو سال اخیر به چاپ رسیده و یا به لحاظ تاریخی، فرهنگی و علمی اثرگذار باشند.

دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر استان اصفهان برای شرکت در این مسابقه تا ۱۵ اسفندماه فرصت دارند با 
مراجعه به نشانی http://reg.jdisf.ac.ir/pb نسبت به ثبت نام اقدام کنند.منتخبان مسابقه، عالوه بر دریافت جایزه، برای شرکت در مرحله نهایی »مسابقه  

ملی کتاب سه دقیقه ای« به سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی معرفی خواهند شد.

انتشار فراخوان مسابقه »کتاب سه دقیقه ای«

آیین تجلیل از مادران 
شهدای تیران و کرون با 
حضور استاندار اصفهان

همزمان بــا هفته گرامیداشــت مقام 
زن، آییــن تجلیل از مادران شــهدای 
شهرستان تیران و کرون با حضور سید 
رضا مرتضوی، استاندار اصفهان در جوار 

امامزاده احمد)ع( تیران برگزار شد.

وز عکس ر
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گورستانی برای جن ها: در جنوب شــرقی ترین نقطه ایران، 
گورســتانی با ســنگ قبرهای عظیم الجثــه مکانی جالب 
برای ماجراجویانی اســت که به دنیــای ماورالطبیعه عالقه 
دارند.»گورستان جن« در روستای تیس نزدیک شهر چابهار 
در استان سیستان و بلوچستان، همان جایی است که سنگ 
قبرهای بزرگ و عجیبی دارد و محلی ها را به این باور رسانده 
که این گورها محل دفن آدمیزاد نیســت.تیس، روستایی 
باســتانی با قدمتی نزدیک به دو هزار و 300 سال است که 
مردم آن حوالی داســتان های عجیبی درباره اش می گویند 
و آن را محل زندگی جن ها می دانند. گورستان جن که مردم 
بلوچ  به آن »جن سنط« می گویند، نمونه ای از این باورهاست.

در گورستان جن، قبرها کنار هم روی سطحی صخره ای حفر 
شده اند که این شیوه  حفاری پرسش های زیادی را به وجود 
آورده و در نهایت پاسخ را به دنیای از ما بهتران کشانده است. 
بومی ها معتقدند، با تاریک شدن هوا جن ها بر سر مردگان 
خود مویه می کنند و هرکس شبانه گذرش به این گورستان 
بیفتد، مورد نفریــن آن ها قرار می گیرد و بعــد از چند روز با 
عذابی سخت می میرد.تیس با وجود آثاری چون مقبره ها، 
غارها و نقاشی های باســتانی، هنوز بررسی باستان شناسی 

نشده تا چهره  مرموز و وهم انگیز آن پاک شود.

هزارتوی سیاه: قنات ها، آب انبارها و خزینه  حمام ها همیشه 
محلی جذاب برای کنجکاوی بوده انــد؛ اما »قصبه  گناباد« 
داستان دیگری جز جن و روح دارد، این قنات قدیمی یکی 
از عمیق ترین قنات های ایران است که قدمت آن به دوران 
باستان می رسد.قنات قصبه گناباد، دست سازه ای عجیب 
اســت که با هزارتوهای تاریک و عمیق مکانی شگفت انگیز 
برای ماجراجویی به شــمار می آید و از آن به عنوان یکی از 
عجایب تاریخ تمدن بشری یاد می شود.گناباد، قنات های 
متعددی داشته که بیشــتر آن ها به دنبال خشکسالی 15 
ساله  خراسان جنوبی، دیگر فعال نیستند و قصبه  گناباد از 
جمله  قنات های زنده به حساب می آید. در متون تاریخی، 
قدمت قصبه را به دوره  هخامنشیان نسبت داده اند که »ناصر 
خسرو قبادیانی« هم در سفرنامه اش به توصیف این قنات 
پرداخته و نوشــته: عمق چاه آن هفتصد گز و طول آن چهار 
فرسنگ است که آن را به زمان کیخسرو نسبت داده  است.

