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در حالی که نگرانی ها از افزایش آلودگی هوای امسال 
جدی تر است، اصفهان در مصرف گاز رکورد زد؛

رکوردشکنی های 
معکوس منفی!

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان:

هشدارها کافی نیست
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
با تاکید براینکه با ادامه روند فعلی شیوع 
کرونا در اســتان قطعا با مشکل اساسی 
برای بســتری و ارائه خدمات به بیماران 
مبتال به کووید19 مواجه می شویم، گفت: 
متاســفانه با وجود وضعیت بســیار قرمز 
شیوع کرونا در استان که حتی از اسفند و 
فروردین گذشته نیز شدیدتر است، تغییر 

محسوسی در رفتار مردم نمی بینیم

5

 ارجاع پرونده پروژه 
 انتقال آب بهشت آباد 

به قوه قضاییه!
7

 گسترش خطوط 
 »بی آرتی«
 در اصفهان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: 1000 تومان
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قتل های 
ناموسی نباید 
به فراموشی 
سپرده شود

7

لزوم تالش 
برای توسعه 

فرهنگی 
استان اصفهان

روز سیاه فرا رسید و ایران در صدرجدول  سمیه پارسا
بیشــترین قربانی کرونا در یک روز قرار 
گرفت. ترس بزرگ اما این است که این روز، در برابر آنچه پیش روی 

ماست، چندان هم تیره به نظر نرسد و قتل عام شویم.
 وزیر بهداشــت دوباره و چندباره شاکی شده اســت. می گوید اگر 
رعایت نکنیم و تصمیم جدی گرفته نشود، در آینده ای نه چندان دور 
باید جنازه از ته رودخانه ها جمع کنیم! ســعید نمکی شاکی است 
که چرا مســیرها بسته نمی شــود، چرا جریمه ها جدی گرفته نمی 
شود. چرا صدای خستگی کادر درمان به گوش مسئوالن نمی رسد؟ 
گالیه دارد که چرا باید التماس کند تا مردم رعایت کنند و مسئوالن و 
متولیان هم اجرای پروتکل ها را جدی بگیرند و تصمیمات قاطعانه 

اتخاذ کنند. 
سخنگوی وزارت بهداشت هم »سهل انگاری در رعایت پروتکل های 
بهداشتی و کاهش استفاده از ماســک« را علت افزایش بی سابقه 

مرگ و میر در کشور دانسته است. 
»مردم رعایت نمی کنند« این گزاره مشــترک آنهاســت برای این 
روزهای سیاه و البته عجیب اســت که چرا دولتی که اقدام جدی و 

قاطع نمی کند، مقصر شناخته نمی شود؟! 
مگر نمی گویند که کاهش اســتفاده از ماســک، فاجعه را رقم زده 
است؟ البته که اکثر مردم ماسک می زنند ولی قربانی افرادی می 
شــوند که ماســک نمی زنند. پس چرا دولت در برخورد با کسانی 
 که در زدن ماســک مســامحه می کنند و خود و دیگران را به خطر 

می اندازند، اینقدر بی کفایت ظاهر شده است؟
 چرا وزارت کشور از نیروی انتظامی نمی خواهد به کسانی که ماسک 
نمی زنند، تذکر دهد، جریمه کند و چرا ســتاد ملــی مبارزه با کرونا 
ضمانت اجرای قوی برای این موضوع تعیین نمی کند؟ وزیر بهداشت 
اگر این قدر از خود اختیار ندارد که بتواند به عنوان مســئول شــماره 
یک در جریان کرونا دیگر متولیان را هم به اتخاذ تصمیمات قاطعانه 

وادار کند، اصال برای چه مانده است و سکانداری وزارت بهداشت را 
ادامه می دهد و فقط گالیه می کنــد و غر می زند و به تعبیر خودش 

»التماس« می کند؟!
مردم مقصرند؟ 

قبول  ولی در هر کشوری افراد خطاکار وجود دارد و این وظیفه دولت 
هاست که آنها را مهار کند. دولت در کشور ما اما تمام طرح هایی که 
می تواند به کنترل یا مهار وحشــیگری کرونا منجر شود را یکی پس 
از دیگری رد می کند. تعطیلی کالنشهرها، اجرای قرنطینه، دورکاری 
کارمندان و ... همه از نظر دولت شدنی نیســت چون امنیت روانی 
مردم به خطــر می افتد و دشــمن خیال می کند توانســته اقتصاد 
مملکت را به زمین بزند! پس جان مردم و سالمت آنها چه می شود؟ 
حرف از فاز نهایی قرنطینه که منع کامل آمد و شد است، نیست. اما 
می شد و می شود در شرایط کنونی به قرنطینه حداقلی بسنده کرد 
تا الاقل کمی از شیب تند کرونا کاسته شود اما به همین هم رضایت 

نمی دهند!
 اینطوری ادامه پیدا کند ما می مانیم و ســاختار درمانی کشــورکه 
منهدم می شــود و یک ملت بیمار و ویروســی که بی رحمانه قلع و 

قمع می کند.
و حواس آقایان کجاســت؟ چه مســاله ای مهمتر از جان مردم و 
سالمت آنها؟ دیروز آمار قربانیان 322 نفر بود و تازه این آمار رسمی 
اســت که می گویند برای تبدیل آمار »رســمی« به آمــار »واقعی« 
باید این رقم را 2 تا 2.5 برابر حســاب کنیم و این یعنی رســیدن به 
رقم وحشــتناک حداقل 600-700 قربانی و فوتی کرونا در روز. می 

خواهیم قتل عام شویم؟ 
یا دل آقایان به واکســن های ضدکرونایی خوش اســت که هرروز 
یک نفر یا یک شــرکت از آن رونمایی می کند یا همانی که نماینده 
همدان گفت گره گشاست و سخنگوی وزارت بهداشت می گوید قطره 

ضدسرفه است؟!

 رییس اداره پیش دبستانی آموزش
 و پرورش استان:

 150 مرکز پیش دبستانی
 در اصفهان تعطیل شد

تولید اقتصادی، تخصص
  و توسعه همراه با

  معنویت، ویژگی بارز 
فوالد مبارکه است
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 مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: سال گذشــته و در اوج سرمای هوا حداکثر مصرف گاز استان به 
74 میلیون مترمکعب رسید، اما با توجه به اینکه هنوز با ســرمای شدید فاصله داریم بنابراین مصرف بهینه 

گاز طبیعی ضرورت دارد.

 کرونا بی محابا می تازد، وزیر همچنان گالیه می کند و دولت...؟! 

 روزهای سیاه 

هر
: م

س
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این شهر زنده است به آب 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
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حمله »پمپئو« به توئیتر
وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه ای به توئیتر حمله کرده و این شبکه اجتماعی را به جانبداری و 
عدم بی طرفی در انتشار اظهار نظرات متهم کرد.مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه ای 
با واشنگتن اگزماینر بیان داشت، »عدم بی طرفی توئیتر در نقطه نظرات« در قبال رخدادهای جهانی 
خطرناک است.در این مصاحبه با وزیر امور خارجه آمریکا که محوریتش موضوع امضای معاهده 
صلح بین رژیم صهیونیســتی با بحرین و امارات بود در ادامه به مسئله اتهامات فساد مطرح شده 
علیه هانتر بایدن، پسر جو بایدن در یک گزارش نشریه نیویورک پست و بالک شدن این مطلب از 
سوی توئیتر پرداخته شد.این مقام ارشد سیاست خارجی دولت ترامپ سپس از اینکه شرکت های 
رسانه های اجتماعی پست های تروریست ها را با هماهنگی دولت آمریکا حذف می کنند تحسین 

و تاکید کرد که شرکت های فناوری نمی توانند اجازه به انتشار اطالعات غلط دهند.

تهدید »گانتس« درباره برگزاری دور چهارم انتخابات
رییس حزب آبی- سفید رژیم صهیونیستی نسبت به دور چهارم انتخابات در صورت عدم تصویب 
بودجه سال ۲۰۲۱ هشدار داد و گفت که آماده نیست در سایه شرایط سیاسی کنونی، در گرو کسی 
باشد.بنی گانتس در جلسه فراکسیون پارلمانی خود، به شدت از نحوه تعامل دولت با مسئله بودجه 
انتقاد کرد.وی گفت که آماده نیست در سایه شرایط کنونی، گروگان یک نفر دیگر باشد.بنی گانتس 
تصریح کرد که با رییس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی و با ده ها کارشناس نشست داشته است و 
توافق نظری میان آنها درمورد ضرورت تصویب بودجه برای سال آتی وجود دارد.گانتس پیش از این 
هم گفته بود که اگر دولت انجام ماموریت های خود را آغاز کند، وی آماده ادامه همکاری است، اما 
اگر این امر رخ ندهد، چندین گزینه وجود دارد، یا اینکه کنست )پارلمان رژیم صهیونیستی( منحل 
شود یا راه دیگری انجام شود که ما آن را درست می دانیم.پیش تر گابی اشکنازی و اوی نیسان کورن، 
دو عضو این حزب تهدید به انحالل دولت و برگزاری انتخابات جدید در صورت عدم پیشــرفت در 
مسائل مبرم تا پایان ماه جاری همچون مسئله بودجه و عزل و نصب ها و جلسات دولت کرده بودند.

»جوزف بورل« از توافق سودان-آمریکا استقبال کرد
 مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرد که خروج نام سودان از لیست کشورهای 
حامی تروریسم، فرصت های بین المللی را برای این کشور در پی داشته باشد.وی در این باره نوشت: 
این تصمیمی مهم و تاییدی است بر تغییرات و تالش های ســودان. این اقدام، ادغام سودان در 
جامعه بین الملل و دسترسی به اقتصاد جهانی را تسریع می کند. اتحادیه اروپا به طور کامل از تغییر 
سودان حمایت می کند.از ســوی دیگر، »عبدا... حمدوک« نخست وزیر سودان اعالم کرد که »در 
انتظار لحظه ای است که آمریکا به طور رسمی به کنگره این کشور اعالم کند که نام سودان را از فهرست 

دولت های حامی تروریسم حذف خواهد کرد.«

۶ افسر روسیه به حمالت سایبری متهم شدند
وزارت دادگستری ایاالت متحده ۶ مامور اطالعاتی ارتش روسیه را به حمالت سایبری متهم کرد.وزارت 
دادگستری ایاالت متحده ۶ افسر اطالعاتی ارتش روسیه را به حمالت هکری علیه گرجستان، فرانسه، 
انگلیس، اوکراین، سازمان منع اشاعه تسلیحات شیمیایی )OPCW( و بازی های المپیک زمستانی 
۲۰۱۸ متهم کرد.وزارت دادگستری ایاالت متحده اعالم کرد که یک هیئت منصفه در ایالت پنسیلوانیا 
۶ نفر را به »توطئه، هک کامپیوتری، کالهبرداری آنالین، ســرقت هویت، و ثبت غیرقانونی دامنه متهم 
کرد« .طبق پرونده اتهامات، این ۶ افســر اطالعاتی دو ســال پیش و در جریان بازی های المپیک در 
 Olympicو KillDisk، Industroyer، Notpetya پیونگ چانگ با استفاده از بدافزارهایی همچون
Destroyer و همچنین شبکه های اینترنتی در اوکراین و گرجستان به اهداف موردنظر خود حمله کردند.

آخرین فعالیت های انتخاباتی برای 1400 شاید منجر به یک غافلگیری تازه در فضای سیاسی ایران شود؛

همه گزینه های روی میز
انتخابات ۱۴۰۰ را بدون شــک می توان یکی از مهم ترین انتخابات های 
ریاســت جمهوری در چند ســال اخیر عنوان کرد، انتخاباتی شــاید با 
سناریوهای غیرقابل پیش بینی که ممکن است توسط شخصیت ها و 
جریان های سیاسی راهبری شود.گمانه زنی های فراوانی درباره مردان 
میدان ۱۴۰۰ مطرح می شود، اما نکته قابل توجه در این میان چگونگی 
حضور احزاب، گروه ها و جناح های سیاسی در انتخابات است، اینکه آیا 
اصالح طلبان دست به ائتالف می زنند یا بار دیگر تن به کاندیدای نیابتی 
می دهند؟ در آن سوی میدان آیا جبهه پایداری در کنار اصول گرایان قرار 
می گیرد، از اردوگاه اصولگرایی آوای وحدت نواخته می شود؟ آیا با تعدد 

یا فقدان کاندیدا روبه رو خواهیم بود؟ و...

اصالح طلبان با کاندیدای نیابتی وارد میدان می شوند؟
با توجه به تجربه انتخابات های گذشته ریاست جمهوری و مجلس که 
در آن ، اصالح طلبان به حمایت از کاندیداهای نیابتی و غیراصالح طلب 
رو آورده  بودند و عده ای از آنها نتایج حاصل از این اقدام را به عنوان یک 
آســیب برای این جریان تلقی می کردند، این روزها برخی از احزاب و 
فعاالن اصالح طلب حمایت از کاندیداهای غیر اصالح طلب را رد می کنند 
و بر حمایت از کاندیداهای باسابقه در این جناح تاکید می ورزند.چنان که 
احمد حکیمی پور، دبیرکل حزب اراده ملت ایران اسالمی در این مورد 
بیان می کند: اصالح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از نامزد 
نیابتی حمایت نخواهند کرد و با نامزد اختصاصی خود وارد عرصه رقابت 
می شوند.علی صوفی، عضو شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان 
نیز با اشــاره به انتخابات مجلس ســال ۱۳۹۸ به عنــوان نمونه ای از 
راهبرد صرف حمایت از کاندیدای اصالح طلب اشاره کرد و خاطرنشان 
کرد: قطعا می توانم اعالم کنم سیاســت انتخابات ۹۲ تا ۹۶ دیگر تکرار 
نخواهد شد، به جهت آنکه تبعات آن، نارضایتی مردم و اوضاع نابسامان 
اقتصادی کشور اســت و اگر هم بخواهم ســند ارائه کنم باید به راهبرد 
اصالح طلبان در انتخابات ۹۸ اشاره کنم.صوفی افزود: تاکید شد اگر ما، 
کاندیداهای اصالح طلب داشته باشــیم فهرست می دهیم در غیر این 
صورت فهرستی ارائه نمی کنیم، کما اینکه شورای عالی سیاست گذاری 
اصالح طلبان همین سیاست را در انتخابات ۹۸ اعمال کرد.اما آن طور 
که مشخص است کماکان برنامه مشخص و مدونی در میان احزاب و 
حتی درون احزاب اصالح طلب وجود نــدارد و احزاب مختلف فعال در 
حال بررسی شرایط و انجام گفت وگوهای درون حزبی هستند. حسین 
مرعشــی، ســخنگوی حزب کارگزاران در این مورد بیان می کند: هنوز 
جلساتی برای ائتالف میان اصالح طلبان شکل نگرفته  و فعال در درون 

احزاب بحث های انتخاباتی در حال انجام است و ممکن است در آبان ماه 
جلسات هماهنگی بین احزاب و شخصیت های اصالح طلب برگزار شود 

تا بتوانیم به یک خط و مشی مشترک برسیم.