طول قنات گناباد 33 هزار و 113 متــر و تعداد چاه های آن 
بیش از 470 حلقه تعیین شــده که عمق چــاه مادر در این 
قصبه بین 280 تا 300 متر است.برای رفتن به داخل قنات 
باید از پله های گلی قدیمــی پایین رفت، بعد تاریکی مطلق 
همه جا را فــرا می گیرد، مســیر طوالنی و تاریک اســت با 

دیوارهای خاکی که ریشه های درختان از آن بیرون زده اند.
گردشگران فقط 700 متر از این قنات را که بتون ریزی شده 

می توانند طی کنند.
 غار قاتل:حفره ها و تنگناهای عمیق که سرشــار از ســکوت 
و ســیاهی اند، همیشــه مکان هایــی هیجان انگیــز برای 
ماجراجویی بوده اند، به خصوص برای غارنوردانی که دور از 
نگرانی ناشی از توهم تاریکی این حفره ها و صدای جانورانی 
چون خفاش ها در داالن های تنگ و گاه عمیق جان شــان 
را کف دست شــان می گیرند تا دنیایی جدید کشــف کنند. 
غار پراو، در 12 کیلومتری شمال شــرقی کرمانشاه نزدیک 
روستای چاالبه در ارتفاع 3050 متری میدان جنوبی قله کوه 
پراو با 751 متر عمق و 26 حلقه چــاه، یکی از عمیق ترین و 
صعب العبورترین غارهای جهان است که تا کنون جان پنج 
غارنورد را گرفته اســت.عمیق ترین چاه پــراو 42 متر عمق 
دارد، دهنــه  ورودی غار کامال چاهی اســت و ورود به آن به 
گردشــگران معمولی و حتی غارنــوردان غیرحرفه ای اصال 
توصیه نمی شود.برودت دمای هوا در پراو به دلیل آن که آب 
جاری داخل آن حاصل ذوب شدن یخچال های زیرزمینی 
است، همیشــه بین یک و سه درجه ســانتی گراد است و 

همین مسئله پیمایش غار را سخت می کند. 

آشپزی

 ترک حلوا؛ حلوای سنتی
 و خوشمزه گیالنی

ترک حلوا ی گیالنی یا حلوا مخصوص ترک ماه رمضان یکی از دسرهای سنتی 
استان گیالن است . شما می توانید حلوای ترک ساده را بدون تزیین خاص در پیش 

دستی صاف کنید و سر سفره بیاورید یا اگر حلوا ترک مجلسی تر می خواهید می توانید از انواع 
تزئیین های مخصوص حلوا و استفاده از مغزیجات مثل مغز پسته و بادام استفاده کنید. 

مواد الزم : آب4 پیمانه،  آرد نان یک پیمانه، پودر هل یک قاشق چای خوری، روغن جامد یک 
پیمانه سرخالی، زعفران دم کرده به دلخواه، شکر یک  پیمانه، گالب  یک چهارم پیمانه

طرز تهیه : برای تهیه حلوای ترک زعفرانی آب و شکر را روی حرارت متوسط بگذارید تا شکر حل شود. 
زعفران و گالب را به شربت اضافه کرده و شعله را خاموش کنید. روغن را در تابه ای گود بریزید و 
روی حرارت مالیم قرار دهید تا ذوب شود و آرد را اضافه کنید و هم بزنید تا بوی خامی آرد گرفته 
شود. برای تهیه ترک حلوا گیالنی به طور سنتی ، به قدری به هم زدن ادامه می دهند تا رنگ 

آرد قهوه ای شود. حین هم زدن شیره، شکر و پودر هل  را به تابه اضافه کرده و مدام هم 
بزنید تا یکدست شود و حلوا وسط ظرف جمع شود. ترک حلوای گیالنی داغ 

را بین دیس و بشقاب های دلخواه تقسیم کرده و با پشت قاشق پهن 
کنید و 1  تا 2 ساعت بگذارید بماند تا سرد شود سپس تزیین 

کنید یا به اندازه های دلخواه برش بزنید.  

ماجراجویی های خوفناک و وهم انگیز در ایران )2(

»سوپ جوجه برای روح«؛ سریال رادیویی 
به سردبیری آشا محرابی

 رونمایی از پوستر فیلم سینمایی
 »دسته دختران«

سریال رادیویی »سوپ جوجه برای روح« به سردبیری آشا محرابی، 
از رادیو نمایش، روی آنتن می رود.هر قسمت از نمایش رادیویی 
»سوپ جوجه برای روح«، در 45 دقیقه آماده پخش شده است.

آشا محرابی، سردبیر این نمایش رادیویی توضیح داد: »این مجموعه 
با مضمونی انگیزشی و الهام بخش با القای مفاهیم انسانی تالش دارد تا 
سوپ جوجه ای باشد برای درمان و التیام روح های رنجیده.«

 در آستانه آغاز چهلمین جشنواره فیلم فجر، از پوستر  فیلم
 سینمایی »دسته دختران« به کارگردانی منیر قیدی و تهیه کنندگی 
محمدرضا منصوری رونمایی شد.مراحل صداگذاری، آهنگ سازی 
و جلوه های بصری این فیلم طی هفته های اخیر به ترتیب توسط 
حسین ابوالصدق، ستار اورکی، امیر ولی خوانی و حسن نجفی به پایان 
رسیده است.

ذوب آهن اصفهان بــه عنوان مهم ترین تولید کننده محصوالت ســاختمانی 
کشور در پنجمین نمایشــگاه تخصصی صنعت ســاختمان و صنایع وابسته 
چابهار با برپایی غرفه و مذاکره با مسئولین و بازدیدکنندگان ، حضوری فعال 
داشت.در این نمایشــگاه که پنجم تا هشــتم بهمن ماه با حضور 30 شرکت 
داخلی در محل نمایشــگاه ها و همایش های بین المللی منطقه آزاد چابهار 
برگزار شد، مسئولین منطقه و فعاالن صنعت ساختمان با حضوردر غرفه ذوب 
آهن اصفهان ، با محصوالت جدید این شــرکت آشنا شــده  و با کارشناسان 
بخش های مختلف مذاکره کردند .نصرا... ابراهیمی، مدیر عامل منطقه آزاد 

چابهار در بازدید از نمایشگاه و غرفه ذوب آهن گفت: حضور این مجتمع عظیم 
صنعتی در نمایشگاه صنعت ساختمان چابهار، اتفاق مهم و اثر گذاری است 
و این شرکت می تواند در طرح های توسعه ای این منطقه آزاد نقش مهمی 
داشــته باشــد.همچنین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه 
گذاری توســعه تجارت و صید صنعتی منطقه آزاد چاه بهار از غرفه ذوب آهن 
بازید کردند و ضمن تاکید بر اهمیت تولیدات این شــرکت، اســتفاده از ریل 
تولیدی ذوب آهن در استان سیســتان و بلوچستان را گامی برای شکوفایی 

صنعت حمل و نقل این منطقه از کشور دانستند.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در خصوص 
اهداف راه و شهرسازی استان در حوزه بازآفرینی شهری اظهار کرد: شهروندانی 
که در بافت های ناکارآمد شهری مالک و ساکن هستند از فرصت های ایجاد 
تولید مسکن در بافت استفاده کنند تا عالوه بر برخورداری از آپارتمان های نوساز 

و با کیفیت از رونق سیما، کالبد، اقتصاد و فرهنگی در محالت بهره مند شوند. 
امیر زاغیان افزود: با توجه به اینکه عموما در محالت ناکارآمد شهری با پیشینه 
سکونتگاهی غیر رسمی، در گذشــته برای آن خدماتی پیش بینی نشده بود و 
طرح مصوبی نیز وجود نداشت بنابراین ضرورت ایجاب می کرد که این شهرها 
یا این محالت دارای طرح های مصوبی برای بازآفرینی شهری شوند تا به این 
ترتیب بتوان با ارتقای خدمات عمومی شهری و ارتقای کیفیت و سیمای منظر 

شهری، این سکونتگاه ها را مناسب برای سکوت مردم ایجاد کرد.
 معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان با بیان 
اینکه تجربه نشان داده است عموم طرح ها و برنامه ریزی های شهری که توسط 
دستگاه های متولی تهیه شده باشد و مشــارکت ذی نفعان و ذی نفوذان را به 
دنبال نداشته باشد طرح های موفقی نبوده، اذعان داشت: یکی از موفقیت هایی 
که در طرح های نوسازی و بهسازی بافت های ناکارآمد شهری به ما کمک کرد، 
تجربه نوسازی و بهســازی بود که محصول تجمیع و تفکیک مجدد بافت در 
محله نوید نجف آباد اتفاق افتاد. وی افزود: در این محله، مالکین با مشارکت 
یکدیگر اقدام به تجمیع وضعیت موجود پالک ها کردند و تفکیک مجدد نیز با 

تامین خدمات از جمله معابر و فضای سبز ایجاد شد. زاغیان ادامه داد: در این 
محله نوسازی و اقدام به ساخت و ســاز در اختیار مالکین قرار گرفت و صرفا 
تامین خدمات عمومی و زیر بنایی مقصود کار بــود که به لطف خدا این هدف 