تکاپوهای اصول گرایی
در آن سوی فضای انتخابات، احزاب اصول گرا نیز شرایط مشابهی دارند 
و آن طور که مشخص است به جمع بندی نهایی نرسیده اند و فعال خبری 
از ائتالف نیســت و باید منتظر معرفی کاندیداهای مختلف از ســوی 
این احزاب باشیم.سید محمد حســینی، دبیرکل کانون دانشگاهیان 
ایران اسالمی خاطرنشــان کرد: جلســاتی به صورت پراکنده در حال 
برگزاری است بدین معنا که تشکل ها و احزاب اصول گرا هم به صورت 
جداگانه و هــم در قالب چند جبهه، جلســاتی را برگــزار می کنند ولی 
هنوز انسجام الزم ایجاد نشده اســت.وی افزود: هنوز تصمیم واحدی 
درباره ساز و کارانتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ اتخاذ نشده است؛ به 
بیانی دیگر مانند دوران قبل که جبهه مردمی یا شورای ائتالف، به جمع 
بندی می پرداخت هنوز چنین محوریتی شــکل نگرفته است.اسدا... 
بادامچیان، دبیرکل حزب موتلفه اســالمی با بیان این که »مهم ترین 
مسئله فعلی حزب موتلفه اسالمی انتخابات ۱۴۰۰ است«، خاطرنشان 

کرد: حزب موتلفه اسالمی نیز بر اساس واقع گرایی با تحلیل درست و 
سعی بر تصمیم جمعی برای اقدام یکپارچه، برنامه خاص خودش را 
دارد.وی افزود: در انتخابات ریاست جمهوری بر اساس سیاست گذاری 
شورای مرکزی حزب اقدام مســتقل و حضور جدی خواهیم داشت؛ 
لیکن در مورد این اقدام با همه تشکل ها و گروه ها تعامل و ارتباط برقرار 
خواهیم کرد و تالش می کنیم که با اقدام جمعی و جامع و مورد پذیرش 

همه نیروهای انقالب عمل کنیم.

گزینه نظامی مورد وفاق اصول گرایان قرار می گیرد؟
حمیدرضا ترقی، عضو شــورای مرکزی حزب موتلفه در مورد گزینه های 
انتخابات ۱۴۰۰ عنوان کرد: گرایش به نیروی مدیریت جهادی و اقتصادی 
است تا سایر گرایش ها، ولی روی مصادیق هیچ بحثی نشده است و اگر 
در بین گزینه ها یک فرد نظامی باشد که شاخص های الزم را داشته باشد، 
تعصبی وجود نخواهد داشــت که آن  فرد نظامی است.برخی از احزاب 
اصول گرا نیز فعال در صدد حضور حمایتی در جریان انتخابات هســتند، 
چنان که غالمرضا مصباحی مقدم، عضــو جامعه روحانیت مبارز گفت: 
ورود جامعه روحانیت به بحث انتخابات، ورودی فعال همراه با مشارکت 

با مجموعه شخصیت ها و احزاب سیاسی جریان انقالبی است.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس گفت: دولت در 
نامه خود به مجلس یازدهم درباره لوایح به الیحه 
افزایش تعــداد نمایندگان اشــاره ای نکرده و اگر 
طرحی دراین خصوص به مجلس ارائه شود باید بار 

مالی آن مد نظر قرار گیرد.
محمدجواد کولیوند، با بیان اینکه پس از به نتیجه 
نرسیدن الیحه افزایش تعداد نمایندگان در مجلس 
نهم، نمایندگان طرحــی را در همین خصوص ارائه 
کردند، تصریح کــرد: این طرح حدود یــازده ماه 
بررسی شد و در جلســات متعدد با شورای نگهبان 
درباره اصل ۶۴ قانون اساسی که می گوید »پس از 
هر ۱۰ سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، 
جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر ۲۰ نماینده می تواند 
اضافه شود« ابعاد مختلف طرح مورد بررسی قرار 

گرفت.وی عنوان کرد: نظــر دولت همان الیحه ای 
است که در مجلس هشــتم مطرح شد اما دولت 
دوازدهم بعــد از تغییر مجلــس در نامه ای)درباره 
لوایح معوق( به الیحه افزایش تعــداد نمایندگان 
اشــاره ای نکرده و این به معنــای مخالفت با این 
موضوع است.کولیوند با اشاره به موضوع تقسیمات 
کشوری گفت: تقسیمات کشوری در برخی مناطق 
که در گذشته بررســی های آن انجام شده و دولت 
مصوب کرده بود به صورت قانون از سوی دولت به 
استان ها ابالغ و اجرا شده است اما نظرات جدیدی 
که نمایندگان مطرح می کنند ابتدا باید در اســتان 
رسیدگی  شــود و استان با بررســی همه ضوابط و 
قوانین با توجه به بــار مالی و جمعیتــی و امکان 
بروز اختالفات، نظــر خود را به وزارت کشــور ارائه 

 دهد. وزارت کشــور پس از تطبیق نظرات استان ها 
با قوانین و مقررات، موارد مــورد تایید را به هیئت 
دولت ارســال می کند.قائم مقام وزیر کشــور در 
امور مجلــس افزود: در مجلس دهم تقســیمات 
کشوری در مناطقی مانند شهرســتان زبرخان در 
خراســان رضوی و دشتیاری در اســتان سیستان 
و بلوچســتان اجرا شــد؛ اما با توجه به مســائل 
منطقه ای و سیاسی و امکان بروز اختالفات موضوع 
 تقسیمات کشوری ۷ الی ۸ ماه مانده به انتخابات

 متوقف می شود. 

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس:

اجرای تقسیمات کشوری متوقف شده است

عضو هیئت رییسه مجلس یازدهم گفت: اگر االن استیضاح رییس جمهور را شروع کنیم، روند آن در حدود ۲ ماه طول می کشد و به ماه دهم سال می رسیم، بعد 
از آن نیز معاون اول رییس جمهور به مدت ۳ ماه رییس دولت می شــود و بعد از هم به تعطیالت عید می رسیم و اندکی بعد نیز مهلت کار دولت تمام می شود و 
اگر نتیجه ای داشت انجام می شد؛ بنابراین ما در مجلس به این نتیجه رسیده ایم که استیضاح انجام نشود.احمد امیرآبادی فراهانی در پاسخ به سوالی درباره 
اینکه افراد داوطلب برای ریاست دولت در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری مطرح اســت، برنامه شاخصی ارائه نکرده اند، اظهار کرد: بله، اگر فردی با یک 
تیم منسجم و به فکر مردم و استفاده از ظرفیت های کشور و تعامل با دنیا روی کار بیاید، می توانیم مشکالت را حل کنیم. استفاده از ظرفیت های جوانان بعد از 
انقالب که رویش های نظام هستند یکی از بهترین گام ها در این حوزه است.وی ادامه داد: در طرح جدید اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری که در مجلس 
بررسی خواهد شد تمام موضوعات مهم و مورد بحث را بررسی می کنیم. یکی از موارد آن این است که فردی که می خواهد رییس جمهور شود باید مشاوران خود 
را به شورای نگهبان معرفی کند و برنامه های خود را ارائه دهد و احزاب حامی او نیز باید حمایت کتبی خود را به صورت رسمی اعالم کنند. کمیسیون شورا ها این 

موضوع را تصویب کرده و این طرح چهارشنبه این هفته و یا یکشنبه هفته بعد در مجلس بررسی می شود.

چهره روزتوضیحات عضو هیئت رییسه مجلس درباره استیضاح روحانی

وز عکس ر

تماشای  جنگ با 
 چیپس و کتری
 در نقطه صفر!

مشــاهدات ۲ عــکاس در 
لب مــرز، نشــان مــی دهد 
مرزنشــینان ایرانی با بساط 
پیک نیک به تماشــای جنگ 
دو همسایه ایران می پردازند.

استقبال اوکراین از مسئولیت پذیری ایران 
معــاون وزیر خارجــه اوکراین بعــد از مذاکره بــا وزیر خارجه کشــورمان از مســئولیت پذیری 
ایران در قبال ســانحه رخ داده بــرای هواپیمای اوکراینی اســتقبال کرد.ســرویس مطبوعاتی 
وزارت خارجه اوکرایــن در بیانیه ای در 
خصوص مذاکــرات »یوگنــی ینین« 
معــاون وزیــر خارجــه این کشــور و 
»محمدجــواد ظریف« وزیــر خارجه 
ایــران دربــاره ســانحه رخ داده برای 
هواپیمای اوکراینی، از مسئولیت پذیری 
ایران در قبال این ســانحه اســتقبال 
کــرد.وزارت خارجــه اوکرایــن در این 
بیانیه اعالم کــرد: ۱۹ اکتبر ۲۰۲۰ یوگنی 
ینین، معــاون وزیر خارجــه اوکراین با 
و محمدجواد ظریف، وزیــر خارجه ایــران در تهران جلســه ای برگزار کرد. در این جلســه روند 
مذاکره در ارتباط با ســانحه ســاقط شــدن پرواز در ژانویه ۲۰۲۰ در ایران مورد بحث قرار گرفت.

این بیانیه افــزود »معاون وزیــر خارجه اوکرایــن از تصمیم ایــران برای پذیرش مســئولیت 
کامل این ســانحه و به خصوص آمادگی این کشــور بــرای پرداخت غرامت مســاوی به اقوام 
قربانیان بــدون در نظر گرفتــن تابعیت آن ها اســتقبال کــرد.«در ادامه به نقــل از ینین آمده 
 اســت: پیشــرفت در مذاکرات در ارتباط با این ســانحه، عادی ســازی روند همــکاری با ایران

 را تسهیل می کند.

درخواست ویژه دولت از »الریجانی« 
رییس دفتر رییس جمهور در گفت وگو با مهر در پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا علی الریجانی 
مسئول اجرای سند همکاری ایران و چین شــده است؟ گفت: آقای الریجانی از زمانی که رییس 
مجلس بود و سفری هم که به چین داشــت، موضوع سند ۲۵ ســاله را دنبال می کرد. محمود 
واعظی، افزود: بعــد از اینکه الریجانی از مجلــس بیرون آمد، از او درخواســت کردیم کار خود را 
در خصوص پیگیری این ســند ادامه دهد، او هم پذیرفت و این روزها برای پیشبرد برنامه های 
مربوط به اجرای این توافق همکاری ایران و چین وقت می گذارد.وی همچنین در خصوص تجهیز 
دفتری در پاســتور برای الریجانی به منظور پیگیری و اجرای ســند همکاری ایران و چین، اظهار 

بی اطالعی کرد.

گام اول مجلس برای شفافیت
ســخنگوی کمیســیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس اظهار داشــت: طبق مصوبات اخیر باید 
جزئیات مصوبات کمیسیون های تخصصی قوه مقننه از طریق انتشار در سایت مجلس به اطالع 
عموم برســد و همچنین درباره مصوبات صحن نیز باید جزئیات رای گیری ها مبنی بر این که چه 
نماینده ای چه رایی داده باید به اطالع عموم برسد.محمودی با اشاره به مصوبه کمیسیون مبنی بر 
شیوه برگزاری جلسات کمیسیون ها، بیان داشت: اصل بر برگزاری جلسات علنی کمیسیون های 
تخصصی است مگر در موارد امنیتی یا خاص که آن هم با درخواست ۵ تن از نمایندگان و تصویب 
اعضای کمیسیون جلسه غیرعلنی می شود.نماینده مردم شهرضا در مجلس با بیان اینکه با مصوبه 
اخیر کمیسیون باید اطالعات مربوط به ماموریت نمایندگان در سایت مجلس منتشر شود، اظهار 
داشــت: جزئیات اطالعات مربوط به ماموریت های نمایندگان اعــم از تعداد روزهای ماموریت، 
اشــخاصی که وی را همراهی می کرده اند و همچنین میزان حق ماموریت نماینده باید در سایت 

مجلس منتشر شود.

کافه سیاست

نماینده مجلس دهم: 

سفرهای رییس مجلس 
شائبه  سیاسی دارد

نماینده مجلــس دهم با بیــان اینکه برخی 
از نمایندگان مجلس از دایــره نقد عالمانه و 
منصفانه به دولت خارج شده اند، مهم ترین 
تبعات این رفتار را باز شــدن بــاب توهین به 
مقام ها عنوان کرد.حجت االسالم والمسلمین 
احمد مازنی درباره اظهارات نماینده مردم قم 
علیه رییس جمهوری، با بیان اینکه نقد باید 
عالمانه و منصفانه باشد، گفت: نقد عالمانه آن 
است که ابعاد مختلف موضوع مورد سنجش 
قرار گیرد و جنبه های مثبت و منفی آن بیان 
شــود و نقد منصفانه هم آن است که عوامل 
تاثیرگذار در وضعیت فعلی کشــور شناسایی 
و سهم هر عامل تعیین شود.نماینده مجلس 
دهم با بیان اینکه برخی از نمایندگان مجلس 
از دایره نقد عالمانه و منصفانه به دولت خارج 
شده اند، مهم ترین تبعات این رفتار را باز شدن 
باب توهین به مقام ها عنــوان کرد.مازنی با 
بیان اینکه باید از چنین رفتارهایی پرهیز کرد 
چون دامــن همه را خواهد گرفت، منتســب 
کردن مســئولیت همه مشــکالت به دولت 
را بی انصافی دانســت.وی، درباره سفرهای 
استانی رییس مجلس اظهار داشت: گفته می 
شود سفر و برنامه های رییس مجلس یازدهم 
در راستای انجام وظایف نظارتی اوست البته 
می تواند چنین باشد؛ اما اکنون که در آستانه 
انتخابات ریاســت جمهوری هستیم و او هم 
احتماال نامزد می شود این رفتار دارای شائبه 
سیاسی است.عضو فراکسیون امید مجلس 
دهم یادآور شد: در عصر ارتباطات برای نظارت 
می شود از امکانات ارتباطی مدرن استفاده کرد 

و همچنین از اطالعات نمایندگان بهره گرفت.

بین الملل



چهارشنبه 30 مهر   1399 / 4 ربیع االول  1442/ 21 اکتبر 2020/ شماره 3098

محدودیت های صادراتی در بازار گوجه اعمال می شود
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت:به دلیل افزایش قیمت گوجه 
فرنگی در بازار اصفهان، محدودیت های صادراتی برای محصول گوجه فرنگی اعمال می شود.فرهاد 
حاجی مرادی با اشاره به اتمام برداشت محصوالت گوجه فرنگی در اصفهان اظهار داشت: چالش های 
پیش رو در تنظیم قیمت محصول گوجه فرنگی در فصل سرما ارتباط مستقیم با صادرات این محصول 
به ویژه به کشور های همسایه دارد.وی افزود: سرمازدگی محصول گوجه فرنگی به ویژه در شهرستان 
سمیرم هم از چالش های عمده است.مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
بیان داشت: به دلیل افزایش قیمت گوجه فرنگی در بازار محدودیت های صادراتی برای این محصول 
اعمال می شود و محصوالت مناطق گرمسیری به بازار اصفهان عرضه خواهد شد تا بازار به تعادل برسد.

واکسینه شدن 18 میلیون قطعه طیور در استان اصفهان
۱۸ میلیون قطعه طیور در یک سال گذشته برای پیشگیری و مبارزه با آنفلوانزای فوق حاد پرندگان 
در استان اصفهان واکسینه شدند. معاون سالمت اداره کل دامپزشــکی استان اصفهان گفت: در 
آزمایشگاه دامپزشکی اصفهان نتیجه نمونه گیری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در مدت چهار ساعت 
بررسی و اعالم می شود. محمد کشتکار، با بیان اینکه استان اصفهان دارای ۲۲۱ واحد پرورش مرغ 
تخم گذار و ۲ هزار و ۳۰۰ واحد پرورش مرغ گوشتی است، افزود: تمام واحد های مرغداری با ارتقای 
سطح ایمنی مرغداری ها، کنترل ورود و خروج کارگران و ضدعفونی خودرو های حمل و نقل طیور از 

ورود آنفلوانزای فوق حاد پرندگان به استان جلوگیری کنند.