حاصل شد. 
وی گفت: در پروژه مســکن همت آباد اصفهان ما توانستیم مالکین را با رونق 
اقتصادی که در محله ایجاد شــد مواجه کنیم و آنان با حفظ مالکیت، ارزش 
افزوده خاص از تجمیــع و تفکیک مجدد را کســب کردند. معاون مســکن 
و ســاختمان اداره کل راه و شهرســازی اســتان اصفهان ادامــه داد: از دیگر 
موفقیت های طرح مسکن محله همت آباد این اســت که با ابقای ساکنین، 
هویت اصلی محله حفظ شده و امیدواریم این طرح به سایر طرح ها نیز تسری 
یابد.  وی اذعان داشت: یکی از مهم ترین نتایج و محصول این قبیل طرح ها، 
معکوس شــدن انحطاط کالبدی و اقتصادی و اجتماعی در محله اســت که 
احساس می شــود رونق ســیما، کالبد، اقتصاد و فرهنگ را در داخل محالت 
شاهد خواهیم بود.زاغیان در پایان با اشاره به وجود بافت  ناکارآمد شهری در 
اکثر شهرهای استان از مالکین ساکن در این شهرها دعوت کرد تا از فرصت های 
ایجاد تولید مسکن در بافت استفاده کنند و با تشــکیل شرکت های محلی و 
نهادهای تسهیل گری و توسعه گری با مشــارکت یکدیگر بتوانند از تسهیالت 
 بافت های فرســوده، تخفیفات موجود در رابطه با عوارض و خدمات مهندسی

 بهره مند شوند.

در پنجمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و صنایع وابسته عنوان شد؛

 ریل ذوب آهن؛ نقش آفرین در توسعه صنعت حمل و نقل

 سیستان و بلوچستان

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان خبر داد:

رفع مشکالت بافت های ناکارآمد شهری با مشارکت مستقیم مردم

چاپخانه: نشر فرهنگ     آدرس: اهواز. شهرک صنعتی شماره 4. چاپخانه نشر فرهنگ

رییس انجمــن تولیدکنندگان فوالد ایران گفت: در نحوه رتبه بندی شــرکت ها، 
مالک میزان گردش مالی و فروش در اولویت قرار دارد اما باید به این نکته توجه 
داشت که شرکت فوالد مبارکه با مدیریت دانش توانسته به چنین جایگاه برتری 
در میان 500 شرکت دست یابد که در نوع خود بی نظیر است.بهرام سبحانی در 
گفت وگویی با اشاره به کسب رتبه سوم شرکت فوالد مبارکه در بیست و چهارمین 
همایش شرکت های برتر ایران، اظهار کرد: اهمیت برگزیده شدن شرکت فوالد 
مبارکه در این رتبه بندی مهم اســت؛ چراکه مواد اولیه پتروشیمی از گاز و نفت 
تامین می شود و ارزش افزوده ایجاد شده در بانک هم از گردش دارایی مردم 
نشأت می گیرد. این در حالی اســت که جایگاه برتری شرکت فوالد مبارکه در 
صنایع کشور ممتاز است.وی افزود: در نحوه رتبه بندی، مالک میزان گردش مالی 

و فروش در اولویت قرار دارد؛ اما باید به این نکته توجه داشت که شرکت فوالد 
مبارکه با مدیریت دانش توانســته به چنین جایگاه برتری در میان 500 شرکت 
دست یابد که در نوع خود بی نظیر است. بیست و چهارمین همایش شرکت های 
برتر ایران به همت ســازمان مدیریــت صنعتی ایران در مرکــز همایش های 
صداوسیما برگزار شــد. در این همایش از میان شرکت های ارزیابی شده، 500 
شرکت برتر ایران شناسایی و معرفی شدند.هدف تدوین فهرست شرکت های 
برتر از سوی ســازمان مدیریت صنعتی ایران، شفاف سازی فضای کسب وکار و 
جایگاه اقتصادی شرکت های ایرانی و رتبه بندی آن ها از نظر میزان تاثیرگذاری 
در اقتصاد ملی با هدف گسترش رقابت در فضای کسب وکار بنگاه های اقتصادی 

اعالم شده است.

رییس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد بیان کرد:

مدیریت دانش؛ عامل برتری شرکت فوالد مبارکه در کشور

آگهی مزایده

اصغر رحیمی – شهردار دستگرد م الف:1269467

بدینوسیله شهرداری دستگرد با توجه به مصوبه شورای اسالمی در نظر دارد نسبت به فروش یک قطعه 
پالک کارگاهی فاز 2 پشت نمایندگی سایپا اقدام نماید لذا شرکت کنندگان در مزایده می توانند جهت 
دریافت اسناد مزایده به واحد مالی شهرداری تا آخر وقت اداری مورخ 1400/11/25 مراجعه و تا تاریخ 

1400/11/27 نسبت به تحویل اسناد مزایده به واحد حراست اقدام نمایند.

آدرسمتراژمدرک مالکیتعنوانردیف

کارگاهی فاز 2 پشت نمایندگی سایپا130عادیپالک کارگاهی1
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