پایتخت عسل ایران، رکورد صادرات را زد
در شش ماه نخست امسال ۲۰۰ تن عسل از خوانسار به خارج از کشور صادر شده که ارزآوری ۱۰ میلیون 
دالری برای کشور به همراه داشته است.مدیر شبکه دامپزشکی خوانسار با اشاره به اینکه این میزان صادرات 
۳۰ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال بوده، گفت:پاکستان، عراق، کویت و مالزی مقصد عسل های ایرانی 
بوده است.بهاا... خسروی افزود:پارسال به دلیل شرایط آب و هوایی مناسب و مطلوب بودن وضعیت مراتع 
به طور میانگین از هر کلنی ۱۵ کیلو عسل برداشت شده که این موضوع یکی از عوامل افزایش صادرات بوده 
است.وی ارتقای در بسته بندی محصول، تنوع در تولید و افزایش کیفیت و همچنین نوسانات قیمت ارز را از 
دیگر عوامل افزایش صادرات برشمرد و گفت: با این حال جایگاه ما در صادرات عسل نسبت به ظرفیت های 
موجود کافی نیست.خسروی، نداشتن هلدینگ صادراتی عسل، ضعف در برند سازی محصول و فعال 

نبودن رایزن های اقتصادی را از مهم ترین مشکالت صادرکنندگان عسل عنوان کرد.

رییس اتاق مشترک ایران و ترکیه:

سهم ایران در تجارت با ترکیه ناچیز است
رییس اتاق مشــترک ایران و ترکیه گفت: با توجه به موقعیت استراتژیک ترکیه، تقریبا راه دیگری 
برای ارتباط با دنیا غیر از ترکیه وجود ندارد؛ اما ســهم ایران در میزان صادرات و واردات این کشــور 
بسیار ناچیز و کمتر از سهم بالقوه ایران در این خصوص اســت.مهرداد سعادت دهقان در نشست 
بررسی فرصت های توسعه تعامالت و ارتباطات اصفهان و ترکیه اظهار کرد: در اوضاع بحرانی ناشی 
از گسترش ویروس کرونا در جهان، فشــار و درخواست بخش خصوصی موجب باز شدن راه های 
ارتباطی بین ایران و ترکیه شــد و هم اکنون محدودیتی به منظور ترانزیت کاالهای ایرانی از طریق 

خاک ترکیه وجود ندارد و حمل یکسره زمینی و ریلی به روال عادی بازگشته است.
وی در پاســخ به ســوالی در مورد حمل خرده بار نیز، گفت: در حال حاضر اجازه بارگیری کاالهای 
متعدد وجود ندارد که این امر با توجه به بخشــنامه گمرکات ایران  و برگرفته از قوانین بین المللی 

در زمینه گمرک است.

در حالی که نگرانی ها از افزایش آلودگی هوای امسال جدی تر است ، اصفهان در مصرف گاز رکورد زد؛

رکوردشکنی های معکوس منفی!

هر سال با آغاز فصل سرما، هشدارها برای  مرضیه محب رسول
صرفه جویی در مصرف گاز هم از ســوی 
مسئوالن عنوان می شود امسال اما موضوع با شیوع بیماری کرونا جدی 
تر هم شده است. بحث آلودگی هوایی که از مصارف خانگی گاز نشأت 
می گیرد موجب شده تا کارشناسان از مردم بخواهند تا در مصرف گاز به 
دلیل کمتر شدن آلودگی هوا خودداری کنند. آخرین پیش بینی سازمان 
هواشناسی نشان می دهد که امســال بارندگی ها و دما در پاییز در حد 
نرمال است؛ اما در زمستان چند برف سنگین خواهیم داشت که اگر این 
پیش بینی درست باشد قطعا به گاز بیشتری برای گرم کردن منازل نیاز 
داریم و اولویت وزارت نفت نیز تامین گاز منازل است و این به معناست 
که باید گاز نیروگاه ها و صنایع به عنوان یکی از مهم ترین عوامل آلودگی 

هوا در فصول سرد سال قطع شود.
 از ســوی دیگر نیروگاه ها هم نمی توانند فعالیت خود را متوقف کنند 
بنابراین مجبورند که مازوت بســوزانند که با وجود بروز پدیده وارونگی 
دما در فصول سرد و انباشت آالیندگی در هوا، شاهد آلودگی هوا در کالن 
شــهرها از جمله اصفهان خواهیم بود. این حساب و کتاب سرانگشتی 
نشان می دهد که صرفه جویی امسال مهم تر از ساله های دیگر است؛ 
اما بررسی اعداد و ارقام مصرف انرژی در اصفهان نگران کننده است. بر 

اساس اعالم شرکت گاز اصفهان، دوشنبه شب مصرف گاز طبیعی استان 
به ۶۵ میلیون مترمکعب رســید، در حالی که در اوج سرمای زمستان 
سال گذشته مصرف گاز اصفهان به ۷۴ میلیون مترمکعب رسیده بود. در 
همین زمینه مصطفی علوی با اشاره به افزایش مصرف گاز در استان با 
توجه به سرد شدن هوا، اظهار کرد: با شروع فصل سرما، به تبع استفاده 
از وسایل سرمایشی در منازل، مراکز صنعتی و تجاری افزایش می یابد 
و امسال نیز با توجه به سرمای هوا مصرف گاز طبیعی به شدت افزایش 
یافته است. مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: سال گذشته و 
در اوج سرمای هوا حداکثر مصرف گاز استان به ۷۴ میلیون مترمکعب 
رسید، اما با توجه به اینکه هنوز با سرمای شدید فاصله داریم بنابراین 

مصرف بهینه گاز طبیعی ضرورت دارد.
وی با بیان اینکه مصــرف بهینه گاز به معنای مصرف نکردن نیســت، 
توضیح داد: باید سیستم گرمایشی منازل و اتاق هایی که در آن حضور 
نداریم را خاموش کنیم و حتی االمکان در مواقعی که در منزل نیستیم؛ 
دمای بخاری و یا سیستم های گرمایشــی را کم کرده و یا حتی حالت 
شمعک آن را خاموش کنیم.علوی با بیان اینکه استان اصفهان به شدت 
توسعه یافته و حجم مصرف گاز افزایش یافته است، گفت: تمام ۱۱۰ شهر 
استان اصفهان از گازطبیعی بهره مند هستند و با توجه به اینکه استان در 

مسیر خطوط گاز است، با این حال اجازه هر میزان مصرف به استان داده 
نمی شود، چراکه این خطوط گاز سراسری است و تمام کشور باید از گاز 
بهره مند شوند و طبیعی است که وقتی در نقاط دورافتاده افت فشار گاز 

داریم، باید مصرف گاز را کمتر کنیم. 
وی با بیان اینکه افزایش مصرف گاز در بخش خانگی موجب فشار بی 
حد به صنایع و یا حتی تغییر سوخت در برخی مواقع می شود، تصریح 
کرد: به طور قطع تغییر به سمت استفاده از سوخت دوم گرفتاری های 
خاص خود را دارد، از سوی دیگر سوخت های فسیلی غیر گاز، آلودگی 
باالیی دارند و با توجه به اینکه روزهای پاک کالن شهر اصفهان کم است، 
استفاده از سوخت غیر گاز برای صنایع اثرات منفی بر این شهر خواهد 
گذاشت. مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به تعدد نیروگاه 
های مختلف در ســطح اســتان، گفت: به عنوان مثال نیروگاه شهید 
منتظری اصفهان مصرف سنگین گاز دارد که نباید در فصل سرد نسبت 
به تغییر سوخت آنها اقدام شــود.وی با بیان اینکه استفاده از سوخت 
گاز در کشور، صرفه اقتصادی دارد و اما باید این سوخت را با حساب و 
کتاب مصرف کنیم، تصریح کرد: با توجه به شــیوع کرونا نباید با تغییر 
 ســوخت صنایع و دامن زدن بر آلودگی موجــب رنجش و بیماری هم

 استانی ها شویم.

مسئول کمیسیون آموزش اتحادیه نانوایان اصفهان 
گفت: با وجودی کــه در ابتدا پیشــنهاد ما افزایش 
۵۰ درصدی نرخ نان بود، اما در نهایت با افزایش ۲۰ 
درصدی قیمت نان موافقت شد.محمدرضا خواجه 
درباره این افزایــش قیمت نان، اظهــار کرد: اصوال 
افزایش قیمت نان در کشــور باید بر اساس هزینه 
های جاری و پرســنلی یا قیمت تمام شده باشد که 
متاسفانه طی چند سال گذشته هیچ گاه به این شیوه 
عمل نشده اســت.وی با بیان اینکه در ابتدا قرار بود 

که از فروردین ماه با توجه به افزایش نرخ دستمزد و 
همچنین نرخ آب، برق، گاز ... قیمت نان نیز افزایش 
یابد، تاکید کرد: متاســفانه به دلیل برخی مصلحت 
و سیاســت های دولت، این افزایش قیمت اعمال 
نشد که در ادامه شاهد افت کیفیت نان و آسیب زدن 
به سالمت مردم شدیم.نایب رییس انجمن علوم و 
غالت استان اصفهان گفت: با وجود عدم تغییر قیمت 
آرد، از ابتدای فروردین تمام هزینه های جاری یک 
نانوا افزایش یافت و قیمت نان تغییری نکرد و این 
اتفاق بار زیادی را بــر دوش نانوا اضافه کرد، تاجایی 
که اکنون نانوایان از جیب خودشــان به مشــتری 
ها سوبسید می دهند.وی با اشــاره به افزایش ۲۰ 
درصدی قیمت نان، توضیح داد: با وجودی که در ابتدا 

پیشنهاد ما افزایش ۵۰ درصدی نرخ نان بود، اما در 
نهایت با افزایش ۲۰ درصدی قیمــت نان موافقت 
شد.به گفته خواجه، افزایش ۲۰ درصدی قیمت نان 
مربوط به استان اصفهان است و هر منطقه و استانی 
با توجه به اقلیم و شرایط جغرافیایی خود، افزایش 
نرخ متفاوتی را اعالم می کنــد.وی با تاکید بر اینکه 
قیمت آرد در گرانی نان تاثیری نداشته است، اظهار 
کرد: قیمت آرد هنــوز تغییری نکــرده، اما در حال 
حاضر بین هر کیسه آرد دولتی و آزاد ۱۵۰ هزار تومان 
اختالف قیمت وجود دارد و علت این اختالف قیمت 
برخالف تصور عموم کمبود توزیع آرد نیســت، بلکه 
دلیل آن بی تدبیری در توزیع آرد اســت و متاسفانه 

شاهد قاچاق آرد هستیم.

مسئول کمیسیون آموزش اتحادیه نانوایان اصفهان:

پیشنهاد افزایش ۵0 درصدی نان را داده بودیم

پیش فروش خودرو، 
یارانه هنگفتی نصیب 

خریداران می کند

خبر روز

سال گذشته و در اوج سرمای هوا حداکثر مصرف گاز 
استان به ۷۴ میلیون مترمکعب رسید، اما با توجه به 
اینکه هنوز با سرمای شدید فاصله داریم بنابراین مصرف 

بهینه گاز طبیعی ضرورت دارد

عملیات نشت یابی لوله 400 میلی متری انتقال آب اصفهان-
نایین

به گزارش روابط  عمومی شرکت آبفای منطقه شش، عملیات نشت یابی لوله ۴۰۰ میلی متری انتقال آب 
اصفهان-نایین توسط اکیپ حوادث این منطقه ، انجام شد . در همین راستا حوادث آبفای منطقه شش 
با هماهنگی های به عمل آمده و تجهیزات کامل طی عملیات ضربتی در محل حاضر شده و در مدت زمان 

سه ساعت و بدون قطع آب و یا افت فشار ، عملیات تعمیر لوله ۴۰۰ میلی متری را به انجام رساندند.

ادامه فعالیت اکیپ مروجین آبفای منطقه فریدونشهردر 
روستاهای شهرستان

به گزارش روابط عمومی آبفای فریدونشهر، اکیپ مروجین آبفا منطقه با توجه به کمبود منابع آبی در 
روستاهای شهرستان ، فعالیت خود را دوچندان کردند.همچنین توزیع بروشور ، نصب بنر مدیریت 
مصرف بهینه آب ، بررسی وضعیت و برخورد با مشــترکین پر مصرف ، پیمایش آبرسانی به ملک 

مجاور و اقداماتی از این قبیل نیز صورت پذیرفت.

تعویض ۵1 کنتور فرسوده آب شهرستان برخوار
به گزارش روابط عمومی آبفای برخوار، در شهریور ماه سال ۹۹ تعداد ۵۱ عدد کنتور خراب و فرسوده 
درسایزهای ۱٫۲ اینچ ،۳٫۴ و ۱ اینچ تعویض شده اند.الزم به توضیح است که این تعداد کنتورهای 
معیوب و خراب شامل مسکونی ، تجاری ، خدماتی ، عمومی اداری است که مربوط به حوزه آبفای 
شهرســتان برخوار هســتند ، به همین منظورکنتورهای جدید به علت قدیمی بودن و شکستگی 

کنتورهای قدیمی جایگزین شدند.

کشف ۶ مورد انشعاب غیر مجاز در ۶ ماهه اول سال در برخوار
به گزارش روابط عمومی آبفای برخوار، واحد کشف انشعابات غیر مجاز در ۶ماهه اول سال جاری 
موفق به کشف ۶ مورد انشعاب غیر مجار با اقطار مختلف در سطح شهرستان شد.شایان ذکر است 
در این راستا پس از رویت انشعاب غیر مجاز نسبت به قطع انشعاب سریعا اقدام شد و پس احضار 
و دعوت مشترک به منظور سیر مراحل قانونی و تعیین تکلیف جریمه و حق انشعاب کامل ، مورد 

اصالح و در ردیف انشعابات مجاز قرار گرفت .

رفع حادثه شبکه توزیع آب کوچه ارم محله وحدت آباد منطقه 
فریدونشهر

حادثه شبکه توزیع آب کوچه ارم محله وحدت آباد پس از دریافت حادثه از سوی سامانه ۱۲۲ آبفای 
استان رفع و مورد بازســازی و اصالح قرار گرفت.الزم به توضیح است که قطر لوله ۹۰ میلی متر و از 
جنس پلی اتیلن بوده که با اصالح آن از هدر رفت ۶ لیتر آب در ثانیه جلو گیری به عمل آمد. الزم به ذکر 

است این عملیات در مدت زمان دو ساعت به طول انجامید و هیچ گونه قطعی آبی در پی نداشت.

پایان عملیات تعمیر پمپ VKL ایستگاه گالب تیران
با توجه به ایجاد اختالل و خرابی پمپ VKL ایستگاه گالب که باعث پایین آمدن و بی آبی شده بود 
، نسبت به تعمیر و رفع عیب این الکترپمپ اقدام شد و پمپ مذکور مجددا در مدار بهره برداری قرار 
گرفت.گفتنی است وظیفه این پمپ انتقال ۲۰ لیتر در ثانیه آب به شهرعسگران و روستاهای چشمه 

احمدرضا ، دوتو ، آبگرم و حسن آباد است .

کافه اقتصاد

رییس اتاق اصناف استان:آبفا

تنها 30 درصد نهاده مرغداری ها تامین می شود
رییس اتاق اصناف اســتان اصفهان گفت: واحدهای تولیدی دام و طیور فقط می توانند ۳۰ تا ۴۰ درصد از نهاده های خریداری با ارز دولتی را تامین کنند.رسول 
جهانگیری پیرامون اینکه تولیدکنندگان دام و طیور نهاده های دامی را آزاد خریداری می کنند، اظهار داشت: فقط ۳۰ تا ۴۰ درصد از نهاده های خریداری با ارز دولتی 
به دست واحدهای تولیدی می رسد و مابقی باید از بازار آزاد تامین شود، مگر در این شرایط تولیدکنندگان می توانند با ۳۰ درصد تولیدات دام و طیور خود را به حد 
نصاب برسانند؟وی افزود: در حال حاضر تولیدکنندگان برای پرورش طیور و تغذیه مناسب جوجه ریزی واحدهای مرغداری خود مجبور به خریداری نهاده ها از 
بازار آزاد هستند که با این وضعیت، بدون شک قیمت تمام شده محصول تولیدی افزایش می یابد.رییس اتاق اصناف استان اصفهان در پاسخ به اینکه با گرانی 
نهاد ه ها و مشکالت واحدهای تولیدی در تامین نهاده ها آیا تمهیدات یا اقداماتی برای حمایت از مرغداری ها لحاظ شده است، بیان کرد: دستگاه های ذی ربط و 
باالدستی دولت باید با کمک رسانی و حمایت برای تداوم تولیدات این واحدها تمهیداتی را اجرایی کنند.وی اضافه کرد: در حال حاضر نه تنها نبود نهاده های دامی 
و عدم جوجه ریزی، کاالی پروتئینی مرغ را به قیمت فعلی در بازار رسانده است بلکه اطمینان نداشتن تولیدکنندگان در تامین نهاده ها برای تغذیه دام و طیور، در 

آینده سبب کاهش تولید هم خواهد شد.

 گنج پنهان
 در دل کویر

روســتای خــور واقعــه در 
شهرستان خوسف در استان 
خراســان جنوبی، نگینی در 
دل کویر اســت که عــالوه بر 
جاذبه گردشــگری و طبیعت 
زیبا، ســنگ های عقیــق را با 
رنگ های زمــردی و یاقوتی 

در دل خود پنهان کرده است.

وز عکس ر

عکس: مهر

رییــس اتحادیه فروشــندگان خودروی 
اصفهان گفت: سود اختالف قیمت  کارخانه 
و بــازار آزاد خــودرو نصیب مشــتریانی 
می شــود که خودرو را با فرآیند موجود از 
کارخانه تحویل می گیرنــد. دولت با این 
کار یارانــه مســتقیم هنگفتی بــه مردم 
تحویل می دهد.حمیدرضا قندی در رابطه 
با نوســانات قیمت خودرو در بازار و دالیل 
آن، با بیــان اینکه تعییــن قیمت این کاال 
در اختیار خودروســازان و دولت اســت، 
اظهار کرد: ســایر کاالها بیــش از خودرو 
افزایش قیمت داشته اســت.وی افزود: 
مهم ترین وظیفه ای که اکنون خودروسازان 
برای بهبود وضعیت بازار خودرو می توانند 
انجام دهند این است که تعهدات خود به 
مشتریان را عملی کرده و تولید را افزایش 
دهند تا تناسب عرضه و تقاضای خودرو در 
بازار برقرار شده و قیمت ها واقعی شود. تا 
زمانی که طــال و دالر جهش دارد حتی آب 
معدنی نیز گران خواهد شد. قیمت خودرو 
دقیقا متناسب با کاهش یا افزایش قیمت 
ارز تغییــر می کند البته متناســب نبودن 
عرضه خودرو بــا تقاضا نیــز مزید برعلت 
گرانی این کاالست.قندی با بیان اینکه این 
موضوعات در مجموع باعث افزایش قیمت 
خودرو شده است، افزود: اگر شورای رقابت 
قیمت های همخــوان با بــازار اعالم کند، 
این کار اثرگــذار خواهد بود امــا اکنون که 
قیمت های اعالم شده توســط این شورا 
بسیار کمتر است مشــکالت مالی خودرو 
سازان نیز افزایش یافته است و در نتیجه 
نتوانسته اند تعهدات شــان را عملی کنند، 
خودرو به خریدار تحویل داده و بدهی قطعه 
ســازان را نیز پرداخت کنند.وی ادامه داد: 
قیمت هایی که شورای رقابت برای خودرو 
تعیین می کند غیرواقعی است، این شورا 
باید قیمت ها را به قیمت بازار نزدیک کند تا 

رانت موجود در این بازار تعطیل شود.
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مفاد آراء
7/118 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون تعیـین تکلیــف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان فالورجان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های  اخبار اصفهان   
و  زاینده رود  آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند ، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 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 صالح قضایی تقدیم نمایند 
.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد .
1 - رای شماره   139960302007001802مورخه1399/4/4 به نام قاسمعلی شیرعلی 
کلیشــادی فرزند  احمد رضا نسبت به سه دانگ مشاع ازشــش دانگ یک باب کارگاه  
به مساحت 258/84 مترمربع پالک شــماره 19 - اصلی واقع درکلیشاد بخش 9 ثبت 

اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی  می باشد . 
2 - رای شماره   139960302007001801 مورخه1399/4/4به نام  اصغر  شیرعلی 
کلیشــادی فرزند  قاسمعلی نسبت به سه دانگ مشاع از  شــش دانگ  یک باب کارگاه  
به مساحت  258/84  مترمربع پالک شماره 19  - اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت 

اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی  می باشد .
3- رای شماره139960302007002873 مورخه1399/5/14 به نام ام البنی رشیدی  
فرزند محمد مهدی  نسبت به شــش دانگ یک باب خانه به مساحت 232/27مترمربع 
پالک شماره 430- اصلی واقع درمینا دشت بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی اقای محمد مهدی رشیدی   فرزند   اصغر 
4- رای شــماره  139960302007002615  مورخه 1399/5/4  به نام  زهرا یزدانی  
گارماسه  فرزند کریم  نسبت به شش دانگ  یک باب خانه به مساحت  190/22  مترمربع 
پالک شماره 405 اصلی واقع در گارماسه  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک   رسمی  اسماعیل یزدانی  فرزند   محمد
5-رای شــماره 139960302007001829  مورخه 1399/4/14 به نام محمد قاسم  
شیرزادی گارماسه فرزند قاسم  نسبت به شش دانگ خانه    به مساحت99/10 مترمربع 
پالک شــماره 410-  اصلی واقع در گارماســه   بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه 

خریداری شده از مالک    رسمی علی محمد شیرزادی  فرزند علی 
6- رای شــماره 139960302007002352 مورخــه 1399/4/28  بــه نام محمد 
رضا اســماعیلی فرزند  رحمت اله  نســبت به شــش دانگ  یک باب خانه  به مساحت  
126/35  مترمربــع پالک شــماره  32 - اصلی واقــع در اغچه بــدی بخش 9 ثبت 
 اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک  رســمی اقای نعمت اله باقری اغچه بدی 

فرزند صادق 
1399 بــه نــام  /5 7- رای شــماره 139960302007002880مورخــه 14/
ابراهیم کاظمــی قهدریجانی  فرزند عبداله نســبت به شــش دانگ یــک باب خانه 
به مســاحت  301/05مترمربع پــالک شــماره 386 –  ا صلی واقــع در  قهدریجان 
 بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک رســمی رجبعلی قدیری 

فرزند عباس 
8- رای شماره 139960302007001831 مورخه 1399/4/14به نام  روح اله ناظری  
یزدابادی  فرزند  محمد  نسبت به شش دانگ یک باب مغازه به مساحت  30/70 مترمربع 
پالک شــماره 154 فرعی از  23-اصلی واقع درحســن آباد بخش 9 ثبت اصفهان که 

متقاضی خود مالک رسمی  می باشد . 
9- رای شــماره139960302007002347 مورخــه 1399/4/28  بــه نــام محمد 
رضا شــیخ طادی  فرزنــد احمد رضا نســبت به شــش دانــگ   یک بــاب خانه به 
مســاحت  202/12 مترمربع پــالک شــماره538 - اصلی واقع درکرافشــان بخش 
 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک رســمی اســماعیل شکر گزار

 فرزند نصراله 
10- رای شــماره 139960302007002872  مورخــه1399/5/14  بــه نام حمید 
رضا حســن پور  فرزند رحیم  نســبت به شــش دانگ یــک باب خانه به مســاحت  
148/18 مترمربع پالک شــماره 7 فرعــی از 21 - اصلی واقع در ســودر جان بخش 
 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک رسمی کریم اســماعیلی فرزند

 محمد حسن 
11- رای شــماره 139960302007001796 مورخــه 1399/4/4به نام  نســرین 
شــفیعی قهدریجانی  فرزند مظاهر  نســبت به شــش دانگ یک باب خانه به مساحت 
105/99 مترمربــع پــالک شــماره 7 فرعــی 385 - اصلــی واقــع  در قهدریجان 
 بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک  رســمی ســید عبداله  

هاشمی قهدریجانی  
12- رای شــماره 139960302007002877 مورخه 1399/5/14به نام زهرا  اقبالی 
خیرابادی فرزند محمدنسبت به شش دانگ یک باب خانه مخروبه به مساحت 323/96 
مترمربع پالک شــماره 417 - اصلی واقع درخیراباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک  رسمی  مظاهر اقبالی فرزند عباس
13- رای شــماره 139960302007002636مورخــه 1399/5/5  بــه نــام ســید 
ســیف اله موســوی  چهرازی فرزند  ســید خیراله نســبت به شــش دانگ یک باب 
خانه  بــه مســاحت  90/55 مترمربع پالک شــماره  411 - اصلی واقع در شــرودان 
 بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک  رســمی مهدی کیانی 

فرزنداسماعیل
14- رای شماره 139960302007002614 مورخه 1399/5/4 به نام  قدرت اله یزدی  
فرزند عباس نسبت به شــش دانگ یک باب خانه به مساحت  230/78 مترمربع پالک 
شماره  21- اصلی واقع در سودر جان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک  رسمی فرخنده اشراقی فرزند محمد تقی 
15- رای شماره 139960302007001803 مورخه 1399/4/4 به نام ابراهیم لطفی 
اجگردی فرزند حسن نسبت به شش دانگ یک باب مغازه به مساحت  74/79مترمربع 
پالک شماره 6 فرعی از 6 - اصلی واقع درکرسگان بخش 9ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک  رسمی امیرقلی سبحانی کرسگانی   
16- رای شماره 139960302007002904   مورخه 1399/5/16  به نام علیرضا کیانی 
فرزند حسین نسبت به شــش دانگ یک باب خانه به مساحت 186/94مترمربع پالک 
شماره 492 فرعی از 24- اصلی واقع درشهرابریشم  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی 

خود مالک رسمی  می باشد . 
17- رای شماره 139960302007002903مورخه 1399/5/16به نام علیرضا کیانی 
فرزند حسین نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت  179/77  مترمربع پالک 
شماره 494 فرعی از 24 - اصلی واقع در شهرابریشم بخش 9ثبت اصفهان که متقاضی 

خود مالک رسمی  می باشد .
18- رای شــماره 139960302007002635مورخه 1399/5/5 بــه نام حیدر علی 
شــفیعی قهدریجانی فرزند رضا نســبت به شــش دانگ یک قطعــه  زمین مزروعی 
به مســاحت  6098/57  مترمربع پــالک شــماره  389 - اصلی واقــع در قلعه میر 
 بخش 9 ثبــت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک  رســمی اســماعیل

  قربانی فرزندتقی 
19- رای شــماره 139960302007002876  مورخــه 1399/5/14  بــه نام   کریم 
هادیان  قهدریجانی فرزند حسین نســبت به شــش دانگ  یک باب خانه به مساحت 
384/37 مترمربــع پالک شــماره  386- اصلی واقــع درقهدریجــان بخش 9 ثبت 
 اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک  رسمی حســین هادیان قهدریجانی

 فرزنداسماعیل
20- رای شــماره 139960302007002874 مورخــه 1399/5/14  بــه نام کریم 
هادیان قهدریجانی فرزند حســین نســبت به شــش دانگ  یک باب خانه به مساحت 
390/55 مترمربــع پالک شــماره  386- اصلی واقــع در قهدریجــان بخش 9 ثبت 
 اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک رسمی حســین هادیان  قهدریجانی

 فرزنداسماعیل
21-رای شــماره 139960302007002875 مورخــه 1399/5/14بــه نــام اصغر 
هادیان  قهدریجانی فرزندکریم نســبت به شــش دانگ یک باب خانه به مســاحت   
375/30 مترمربــع پالک شــماره 386- اصلی واقــع در قهدریجــان بخش 9 ثبت 
 اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک  رسمی  حســین  هادیان قهدریجانی 

 فرزنداسماعیل
22-رای شــماره 139960302007002878  مورخــه 99/5/14  بــه نام  نفیســه 
طاهــری نســب فرزنــد  فخرالدین نســبت به شــش دانگ  یــک باب خانــه    به 
مســاحت  258/16  مترمربع پالک شــماره 333 فرعــی از  387 - اصلــی واقع در   
 قهدریجــان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالکان   رســمی 

 نصراله و عبداله  امینی  
23- رای شــماره 139960302007002353  مورخه 99/4/28  به نام  سعید باقریان  
فرزند رضا  نسبت به شش دانگ  یک باب مغازه  به مســاحت  66/14 مترمربع پالک 
شماره  5 - اصلی واقع در منصورآباد  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک  رسمی   احمد میرزا مسعود  فرزند محمود میرزا   
24- رای شــماره 139960302007001797 مورخه 99/4/04  بــه نام   محمد رضا 
اسفندیاری  گله  فرزند    سلطانمراد  نسبت به شــش دانگ  یک باب خانه   به مساحت  
42/60  مترمربع پالک شماره   3 فرعی از 407  -اصلی واقع در برزوان گارماسه بخش 
9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک  رسمی  عباس شیرزادی   گارماسه  

فرزند   ابراهیم 
25- رای شــماره 139960302007002613   مورخه 99/5/04  به نام  محمد یزدی  
سودرجانی  فرزند   مصطفی  نسبت به شش دانگ  یک باب خانه    به مساحت   179/40     
مترمربع پالک شماره  21- اصلی واقع در  سودر جان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک  رسمی فرخنده اشراقی   فرزند   محمد تقی
26- رای شماره 139960302007003376  مورخه 1399/5/26  به نام   خانم نازگل 
میرزاده  فرزند  علی   نسبت  3431/11 سهم مشــاع از 61483/80   سهم شش دانگ 
زمین کشاورزی و باغات  به مساحت  61483/80 مترمربع از پالک شماره  434- اصلی 
 واقع در کارویه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک  رســمی 

عبد الصمد میرزاده
27- رای شــماره 139960302007001828   مورخه 1399/4/14  بــه نام   مریم 
شجاع  فالورجانی  فرزند  محمود    نسبت به شــش دانگ  یک باب خانه    به مساحت   
 89/51     مترمربع پالک شماره  15  - اصلی واقع در   فالور جان  بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک  رسمی احمد شجاع   فرزند رضا
28- رای شــماره 139960302007002879 مورخــه 1399/5/14 به نام   ســعید 
شــیرعلی  کلیشــادی فرزند غالمعلی نســبت به شــش دانگ  یک بــاب خانه  به 
مســاحت 177/43 مترمربع پالک شــماره   19- اصلی واقع درکلیشاد بخش 9 ثبت 
 اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک  رسمی ابوالقاسم  شــیرعلی کلیشادی

  فرزندیوسف 
29 - رای شــماره  139960302007002348  مورخه 1399/4/28  به نام  اشــرف  
صادقی کلیشادی    فرزند   عبدالرحیم   نسبت به ســه دانگ مشاع از  شش دانگ  خانه 
نیمه تمام   به مســاحت 128/56   مترمربع پالک شــماره   19- اصلی واقع در کلیشاد   

بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی  می باشد .
30- رای شــماره  139960302007002349  مورخــه 1399/4/28 بــه نــام  
محمد جواد شــیرعلی کلیشــادی   فرزند   محمد رضا  نســبت به ســه دانگ مشاع 
از  شــش دانگ  خانه نیمه ســاز   به مســاحت 128/56   مترمربع پالک شماره   19 
 - اصلی واقع در کلیشــاد   بخــش 9 ثبت اصفهــان که متقاضی خود مالک رســمی  

می باشد .
31- رای شماره  139960302007001800  مورخه 1399/4/4  به نام  راضیه  مصباح 
نژاد  فرزند رضا  نسبت به  یک  دانگ مشاع از  شــش دانگ یک باب  خانه به مساحت 
285/63  مترمربع پالک شماره    633  فرعی از 1 - اصلی واقع در کارالدان    بخش 9 

ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی  می باشد .
1399  بــه  /4 32- رای شــماره  139960302007001799  مورخــه 4/
نام رســول  محققیان  گورتانی  فرزند اصغر  نســبت به  پنج دانگ مشــاع از  شــش 
دانگ یک بــاب خانه بــه مســاحت 285/63 مترمربع پــالک شــماره633  فرعی 
 از 1  - اصلی واقــع در کارالدان بخــش 9 ثبت اصفهــان که متقاضــی خود مالک

 رسمی  می باشد .
33- رای شماره  139960302007002640   مورخه 1399/5/5 به نام  محمد اداوی 
فرزند نصراله نسبت به  شش دانگ یک باب خانه به مساحت  109/94 مترمربع پالک 
شــماره 15 - اصلی واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک 

رسمی  می باشد .
34- رای شماره  139960302007001830  مورخه 1399/4/14  به نام    علی علی 
زاده گل سفیدی  فرزندعربعلی  نسبت به  شش دانگ  یک باب خانه به مساحت 82/20  
مترمربع پالک شماره15 - اصلی واقع در  فالورجان   بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی حسین شجاع فرزند رضا
35-رای شــماره 139960302007002354   مورخــه 1399/4/28  بــه نــام 
حاجی علی درویشــی  فرزند  محمود نســبت به شــش دانــگ یک باب خانــه    به 
مســاحت   102/29 مترمربع پالک شــماره  19-اصلــی واقع در جعفر ابــاد   فالور 
 جان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک  رســمی خدارحم

 هدایت کلیشادی 
36-رای شماره 139960302007002871    مورخه 1399/5/14 به نام    محمد اکبری  
فرزند  عباسعلی  نسبت به شــش دانگ  یک باب خانه    به مساحت    94/97 مترمربع 
پالک شماره  19 - اصلی واقع درکلیشاد  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک  رسمی   عباس صفری 
37- رای شماره 139960302007002870  مورخه 1399/5/14 به نام  محسن دهقان 
کلیشادی  فرزند   نعمت اله نســبت به شش دانگ  یک باب خانه   به مساحت  135/23 
مترمربع پالک شماره   19  - اصلی واقع در کلیشاد   بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک  رسمی عباس صفری
  1399 /5 /14 مورخــه   139960302007002869 شــماره  رای   -38  
به نام  محســن دهقــان   کلیشــادی  فرزند   نعمت اله نســبت به شــش دانگ  یک 
بــاب انبــار  بــه مســاحت420/71 مترمربع پــالک شــماره   19  - اصلــی واقع 
 در کلیشــاد بخش 9 ثبــت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک  رســمی  

 عباس صفری
39- رای شماره 139960302007002350  مورخه1399/4/28 به نام   سیده معصومه  
کریم پور  گل سفیدی فرزند سیدکریم  نسبت به شش دانگ  یک باب خانه به مساحت 
 144/65مترمربع پالک شــماره   15-اصلی واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک  رسمی  محمد مهدی  کیانی
40- رای شــماره 139960302007002346  مورخه 1399/4/28 به نام  اسماعیل 
هدایت کلیشادی  فرزند شعبان نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت 173/20  
مترمربع پالک شماره   19- اصلی واقع درکلیشــادبخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک  رسمی   شعبان هدایت کلیشادی
41- رای شــماره 139960302007002612  مورخــه 1399/5/4 به نــام   ابراهیم 
ســعیدی ورنامخواســتی  فرزند  ولی اله نســبت به شــش دانگ یک باب ساختمان 
نیمه ســاز به مســاحت 73/37 مترمربع پالک شــماره 6 فرعــی از 6 -  اصلی واقع 
 در کرســگان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک  رســمی  

  بهمن  ذوالفقار پور 
42- رای شــماره 139960302007002946  مورخــه 1399/5/19 بــه نام   ناهید 
قاسمی    فرزند   حیدر علی  نسبت به شــش دانگ یک باب خانه به مساحت  160/09   
مترمربع پالک شماره   15 -اصلی واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک  رسمی     غالمعباس  قاسمی فالورجانی 
 43- رای شماره 139960302007005827   مورخه 1399/6/25 به نام   محمد موذنی  
قهدریجانی  فرزند   عباس نسبت به قسمتی از شــش دانگ یک باب خانه به مساحت  
116/26   مترمربع پالک شماره  11 فرعی از  385-  اصلی واقع در قهدریجان  بخش 

9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی می باشد
44- رای شــماره 139960302007002634  مورخه 1399/5/5 بــه نام  حیدر علی 
شــفیعی قهدریجانی  فرزند رضا نسبت به شــش دانگ یک قطعه  زمین مزروعی   به 
مســاحت  1082/57   مترمربع پالک شــماره 396 - اصلی واقع در قهدریجان بخش 
9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک  رســمی  رضا شفیعی  قهدریجانی 

فرزند علی 
45- رای شماره 139960302007002638   مورخه 1399/5/5 به نام   داود دهقانی  
چم پیری  فرزند   غفار  نســبت به شــش دانگ یک درب باغ   به مســاحت1703/80  
مترمربع پالک شــماره 1 فرعی  از    8  -اصلی واقع در  دشتچی  بخش 9 ثبت اصفهان  

که متقاضی خود مالک رسمی میباشد 
46- رای شماره 139960302007002637   مورخه 1399/5/5 به نام   داود دهقانی  
چم پیری  فرزند   غفار  نسبت به شش دانگ یک درب باغ   به مساحت 743/17  مترمربع 
پالک شماره 1 فرعی از 8 - اصلی واقع در  دشتچی  بخش 9 ثبت اصفهان  که متقاضی 

خود مالک رسمی میباشد 
1399 بــه  /5 47- رای شــماره 139960302007003378  مورخــه 27/
نام    رمضــان یزدانی فرزنــد    نصراله  نســبت به شــش دانگ یک بــاب  خانه   به 
مســاحت  206/72    مترمربــع پالک شــماره   1 فرعــی از 405 - اصلــی واقع در 
 گارماســه  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک  رسمی  حسن

 یزدانی گارماسه 
48- رای شــماره 139960302007002947  مورخه1399/5/19به نام عبدالحسن 
عربی نره فرزند حاصل نســبت به قسمتی از شــش دانگ یک باب  خانه   به مساحت  
149/69    مترمربع پالک شــماره   6 فرعی از 667 - اصلی واقــع در اراضی کوه دنبه  
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک  رسمی میرزااحمد وکاظم 

ال رسول
49  -  رای شــماره 1399703435  مورخه 1399/7/2 به نام احمد موحدی سیچانی 
فرزند محمد علی نسبت به شش داتگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  2510/18  
متر مربع پالک شماره 89 فرعی  از 14 اصلی واقع در موسیان بخش 9 ثبت اصفهان  که 

متقاضی خود مالک  رسمی میباشد .
50 -  رای شماره 139960302007004524 مورخه 1399/6/6 به نام منیژه بهروان  
فرزند بهروان  فرزند حســن  نسبت به شــش داتگ یک باب خانه مخروبه به مساحت  
99/56  متر مربع پالک شماره 658 فرعی  از 1 اصلی واقع در کارالدان  بخش 9 ثبت 

اصفهان  که متقاضی خود مالک  رسمی میباشد .
51- رای شماره 139960302007004339  مورخه1399/6/5به نام   روح اهلل عربیان 
حسین آبادی فرزند حسین   نسبت به شش دانگ  یک باب خانه به مساحت 178/02 متر 
مربع پالک شماره  14 فرعی از 5- اصلی واقع در شهرک قدس بخش 9 ثبت اصفهان 

که متقاضی خود مالک رسمی میباشد .
52- رای شــماره 139960302007004332  مورخــه 1399/6/5 بــه نــام  اکبر 
باقری آغچــه بــدی فرزند نعمت اهلل  نســبت به شــش دانــگ یک بــاب خانه به 
مســاحت 149/11  مترمربع پالک شــماره   32- اصلی واقع درآغچــه بدی  بخش 
 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک  رســمی   نعمــت اهلل باقری

 آغچه بدی 
53- رای شــماره 139960302007004536  مورخــه 1399/6/6 بــه نام   مهدی 
اکبــری کلیشــادی فرزند  محمــد علی  نســبت به شــش دانگ یک بــاب خانه به 
مســاحت 177/50 مترمربع پالک شــماره 19 -  اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت 
 اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک  رســمی    کبری هاشــمی کلیشادی

 فرزند  حیدر 
54- رای شماره 139960302007004328 مورخه 1399/6/5 به نام   حسین احمدی 
پور فرزند   حسن   نسبت به شــش دانگ یک باب خانه به مساحت  256/03   مترمربع 
پالک شــماره  277 فرعی از  1 - اصلی واقع در کارالدان   بخش 9 ثبت اصفهان که 

متقاضی خود مالک رسمی  میباشد .
55- رای شماره 139960302007004530  مورخه 1399/6/6 به نام   داود بختیاری   
فرزند  حسین  نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت  217/58   مترمربع پالک 
شماره  568 فرعی از  24-  اصلی واقع درابریشــم   بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی 

خود مالک رسمی می باشد
1399 بــه نــام   /6 56- رای شــماره 139960302007004342 مورخــه 5/
فاطمه صغری امــان الهی  فرزندصادق  نســبت به شــش دانگ یک بــاب خانه به 
مســاحت  229/70   مترمربــع پالک شــماره 17 فرعــی از 667 - اصلــی واقع در 
 بلوار شــفق  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک  رســمی  

فضل اهلل هدایت 
57- رای شماره 139960302007004312  مورخه 1399/6/5 به نام   غیبی محمودی 
برام    فرزند برفی  نسبت به شــش دانگ یک باب خانه به مساحت  122/05   مترمربع 
پالک شماره  19-  اصلی واقع درجعفر آباد   بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی  یداهلل اکبری فرزند محمد جواد 
58- رای شــماره 139960302007003508 مورخــه 1399/5/28بــه نام  کاوس 
قربانی دمابی  فرزند قربانعلی   نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت  136/24   
مترمربع پالک شــماره 411 - اصلی واقع در فالورجان   بخــش 9 ثبت اصفهان که 

متقاضی خود مالک رسمی میباشد .
تاریخ انتشار نوبت اول  : 15 /1399/7 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/7/30

م الف: 1010198 حسین زمانی علویجه رئیس اداره ثبت فالورجان 

حصر وراثت
7/119 آقا/خانم علیرضا کوه پیما ونی به شناسنامه شماره 908 به شرح دادخواست به 
کالســه 1160/99 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان عقیل کــوه پیما ونی به شــماره شناســنامه 1 در تاریخ 99/4/23 
 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1(علیرضــا کــوه پیمــا ونــی بــه ش.م 1263603084. 2(مرضیــه کــوه پیمــا 
 ونــی بــه ش.م 1261880099. 3(مهین کوه پیمــا ونی بــه ش.م 1263304672.
 4(حســین کوه پیما ونی بــه ش.م 1263598625. 5(مریم کوه پیمــا ونی به ش.م 
1260458156. 6(ملیحــه کوه پیما ونــی بــه ش.م 1261953703. 7(مهدی کوه 
پیما ونــی بــه ش.م 1261922859. همگــی فرزنــدان متوفی والغیــر. 8(طاهره 
خیرخواه راونــدی فرزند محمــد به ش.م 1263133479 همســر متوفــی. اینک با 
انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یــک نوبت و یــک مرتبه آگهی 
می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یــا وصیتنامه ازمتوفی/ متوفیه نزد او باشــد از 
 تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شــد. 

م الف: 1025134 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

7/120 آقا/خانم جواهر آهنگر به شناسنامه شماره 1250270881 به شرح دادخواست 
به کالسه 9901457 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان نوروز آهنگر به شماره شناســنامه 1174 در تاریخ 98/9/16 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1(جواهر 
آهنگر به ش.م1250270881 فرزند متوفی. 2(توران سادات بن رودی قمصری فرزند 
سید مصطفی به ش.م 1262553784 همسر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه ازمتوفی/ متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شــد. م الف: 1025133  قاضی شــعبه ششم 

شورای حل اختالف کاشان
ابالغ اجرائیه

7/121 شــماره پرونــده: 139804002120000421/2 شــماره بایگانــی پرونده: 
9806367/1 شماره آگهی ابالغیه: 139903802003000162 بدین وسیله به وراث 
مرحوم مصطفی جمالی شــامل آقایان امیر علی جمالی به شماره ملی 5110695709 
و جمال جمالی به شماره ملی 1290632571 و خانم ها شــراره جمالی به شماره ملی 
1286979609 و مریــم جمالی به شــماره ملی 1290496684 و مرجــان جمالی به 
شماره ملی 4231698481 همگی فرزند مصطفی مقیم اصفهان ملک شهر خیابان 17 
شهریور روبروی مدرسه موالنا آپارتمان آریا طبقه همکف که طبق گزارش مامور اداره 
پست تاکنون ابالغ واقعی میســر نگردیده ابالغ می شود که باستناد سند ازدواج شماره 
8778 مورخ 1388/01/17 تنظیمی دفترخانه ازدواج شماره 153 شهر فالورجان بابت 
مهریه به شرح مبلغ دویست میلیون ریال بهاء خانه و تعداد یکصد سکه طال بهارآزادی 
به خانم مهناز شــمس فالورجانی بدهکار می باشــید که بر اثر عدم پرداخت بستانکار 
درخواست صدور اجرائیه نموده، پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و پرونده اجرائی 
به شماره 139804180665000066 در واحد اجرای اسناد رسمی فالورجان تشکیل و 
 طی نیابت به کالسه 9806367 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان مطرح می باشد. 
همچنین با توجه به درخواســت وکیل بســتانکار و طبق اعالم اتحادیه طال و جواهر 
شهرســتان فالورجــان مــورخ 99/3/19 قیمت یک عدد ســکه تمام بهــار آزادی 
73/400/000 ریال می باشــد بنابراین قیمت تعداد 100 عدد ســکه تمام بهار آزادی 
و همچنین مبلغ دویســت میلیون ریال وجه رایج مندرج در متن ســند ازدواج مذکور 
به نــرخ روز جمعا بــه مبلــغ 8/716/028/719 ریال بابــت اصل طلب بــه انضمام 
 مبلــغ 435/801/463 ریال بابت حقــوق دولتــی ارزیابی گردیده اســت. در ضمن
 مازاد اول ششــدانگ پالک ثبتــی 68/3664 واقــع در بخش 14 ثبــت اصفهان و 
 همچنین تریلی کش به شــماره انتظامی ایــران 23-496 ع 16 متعلق به مدیون در 
قبال طلب بســتانکار و حقــوق دولتی توقیــف گردید و هــر گونه نقــل و انتقال از 
طرف شــما ممنوع اســت و ترتیب اثر داده نخواهد شــد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرای مفاد اســناد رســمی به شــما ابالغ می گردد از تاریخ انتشــار ایــن آگهی که 
تاریخ ابالغ اجرائیه محســوب اســت و فقط یک نوبت در روزنامه زاینــده رود چاپ 
اصفهان درج و منتشــر مــی گردد نســبت به پرداخت بدهــی خود اقــدام و چنانچه 
ظرف مــدت بیســت روز از تاریــخ این آگهــی که روز ابالغ محســوب مــی گردد 
نســبت به پرداخت بدهی خــود اقــدام ننمایید، عملیــات اجرائی علیه شــما جریان 
 خواهد یافت. در ضمــن غیر از آگهــی مزایده آگهی دیگری منتشــر نخواهد شــد. 

م الف: 1025130 زهرا یعقوبی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان  
فقدان سند مالکیت

7/122  شماره نامه: 139985602023004271-1399/07/22 سند مالکیت بمقدار 
ششــدانگ پالک ثبتی 5376/4  واقع در بخــش 4 ثبت اصفهان بنــام مینا نیکبخت 
مورد ثبت در دفتر الکترونیک 139820302023000235  ثبت بشــماره چاپی ســند 
028562-97- ج  صادر و تســلیم گردیده و اکنون طی استشهاد شهود با رمز تصدیق 
به شــماره 139902155862000744 مــورخ 1399/07/15 دفترخانــه 6 اصفهان 
درخواست صدور ســند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده اســت لذا مراتب به استناد 
 تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود

 چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد 
 خود می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مــدت ده روز اعتراض خــود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این اداره تســلیم و رسید اخذ نمائید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
 سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1025478  ابوالفضل ریحاني محمد زاده رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

مرکزي اصفهان

آگهی تغییرات شرکت تولیدی واال بافت سپاهان شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 4704 و شناسه ملی 10260403596 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/06/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : موسســه حسابرســی امین تدبیر بصیر به شناســه ملی 
10103512680 به ســمت بازرس قانونی و مهدی عبدانی نصیری به شــماره ملی 
1249669499 به سمت بازرس علی البدلبه مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه 
کثیراالنتشار زاینده رود جهت نشر آگهی های شــرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد 

)1025637(

آگهی تغییرات شرکت نرمینه گستر نطنز سهامی خاص 
به شماره ثبت 609 و شناسه ملی 10861173040 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1399/07/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محمد جواد ســلطان محمدی مهابادی به شــماره ملی 
1189348292 به عنوان بازرس اصلی و مریم گلستانیان به شماره ملی 1230002251 
به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدند. - ترازنامه و 
حساب سود و زیان شرکت منتهی به ســال 1398 مورد تصویب قرار گرفت. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نطنز 

)1026101(
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یک وکیل خوزستانی مدعی شد:

ارجاع پرونده پروژه انتقال آب بهشت آباد به قوه قضاییه!
وکیل دادگستری و عضو انجمن محیط زیست و دوستداران استان خوزستان از ارجاع پرونده پروژه 
انتقال آب بهشــت آباد به کمیســیون قضایی قوه قضاییه و پیگیری برای توقف این طرح خبر داد.

محمد داســمه از وکالی مرکز مشاوران 
قوه قضاییه و فعال محیط زیست بهبهانی 
در صفحه توئیتر خود نوشت: »روند طی 
شده پرونده بهشــت آباد، انتقال آب از 
سرشاخه های کارون در معاونت قضایی 
دادستانی کل کشور بسیار دقیق و رضایت 
بخش بود. ادبیات نامه هــای صادره از 
ســوی این معاونــت نشــان از مداقه و 
مطالعه دقیق گزارش اعالمی و مستندات 
ابرازی دارد.« وی اضافه کرد: در روزهای 

اخیر پرونده  به کمیسیونی قضایی به ریاست معاون اول رییس  قوه قضاییه که به دستور رییس قوه 
تشکیل شده، ارجاع شده است. به جد معتقد هستیم این پروژه بر خالف معیارهای جهانی انتقال آب 
بین حوضه ای از سوی یونسکو، قواعد کمیســیون بین المللی سدهای بزرگ و برخی قوانین داخلی 
است. این وکیل دادگستری افزود: پیگیری های حقوقی خویش را در جایگاه انجمن محیط زیست و 

دوستداران طبیعت استان خوزستان در خصوص این پرونده با جدیت ادامه می دهیم.

میزان تخلفات کارشناسان دادگستری اصفهان کم است
رییس هیئت مدیره کانون کارشناســان رسمی دادگستری اســتان اصفهان با اعالم اینکه در سال 
گذشته، ۳۳۴ تخلف و شــکایت از کارشناسان رسمی کانون از ســوی مراجع قضایی و اشخاص 
حقیقی و حقوقی داشــتیم، گفت: به طور کلی ۱۰ درصد شکایات در دادگاه انتظامی منجر به صدور 
رای و مجازات شده که وقتی این تعداد را به تعداد کل کارشناسان رسمی تقسیم کنیم به رقم زیر یک 
درصد می رسیم.فرهاد طاهریون اصفهانی با بیان اینکه تمام اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند 
از خدمات کارشناسی کانون استفاده کنند، گفت: رســالت کانون کارشناسان رسمی دادگستری در 
درجه اول کمک به دستگاه قضایی در جهت استقرار عدالت و کمک فنی و تخصصی به قضات است.

رییس هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان با اعالم اینکه سال گذشته 
بیش از هزار و ۵۷۰ مراجعه مردم و کارشناســان را داشــتیم که با راهنمایی و مشاوره های صورت 
گرفته باعث کاهش مراجعه مردم به دادگستری و ورودی پرونده ها شد، افزود: یکی از موارد دیگر 
خدمات رسانی این است که در ساعات اداری کارشناسان کشیک در کانون حضور دارند و کارشناسی 
هایی که جنبه فوریت دارد، به خصوص در ارتباط با وثیقه زندانیان را خدمات رسانی می کنند. این 

کارشناسی ها با ۵۰ درصد تخفیف نسبت به تعرفه انجام می شود.  

انتفاعی بودن 20 درصد موقوفات اصفهان
رییس داره اوقاف و امورخیریه ناحیه یک شهرستان اصفهان گفت: ۲۰ در صد موقوفات شهرستان 
اصفهان انتفاعی و ۸۰ درصد آن منفعتی است.اصغر توسلی گفت: در ناحیه یک شهرستان اصفهان 
یک هزار۲۵۲ موقوفه و حدود چهار هــزار و ۷۰ رقبه وجود دارد که در زمینــه های مختلف از جمله 
فرهنگی و عمرانی  فعالیت دارند.وی  با بیان اینکه برگزاری مراسم های مذهبی، تهیه و توزیع ماسک 
و مواد بهداشتی بین زائرین و مردم از جمله اقداماتی بود که ابتدای سال جدید تاکنون انجام شد، 
افزود: با توجه به بیماری کرونا در مقبره عالمه مجلسی و امامزاده سیده فاطمه در شهرستان  با کمک 

خیرین ماسک و اقالم بهداشتی تولید و توزیع شد.

انتقادات بی سابقه وزیر بهداشت و اعضای ستاد مقابله با کرونا، نشان از وخیم تر شدن بیماری در سایه بی توجهی مسئوالن دارد؛

انگار گوش کسی بدهکار نیست!

وزیر بهداشت در رأس هرم مبارزه با کرونا  پریسا سعادت
اگر چــه چند وقتی هســت کــه ادبیات 
محافظه کارانه را کنار گذاشته و طعنه و کنایه به نیروها و سازمان هایی 
که به وظایف و تعهــدات خود در مورد کنترل ایــن بیماری عمل نمی 
کنند، می زند اما برای اولین بار سخنان بی سابقه نمکی نشان از عمق 
فاجعه ای می دهد که در آینــده ای نزدیک در صورت ادامه این رویه، 
باید شاهد بلعیده شدن تعداد زیادی از مردم ایران در کام مرگ کویید 
۱9 باشیم. سعید نمکی، وضعیت موجود را سیاه چاله ای دانست که 
حاصل ســهل انگاری و گوش نکردن به هشــدارهای وزارت بهداشت 

است. 
وی در بازدید استانی خود اعالم کرد : در اواخر دی ماه که خبر حضور 
این ویروس را در کشــور چین شــنیدم با توجه به دو سابقه علمی و 
اجرایی که در گذشته داشتم؛ اولین بار آمدیم و گفتیم راه های هوایی 
به چین را ببندیم. وقتی ایــن حرف را می زدم عده ای بــا لبخندها و 
نگاه های عاقل اندر ســفیه ، به مــا نگاه می کردند کــه چه می گویی. 
در بهمن ماه ایســتادم تــا در ۳۶ ورودی این مملکت گیت بازرســی 

بگذاریم. بعد از گرفتاری در گرداب قم، بعــد از دو هفته تازه تعدادی 
کیت PCR به صورت چمدانی یکی از دوستانم از ژنو آورد، اما در روز 
اول بهمن ماه کیت PCR را برای شناســایی کووید-۱9 در انســتیتو 
پاستور طراحی کردیم و ۵۷ دانشجوی خودمان را که از ووهان آوردیم، 
در همین جا تست کردیم.وزیر بهداشت با اشاره به شرایط فعلی کرونا 
در کشــور، تصریح کرد: یکی از دردهای درونم این است که نمی توان 
اپیدمی را با خواهش جمع کرد. اعالم شــد که هرکس ماسک نزند، 
جریمه می شود. من در ســه چهار روز قبل در خیابان تماشا کردم که 
۴۰ درصد از افرادی که در اتوبوس بودند ماســک نزدند، آیا می توان به 
این صورت عفونت جمع کرد؟  فقط مــن و همکارانم باید ته رودخانه 
جنازه و زخمی جمع کنیم.وی افزود: در ســتاد ملی تقاضا کردیم هر 
کس که ماســک نزد، جریمه کنید، اما بروید آمار را دربیاورید که چند 
نفر را جریمه کردند. گفتیم جاده ببندید، چندتا را بســتند؟ اینطور که 
نمی شود اپیدمی جمع کرد. اگر این بال شکســته ما را ترمیم نکنند، 
اپیدمی در این مملکت جمع نمی شود و ما ته رودخانه باید جنازه جمع 
کنیم. بعد از مدتی هم پرســنل من هم می ُبرند و می روند. البته آنها 

به خیابان نمی روند، بلکه به خانه هایشان می روند. امیدوارم خداوند 
چنین روزی را نیاورد، اما اگر روزی خســتگی و بی توجهی دیگران به 
حریم همکاران من شدت پیدا کرد، به خیابان نمی آیند و اهل غربتی 
بازی نیستند، بلکه می روند در خانه می نشینند و آن روز، روز سختی 
است و غیرقابل تحمل است. این ســخنان در حالی مطرح می شود 
که اعمال قرنطینه در شــهرهای بزرگ پس از چند هفته تعلل با سهل 
انگاری زیادی اعمال شــد. از جمله در اصفهان اگر چه تردد مسافران 
کمتر از ســایر روزهای تعطیل بود؛ اما تقریبا هیچ ممانعتی از ورود و 
خروج به شهر صورت نگرفت و به رغم باال بودن آمار بیماران کرونایی 
در اســتان و روند افزایشــی آن باز هم قرار نیست محدودیت خاصی 
اعمال شود و همان اندک تعطیلی های اعمال شده نیز لغو شد تا شهر 
 دوباره به حالت عادی بازگردد. این شرایط در حالی هر روز پیچیده تر 
می شود که تقاضاها و فشارها برای تعطیلی چند هفته ای کالن شهرها 
از جمله اصفهان و تهران باال گرفته و شــاید دولت بر خالف خواسته و 
سیاستی که در پیش گرفته ناچار باشد برای مهار کرونا کسب و کارها 

را تعطیل کند.

متخصــص تغذیــه و رژیــم درمانی گفــت: برخی 
شبکه های معاند برای اینکه وضعیت ایران را وخیم 
توصیف کنند، خودکشــی های مــردم را به نمایش 
می گذارند این در حالی اســت که خوشــبختانه در 
کشور ما مردم به خاطر فقر ناشی از تغذیه خودکشی 
نمی کنند.محمدحســن انتظاری با تاکیــد بر اینکه 
سوء تغذیه در بهداشت فردی و اجتماعی تاثیرگذار 
اســت و حدود ۱۰ درصد جمعیت دنیا و بیش از پنج 
درصد مردم کشــور ایران دسترســی به مواد غذایی 

مناسب ندارند که البته در ایران کودکان بیشتر شامل 
این موضوع هســتند، افزود: خوشــبختانه در ایران 
فقر مطلق یا ســوء تغذیه شــدید وجود ندارد گرچه 
در شــرایط ایده آل هم نیســتیم؛ اما نام گذاری روز 
جهانی غذا شــرایط تغذیه را به مراتب در جهان بهتر 
کرده است.وی با تاکید بر اینکه وضعیت اقتصادی 
در دو سال اخیر وخیم شــده و بسیاری از مردم را به 
زیر خط فقر کشــانده اما مواد اولیه که تولید انرژی 
می کنــد در اختیار مردم قرار دارد، گفت: متاســفانه 
برخی شــبکه های معاند برای اینکه وضعیت ایران 
را وخیم توصیف کنند خودکشــی های مــردم را به 
نمایش می گذارند این در حالی است که خوشبختانه 
در کشور ما مردم بخاطر فقر ناشی از تغذیه خودکشی 

نمی کنند این متخصص تغذیه و رژیم درمانی با بیان 
اینکه وضعیت ناپایدار اقتصادی به دلیل تحریم ها بر 
تمام مسائل کشور تاثیرگذار بوده زیرا ارزش پول ملی 
ســقوط کرده و بر افزایش قیمت ها تاثیر گذاشته که 
مواد غذایی از این قاعده مستثنی نبوده،  تصریح کرد: 
تالش و تمهیدات دولت برای کاهش فشار اقتصادی 
بر مردم موثر نبوده و متاسفانه با افزایش قیمت در 
مواد اولیه غذایی شانس دسترسی مردم کاهش پیدا 
کرده است اما این گرانی به اندازه ای نبوده که مردم 
دسترسی به مواد اولیه نداشته باشند، به عنوان مثال 
به جای استفاده از گوشت قرمز مردم از گوشت سفید 
اســتفاده کرده و به جای مصرف میوه های نوبرانه از 

میوه های ارزان فصل مصرف می کنند.

رییس دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

سوء تغذیه ناشی از فقر در ایران وجود ندارد

در ستاد ملی تقاضا کردیم هر کس که ماسک نزد، جریمه 
کنید، اما بروید آمار را دربیاورید که چند نفر را جریمه 
کردند. گفتیم جاده ببندید، چندتا را بستند؟ اینطور که 
نمی شود اپیدمی جمع کرد. اگر این بال شکسته ما را 

ترمیم نکنند، اپیدمی در این مملکت جمع نمی شود 

کشف مواد مخدر در استان اصفهان 28 درصد افزایش یافت
جانشــین فرمانده انتظامی اســتان اصفهان از افزایش ۲۸ درصدی کشــف مواد مخدر در ۶ ماه اول 
امسال نسبت به مدت مشابه ســال گذشته خبر داد.سرهنگ محمدرضا هاشــمی فر افزود: امسال  
۳۳ تن و ۵۰۰ کیلوگــرم انواع مواد مخدر 
در استان اصفهان کشف و ۷۴ باند قاچاق 
منهدم شــد.وی افزود: امسال در بخش 
تصادفات درون و برون شــهری استان 
اصفهان در مجموع ۴۱ درصد و در بخش 
ســرقت از منزل ۱۶ درصــد، اتومبیل ۱۲ 
درصد، موتورســیکلت چهار درصد، کیف 
قاپی ۱۴ درصد، احشام ۲۱ درصد، جیب 
بــری ۳۲ درصد و قطعــات اتومبیل ۲۸ 
درصد کاهش دیده می شود.این مسئول 
انتظامی افزود: در حوزه کاالی قاچاق  ۱۳۶ درصد افزایش عملکرد تشــکیل پرونده مکشوفه صورت 
گرفت که بیشتر آنها کنترل انبارهای احتکار کاالست.وی با اشاره به افزایش ۶ درصدی تماس با پلیس 
گفت:  امسال در بخش تماس با شماره  ۱۱۰ که نشان دهنده اعتماد مردم به پلیس است ۲ میلیون و 
۶۸9 هزار و ۸۷۰ مورد تماس مردمی با پلیس برقرار شده است.سرهنگ هاشمی فر افزود: در نیمه اول 
امسال مشاوره و راهنمایی پلیس اصفهان ۳۸ درصد افزایش داشت و در مجموع ۷۵ درصد پرونده های 

ارجاعی به دفاتر مشاوره کالنتری با حضور کارشناس و مسئول مشاوره کالنتری به سازش منجر شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان خبر داد:

کشف 95 هزار کیلو موز خارجی قاچاق در اصفهان 
جانشــین فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشــف 9۵ هزار کیلو موز خارجی قاچاق در اصفهان 
خبر داد.سرهنگ محمدرضا هاشمی فر بیان کرد: 9۵ هزار کیلو گرم موز خارجی  قاچاق به ارزش ۱9 
میلیارد ریال در اصفهان کشف و توقیف شد.وی گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی اصفهان با 
اطالع از انتقال مقدار زیادی موز خارجی قاچاق به یکی از استان های شمالی از محور های مواصالتی 
اصفهان وارد عمل شدند و در محور شاهین شهر- کاشان ۳ کامیون کشنده را در این رابطه شناسایی 
و متوقف کردند.وی با بیان اینکه در بازرسی از این کامیون ها ، ۷۵ هزار کیلو گرم موز خارجی بدون 
مدارک گمرکی کشف شد، گفت: همچنین در بازرسی از ســردخانه ای در اصفهان ۲۰ هزار کیلو موز 
خارجی بدون مدارک قانونی توقیف شد.جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به اینکه 
کارشناسان ارزش این محموله ها را ۱9 میلیارد ریال اعالم کردند، افزود: ۴ نفر دستگیر و سه کامیون 

کشنده نیز توقیف شد.

اهدای کاله ایمنی رایگان به موتورسواران اصفهانی
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی اســتان اصفهان از اهدای رایگان یک هــزار و ۲۰۰ کاله ایمنی به 
موتورسواران اصفهانی با مشارکت پلیس و همکاری دستگاه ها، نهادهای مردمی و خیران امنیت 
ساز خبر داد.سرهنگ محمدرضا محمدی افزود: به رغم اینکه امسال شاهد کاهش جان باختگان 
در حوزه موتورسواران بودیم، اما همچنان بیشترین میزان جان باختگان ناشی از تصادفات رانندگی 
استان اصفهان مربوط به این قشر است و این موضوع نشــان می دهد که هنوز در اول کار هستیم.

سرهنگ محمدی تصریح کرد: پلیس راهور استان اصفهان تا پیش از شیوع بیماری کرونا سلسله 
همایش های فرهنگی و آموزشی خوبی تحت عنوان »کالهی برای زندگی« را با مشارکت سازمان، 
دستگاه ها، نهاد های مردمی و خیران امنیت ساز در سطح استان اجرا کرد که متاسفانه این برنامه 

به دلیل مالحظات بهداشتی متوقف شد.

با مسئولان جامعه

چهره روزاخبار

 سخنگوی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان:

هشدارها کافی نیست
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
با تاکید براینکه با ادامه روند فعلی شیوع 
کرونا در اســتان قطعا با مشکل اساسی 
برای بســتری و ارائه خدمات به بیماران 
مبتال به کووید۱9 مواجه می شویم، گفت: 
متاســفانه با وجود وضعیت بسیار قرمز 
شیوع کرونا در استان که حتی از اسفند و 
فروردین گذشته نیز شدیدتر است، تغییر 
محسوسی در رفتار مردم نمی بینیم.آرش 
نجیمی با اشــاره به اینکه وضعیت استان 
اصفهان از نظر شــیوع کرونا بــا روزهای 
گذشته و هفته قبل تفاوت زیادی نکرده، 
اظهار کرد: افزایش تعداد موارد شناسایی 
شــده و بیماران بســتری در روز تقریبا با 
عــدد ثابتی درحــال افزایش اســت، به 
طوری که روزانه بیش از یــک هزار و ۲۰۰ 
مبتال به کرونا در اســتان شناســایی می 

شود.
وی با ابراز نگرانی از افزایش تعداد بیماران 
در اســتان اصفهــان، گفت: هنــوز اواخر 
مهرماه هســتیم و زمانی که به اواخر آبان 
و آذرماه برســیم قطعا نگرانی بیشــتری 
خواهیم داشــت، به طوری که اگر تعداد 
بیمــاران به ۲ هــزار نفر برســد مجبوریم 
بســیاری از تخت های بیمارســتانی که 
برای ارائه خدمت به ســایر بیماران است 
را هم وارد مدار درمان بیمــاران کووید۱9 
کنیم.وی در ادامــه با بیان اینکه شــاید 
هشدار دادن به تنهایی نتواند باعث تغییر 
رفتار مردم شــود، توضیــح داد: باوجود 
هشدارهای مختلفی که می دهیم تغییر 
محسوســی در رفتار مردم نمــی بینیم، 
حتی االن که تقریبا شــاید کمتر کســی 
باشــد که در بیــن اطرافیــان، خانواده و 
دوســتانش کســی گرفتار ایــن بیماری 
نشــده باشــد، بنابراین مردم خطر کرونا 
را لمــس کرده انــد اما اینکه چــرا تغییر 
 رفتاری در ســطح جامعه نمی بینیم باید

 بررسی شود.

رییس اداره پیش دبستانی آموزش و پرورش استان:

150 مرکز پیش دبستانی در اصفهان تعطیل شد
رییس اداره پیش دبستانی و دوره اول ابتدایی آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: ۱۵۰ مرکز پیش دبستانی در استان اصفهان در بحران شیوع کرونا فعالیت خود 
را متوقف کرده اند.نسرین باباپور اظهار داشت: با توجه به بسته شدن این مراکز به دلیل بحران شیوع کرونا وزارت آموزش و پرورش طرح ثبت نام و آموزش مجازی 
کودکان چهار تا ۶ سال را در دستور کار قرار داد.وی با بیان اینکه به دنبال اعالم این طرح و ثبت نام تعدادی از والدین در این سامانه مسئوالن مراکز پیش دبستانی استان 
اصفهان واکنش نشان داده و خواستار اجرای طرح های حمایتی برای خود شدند، افزود: بدین ترتیب طرح های حمایتی برای مسئوالن مراکز پیش دبستانی در دستور 
کار قرار گرفت که در شورای نظارت آموزش و پرورش استان اصفهان در دست بررسی است.وی با بیان اینکه پیش بینی ما برای ثبت نام در مراکز پیش دبستانی در 
سال جاری ۶۰ هزار کودک چهار تا شش سال بود، گفت: این در حالی است که تنها ۲۰ هزار نفر در این بازه سنی در مراکز پیش دبستانی ثبت نام کردند و هیچ اطالعاتی 
از ۴۰ هزار کودک دیگر نداریم.باباپور با بیان اینکه سامانه الکترونیکی آموزش و پرورش استان اصفهان برای ثبت نام کودکان برای دوره پیش دبستانی در نظر گرفته 
شده است، ادامه داد: این سایت به منظور شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل در دوره پیش دبستانی و برنامه ریزی برای جذب آنها در زمینه آموزش مجازی است.

 خدمات رایگان
  20 متخصص 
فک و صورت

۲۰ متخصــص فک وصــورت، در 
دهه وقف به مردم خدمات رایگان 
دندانپزشــکی ارائه می کنند.عضو 
هیئــت مدیــره خیریه ســفیران 
مهربانی گفت: این دندانپزشــکان 
قرار اســت در دهه وقف، عالوه بر 
بقعه عالمه مجلســی، در پنج بقعه 
دیگر هم خدماتی همچون ترمیم، 

پر کردن و عصب کشی ارائه دهند.

وز عکس ر



رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان:

ورزش همگانی یکی از شاخص های مهم فرهنگی است
رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در آیین امضای تفاهم نامه اداره مشارکت های سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی با اداره کل ورزش 
و جوانان استان اصفهان اظهار کرد: هفته تربیت بدنی را به جامعه ورزش تبریک می گویم و امیدوارم همیشه در اصفهان شاهد رشد ورزش باشیم. یکی از وظایف 
شهرداری ها آموزش معارف بلدی است و شهرداری ها باید با توجه به وظیفه خود دانش معارف را در محور شهروندی زیاد کنند.محمد عیدی ادامه داد: شهرداری 
اکنون نهاد خدماتی نیست، بلکه سعی دارد در هر حوزه به شهر کمک کند؛ این تفاهم باعث می شود شهرداری در دو بخش ورزش و جوانان فعالیت های مفیدی 
داشته باشد. سعی داریم با در نظر گرفتن این تفاهم ورزش همگانی که یکی از شاخص های مهم فرهنگی و ورزش است را توسعه دهیم.رییس سازمان فرهنگی، 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان اضافه کرد: اداره کل ورزش و جوانان همیشه انگیزه هایی را برای سازمان ها به ارمغان می آورند و همین موضوع سبب شد 
سعی کنیم جلسه کارگروه مشترکی را در حوزه ورزش و جوانان داشته باشیم تا در مورد اهداف و تشکالت توسعه ورزش صحبت شود. با انجام این آیین شاهد 

یک فعالیت هدف مند هستیم.
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شوآف ایتالیایی؛ 

بس است آقای استراماچونی!
آندرا استراماچونی که کماکان به شکل عجیبی ترجیح می دهد به جای نشستن روی نیمکت تیم های 
مختلف »گزینه استقالل« باقی بماند، اخیرا ابراز امیدواری کرده روزی بتواند محبت هواداران این تیم 
ایرانی را جبران کند. مشکل اما اینجاســت که قبال سر یک بزنگاه خیلی بزرگ، این فرصت در اختیار 
مربی ایتالیایی قرار گرفت و او از آن استفاده نکرد. موضوع مربوط به همان زمانی است که استاد شب 
قبل از بازی آبی ها ســوار هواپیما شد و از ایران رفت. هر کســی، هر چیزی دلش می خواهد بگوید، 
اما اینکه یک مربی حتی 2 بازی باقی مانده تا تعطیالت را هم تحمل نکند، چیزی جز بی احترامی به 
هواداران نیست. بدقولی مالی هرگز نمی توانست مجوزی برای استراماچونی باشد تا به هوادارانی که 
آخرین بار در دیدار با پدیده ورزشگاه آزادی را پر کردند، آنطور بی اعتنایی کند. االن دنبال کدام فرصت 

هستی مستر؟

عجیب ترین طعنه سال؛ بابا با کارنامه!
امید نمازی پیشنهاد مربیگری در استقالل را دریافت کرده است. این چند روز کشمکش بر سر اینکه 
آیا امکان حضور نمازی هســت یا نه خیلی زیاد بود. در عین حال محمود فکری با یک مربی ایرانی 
ساکن آمریکا به اسم »امیدعلی دفتری« هم مالقات داشته. اطالعات ما هم در مورد او در همین حد 
است؛ یک اسم ناشناخته. همین اما بهانه ای شده تا نمازی از آن سر دنیا استوری بگذارد و بنویسد: 
»فقط مراقب باشید امید با امید اشتباه نشود. امید با کارنامه با امید بی کارنامه...« امید بی کارنامه 
که هیچ، اما اگر منظور نمازی از امید باکارنامه خودش باشد، این هم زیاد جذاب نیست. ما نمازی را 
با دستیاری نافرجامش در تیم ملی و اخراجش از ذوب آهن به جا می آوریم و البته با حضور در تیمی 

آمریکایی که او حاضر است آن را به خاطر دستیاری محمود فکری رها کند!

تعویق لیگ برتر؛ شروع مسابقات از 16 آبان
درخواست فدراسیون پزشکی ورزشــی برای تعویق 6 روزه مسابقات لیگ برتر بیستم مورد موافقت 
سازمان لیگ و فدراســیون فوتبال قرار گرفت و این بازی ها از 16 آبان شــروع می شود.با توجه به 
گستردگی شیوع ویروس کرونا در سطح کشور و به خصوص تهران، فدراسیون پزشکی ورزشی نامه 
ای را به فدراسیون فوتبال ارسال کرد و طی آن خواهان خواهان تعویق چند روزه مسابقات لیگ برتر 
شد. این در خواست بعد از بررسی در هیئت رییسه ســازمان لیگ مورد موافقت قرار گرفت و بر این 
اساس مسابقات لیگ بیستم چند روز دیرتر آغاز خواهد شد.ســازمان لیگ فوتبال که روز دوشنبه 
برنامه مسابقات را اعالم کرد و قرار بود بازی ها از 10 آبان ماه شروع شود، حاال رای به شروع مسابقات 
از 16 آبان داده  است.قرار اســت برنامه جدید هفته های اول و دوم لیگ برتر از سوی سازمان لیگ 

فوتبال به طور رسمی اعالم شود.

مخالفت پرسپولیس با حضور »برزگر« در نفت آبادان
آریا برزگر، مهاجم تیم جوانان ایران که در فصل گذشته به پرسپولیس پیوسته، با توجه به شناختی که 
سیروس پورموسوی، سرمربی حال حاضر نفت آبادان از وی داشت، مورد توجه آبادانی ها قرار گرفته 
بود تا درخواست انتقال وی به این تیم صادر شود.باشگاه پرسپولیس اما با توجه به باقی ماندن دو 
فصل دیگر از قرارداد این بازیکن، با انتقال قرضی و یک ساله او به نفت آبادان موافقت کرد و اینکه وی 
را به طور کامل به نفتی ها انتقال دهند، مخالفت کرده است. در نهایت این خواسته مورد توافق طرفین 
قرار نگرفت تا آریا برزگر به کار خود در پرسپولیس ادامه دهد.برزگر که ستاره تیم جوانان ایران محسوب 
می شد، تاکنون فرصتی برای خودنمایی در ترکیب پرسپولیس به دست نیاورده و باید دید در فصل 

جدید یحیی گل محمدی فرصتی به این مهاجم جوان خواهد داد یا خیر.

وقتی فدراسیون والیبال اصرار به برگزاری رقابت های لیگ برتر به صورت رفت و برگشتی دارد؛

تصمیم اشتباه در دوران اوج کرونا

در حالی فدراســیون والیبــال اصرار به   سمیه مصور
برگزاری ادامه رقابــت های فصل جاری 
لیگ برتر دارد که ویروس کرونا همچنان جوالن می دهد و این روزها 
بحران این بیماری در ایران به اوج خود رسیده به طوری که روز دوشنبه 

با 337 قربانی، مرگ بارترین روز کرونا در کشور رقم خورد.
فصل جاری رقابت های لیگ برتر والیبال کشور به خاطر وجود تعداد 
باالی تست های مثبت در میان تیم های لیگ برتری موقتا به حالت 
تعطیل درآمد؛ اما حاال فدراســیون والیبال تصمیــم گرفته ادامه این 
رقابت ها را بعد از ســه هفته تعطیلی از 7 آبان مــاه به صورت رفت و 
برگشتی از ســر بگیرد، موضوعی که صدای اعتراض مربیان تیم های 

لیگ برتری را در آورده است.
مصطفی کارخانه، ســرمربی تیم والیبال ســایپا در ایــن باره گفت: 
»پیشنهاد می دهم تا مســابقات در دو گروه به میزبانی تهران برگزار 
شــود. وضعیت درمورد حضور تماشــاگران هم که مشــخص است، 
بنابراین فکــر می کنم تهران با توجه به شــرایطی که برای اســکان و 

برگزاری مسابقات دارد، گزینه مناسبی برای میزبانی باشد.«

رحمان محمدی راد، ســرمربی تیم ســپاهان درمورد برگزاری ادامه 
رقابت های لیگ برتر، عنوان کرد: »تصمیم نهایی را فدراســیون باید 
بگیرد و ما تنها می توانیم نظرات و پیشــنهادهای خــود را ارائه کنیم. 
فدراسیون ســه روش را برای برگزاری مسابقات پیشــنهاد کرده که 
امیدوارم در نهایت مدلی انتخاب شــود که باب میــل تمام تیم های 
لیگ برتری باشد. باید زودتر تعیین تکلیف کند تا تیم ها بتوانند برای 
ادامه رقابت ها برنامــه ریزی کنند. در روش هایی که فدراســیون به 
ما ارائه کرده، جزئیات زیادی اعالم نشــده است. به همین دلیل تیم 
ها و باشــگاه ها هم نظرات خود را اعالم خواهند کرد تا بهترین روش 
انتخاب شود. پیشنهاد من این است که مسابقات در دو شهر و در دو 
گروه ادامه پیدا کند.در مدلی که مدنظر من است و قطعا به فدراسیون 
هم ارائه خواهد شــد تیم ها به دو گروه تقسیم شــده و در دو شهر به 
بازی های ادامه می دهند. هر تیم هفته ای 3 بازی انجام می دهد و 
یک هفته استراحت می کند و پس از تست مجدد کرونا 3 بازی بعدی 
را برگزار خواهد کرد. پس از آن هم 4 تیــم برتر هر گروه راهی پلی آف 

می شوند.«

محمدرضا تندروان، سرمربی تیم فوالد سیرجان نیز در این باره گفت: 
»به هر حال بازیکنان خانواده دارند و ابتالی هر کدام از آنها به کرونا می 
تواند تهدیدی برای یک خانواده باشد. اوضاع در لیگ اصال خوب نبود 
و برخی تیم ها بیش از 10 کرونایی داشتند که بسیار خطرناک است«.

مشخص نیست چرا فدراســیون روی ادامه نیم فصل اول به صورت 
رفت و برگشــت اصرار دارد؛ در حالی که خبری از تماشــاگران هم در 
سالن ها نیســت. تنها اقدام فدراســیون در این مدت نظرخواهی از 
باشگاه ها برای شــکل برگزاری نیم فصل دوم و مرحله نهایی بود که 
تکلیف آن هم به خاطر نظرات مختلفی که باشــگاه ها ارسال کردند، 
مشخص نشده است.انفعال فدراسیون در شــرایطی که خیلی از تیم 
ها به خاطر کرونایی شدن بازیکنان و مربیان خود دچار مشکل شدند 
و خواهان برگزاری لیگ به صورت متمرکز هستند، جای سوال دارد؟ 

بعید نیست با این شرایط شروع دوباره لیگ برتر والیبال از 7 آبان ماه، 
تبعات جدی تری هم برای تیم های لیگ برتری و حتی فدراســیون 
به همراه داشته باشد. اینکه حتی یکی از مبتالیان به کرونا در جریان 
لیگ قربانی شود؛ اتفاق تلخی خواهد بود که باید از آن جلوگیری شود.

شــاهین ایزدیار که در بازی های آسیایی جاکارتا با 
کسب 6 مدال طال در رشته شــنا، به رکورد جدیدی 
دســت پیدا کرد، هدف خود را حضور در پارالمپیک 
عنوان کــرده بود، اما مــدت ها به خاطــر تعطیلی 
استخرها دور از آب ماند.شاهین ایزدیار درباره آغاز 
تمریناتش پس از ماه ها تعطیلــی گفت: »با توجه 
به تعطیلی استخرهای سرپوشــیده از زمان شیوع 
کرونا و نبود فضای مناســب برای انجام تمرینات 
آبی، از فدراســیون جانبازان و معلــوالن و رییس 
انجمن شنا درخواست کردم در صورت امکان اجازه 
فعالیت تمرینات آبی را برای من در استخر ورزشگاه 
آزادی فراهم کنند که این درخواست مورد موافقت 
قرار گرفت و تمرینات خود را زیر نظر مهدی ضیایی، 
مربی ام در اســتخر آزادی آغاز کردم.« وی درباره 
تمرینات خود پس از هشت ماه دوری از آب توضیح 

داد: »چون هشــت ماه اســت که هیچ تمرین آبی 
نداشتم با افت رکورد مواجه شــدم و تالشم بر این 
اســت با انجام تمرینات هوازی و سبک به مدت ۵ 
جلسه در طول هفته بدن خود را برای انجام تمرینات 
ســنگین آماده کنم.« ایزدیار پیرامون این پرسش 
که آیا تمرینات بدنســازی نیز در کنار تمرینات آبی 
دارید یا خیر؟ گفت: »چون تمرینــات آبی خود را 
تازه آغاز کرده ام، فعال کار بدنسازی انجام نمی دهم 
و با انجام تمرینات سبک ســعی دارم شرایطم را با 
تمرینات آبی تطبیق دهم تا کم کم خود را برای انجام 
کار بدنسازی و تمرینات پرفشــار آبی آماده کنم.« 
قهرمان بازی های پاراآســیایی جاکارتا در پاسخ به 
این پرسش که تصور می کنید بعد از چند ماه دوباره 
می توانید به اوج آمادگــی قبل برگردید؟ ادامه داد: 
»بعد از 2 ماه تمرین آبی می توانــم افت رکوردم را 

جبران و تمرینات تخصصی خود را در 100متر قورباغه 
آغاز کنم.« ایزدیار یکــی از مهم ترین اهداف خود را 
شرکت در پارالمپیک توکیو عنوان کرد و گفت: تالشم 
بر این است اگر فدراسیون و کمیته ملی پارالمپیک 
بخواهند برای اعزام به توکیو از شناگرانی که امتیاز 
ورودی بــه بازی هــای پارالمپیک توکیو را کســب 
کرده اند، رکوردگیری به عمل آورند با آمادگی خوبی 
در رکوردگیری شرکت کنم و شــانس خود را برای 

حضور در پارالمپیک توکیو افزایش دهم.

پسر طالیی جاکارتا بعد از 8  ماه به آب زد

خبر روز

»لروی سانه« از دو الگوی بزرگ خود سخن گفت
ستاره ملی پوش پاری سن ژرمن از دو اسطوره بارسلونا به عنوان الگوهای بزرگ خود یاد کرد.لروی 
سانه بعد از جدایی از منچســتر سیتی به رقابت های بوندسلیگا برگشــت تا پیراهن بایرن مونیخ 
را بر تن کند.او درباره الگوی بزرگ خود در فوتبال گفت: من دو الگوی بزرگ دارم؛ لیونل مســی و 
رونالدینیو.رونالدینیو از سال 2003 تا 200۸ با پیراهن بارسلونا به میدان رفت این درحالی است که 
مسی هنوز با آبی اناری ها بازی می کند.ســانه در یک سال اخیر همواره با مصدومیت مواجه شده 
است و پیش بینی می شود که دیدار برابر اتلتیکو مادرید را هم از دست بدهد. او با مبلغ ۵0 میلیون 

یورو از سیتی به بایرن مونیخ پیوست.

»اوبالک« خستگی ناپذیر
اتلتیکومادرید در شــروع فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا چهارشــنبه شــب باید به مصاف بایرن 
مونیخی برود کــه مدافع عنوان قهرمانی اســت و از خــط حمله خطرناکی بهره مــی برد. روبرت 
لواندوفسکی ، توماس مولر، گنباری، سانه تهدیدی برای یان اوبالک هستند که قرار است با آن ها 
روبه رو شود. دروازه بان اتلتیکومادرید توانایی های خود را نشان داده است. او در شروع فصل جدید 
چه در روخی بالنکو و چه در تیم ملی اسلوونی مانند یک دیوار عمل کرده است. آمار نشان می دهد 
اوبالک چه عملکردی داشته است.او در میان پنج لیگ برتر اروپایی، دومین دروازه بان برتر از لحاظ 
میانگین دریافت گل است و در هر ۹0 دقیقه 0.2۵ گل دریافت کرده است. تنها دروازه بانی که باالتر از 

او قرار دارد کیلور ناواس است که میانگین 0.20 را به ثبت رسانده است. 

سیلوا: 

امسال قهرمانی در لیگ برتر از هر سالی سخت تر است
منچسترسیتی و لیورپول در سه سال گذشته برای قهرمانی در لیگ برتر انگلیس 100، ۹۸ و ۹۹ امتیاز 
کسب کردند ولی امسال این دو تیم در کنار دیگر تیم های مدعی امتیازهای زیادی از دست داده اند. 
برناردو سیلوا، هافبک پرتغالی منچسترسیتی گفت: امسال شرایط برای همه برابر است. بازیکنان 
تعطیالت تابستانی نداشتند و به نظرم شرایط یکسان است. هر بازی دشوار و غیر قابل پیش بینی 
است و تیمی که نوسان کمتری داشته باشد، قهرمان خواهد شــد. کار ما برای بازپس گیری جام 
قهرمانی دشوار خواهد بود. او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: همه تیم ها در تابستان به خوبی 
خود را تقویت کردند و دیگر شما نمی توانید دو یا سه تیم مدعی قهرمانی نام ببرید. باید در هر بازی 
با نهایت توان بازی کنیم تا قهرمانی را به دست بیاوریم. منچسترسیتی باید در اولین دیدار خود در 

لیگ قهرمانان اروپا به دیدار پورتوی پرتغال برود.

اتوئو:

 من مهاجم بودم نه وینگر؛ بی احترامی نکنید
فرانس فوتبال، نامزدهای پســت وینگر راست را معرفی کرد که نام ســاموئل اتوئو در آن به چشم 
می خورد. اتوئو اما از این نشــریه به شــدت انتقاد کــرده و می گوید علت قــرار گرفتن نامش در 
میان وینگرها را نمی داند چرا که همیشه در پســت مهاجم بازی کرده است.اتوئو در باشگاه هایی 
مثل اینتر، بارسلونا و چلســی درخشیده و در تیم ملی کشــورش کامرون هم بهترین گلزن تاریخ 
کشور است. اتوئو با بارســلونا ســه بار قهرمان اللیگا و دو بار قهرمان چمپیونزلیگ شد و سپس با 
اینترمیالن هم یک قهرمانی ســری آ و یک قهرمانی دیگر در چمپیونزلیگ را جشــن گرفت. اتوئو 
بخش عمــده دوران فوتبالش را به عنوان مهاجم شــماره ۹ بازی کرده و بیشــتر موفقیت هایش 
 در این نقش به دســت آمده و به همین علت اســت که از قرار گرفتن نامش در فهرست وینگرها 

عصبانی است.

فوتبال جهان

لژیونر فوتسال ایران:

 سن تیم ملی فوتسال
 باال نیست

لژیونر فوتسال ایران در خصوص برنامه های 
تیم ملی فوتســال چین  گفت: شــنیدم که 
چین اجازه خارج شــدن تیم ملی خود را از 
این کشور نمی داد و اگر جام ملت های آسیا 
آذر برگزار می شــد و بازی ها عقب نمی افتاد، 
شاید این تیم به مســابقات نمی آمد.احمد 
اســماعیل پور در ادامــه صحبت هایش در 
خصوص تعویق مسابقات قهرمانی آسیا که 
باال رفتن ســن بازیکنان را در پی دارد، گفت: 
بهترین بازیکنان دنیا همه بین 30 تا 33 سال 
دارند. برزیل چند سال با میانگین سنی باال 
قهرمان جهان می شــد. فکر نمی کنم سن و 
سال مالک خوبی باشد که در جام ملت ها یا 
جام جهانی به مشکل بخوریم. درست است 
شادابی جوانی نیست ولی با تمرین خوب و 
زندگی حرفه ای می شود انتظارات را برآورده 
کرد. میانگین 30 ســال خیلی باال نیست و 
نرمال اســت.وی افزود: فوتسال برای یک 
بازیکن تازه از سن 2۸ سالگی جان می گیرد. 
همه چیز بستگی به بدن بازیکن دارد و فکر 
نمی کنم مشــکلی پیش بیاید.اسماعیل پور 
در پاسخ به این ســوال که آیا زمان برگزاری 
فصل آینده لیگ فوتســال چین مشــخص 
شده است؟ تصریح کرد: هنوز برای فصل بعد 
تصمیمی گرفته نشده است ولی احتمالش 
هست بعد از عید چینی ها مسابقات را برگزار 
کنند. برنامه فوتسال چین بستگی به تاریخ 
بازی های آسیا هم دارد.ملی پوش فوتسال 
ایران درباره آینــده اش با این تیم گفت: باید 
وقتی به شنزن بر می گردم ببینم شرایط چطور 
است. من با شنزن یک ســال دیگر قرارداد 
دارم و احتماال بــا این تیم ادامــه می دهم.

اســماعیل پور که در حال حاضــر با مرتضی 
پورعلی گنجی مدافع تیم ملی فوتبال در یک 
باشــگاه عضویت دارند، دربــاره ارتباطش با 
ملی پوش فوتبال ایران هــم گفت: از قبل با 
مرتضی در ارتباط نبودم ولی اخیرا در چین با 
هم صحبت هایی داشتیم. فعال پکن هستم 

و هر موقع به شنزن برگردم او را می بینم.

مشخص نیست چرا فدراسیون روی ادامه نیم فصل اول 
به صورت رفت و برگشت اصرار دارد؛ در حالی که خبری از 
تماشاگران هم در سالن ها نیست. تنها اقدام فدراسیون 
در این مدت نظرخواهی از باشگاه ها برای شکل برگزاری 
نیم فصل دوم و مرحله نهایی بود که تکلیف آن هم به خاطر 
نظرات مختلفی که باشگاه ها ارسال کردند، مشخص نشده 

است

مستطیل سبز

وز عکس ر

 شلوغ ترین نیمکت 
لیگ برتر 

 حضور چهره هایی مانند صمد مرفاوی، 
حنیــف عمــران زاده، ســیروس دین 
محمدی و آرش برهانی که سرمربی تیم 
امید استقالل شد،  در کنار محمود فکری 
باعث شده است تا نیمکت آبی پوشان از 
افراد با تجربه ای تشکیل شده باشد. باید 
پرویز مظلومی را نیز به این لیست اضافه 
کرد که این بار به عنوان سرپرست در کنار 

فکری روی نیمکت می نشیند.
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معاون خدمات شهری شهردار اصفهان:

 تردد موتورسیکلت در پارک ها ایمنی مردم را به
 خطر می اندازد

معاون خدمات شــهری شــهردار اصفهان اظهار کرد: پارک ها و بوســتان ها به عنوان فضایی برای 
استراحت و گذران اوقات فراغت شهروندان استفاده می شود و شهروندان ساعاتی در کنار خانواده 
از فضای سرسبز و با نشاط پارک ها اســتفاده می کنند، اما برخی از راکبان موتورسیکلت ها به  رغم 
پیام های هشدار و تذکرات با بی توجهی و عبور از موانع فیزیکی، سبب ایجاد ناامنی و سلب امنیت 
در مکان های عمومی به ویژه پارک ها و بوســتان ها شده اند.حســین امیری تصریــح کرد: تردد 
موتورسیکلت ها در پارک ها از جمله مسائلی است که آرامش خانواده ها را بر هم می زند و شهروندان 
از حضور آن ها داخل محوطه پارک ها شــکایت دارند؛ در همین ارتباط در تابستان امسال به منظور 
جلوگیری از تردد موتورسیکلت ها در پارک ها و بوستان ها اقدامات پیشگیرانه ای شده  است.معاون 
خدمات شهری شهردار اصفهان با اشاره به اقدامات شده برای رفع این مزاحمت  ها و مخاطرات در 
پارک ها، گفت: فرهنگ سازی الزم از اقدامات اولیه و مهم است و باید برای راکبان موتورسیکلت این 
فرهنگ نهادینه شود که پارک ها و بوستان های شهر محلی برای استراحت و گذران اوقات فراغت 
شهروندان است و نباید به مکانی برای جوالن موتورسواران تبدیل شود.وی افزود: بین معاونت حمل 
و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان و اداره کل ارتباطات و روابط بین الملل شهرداری  به منظور نصب 
تابلوهای ترافیکی و اطالع رسانی با عنوان »ورود موتورسیکلت ممنوع« در مبادی ورودی پارک ها 
هماهنگی های الزم شده و در این راستا بیش از ۴۰۰ بنر اطالع رسانی و پالکارد در پارک ها و بوستان ها 
نصب شد.امیری با اشاره به ۴۴ مورد جانمایی پارکینگ موتورسیکلت در شهر، اظهار کرد: از آنجایی 
که برخی شهروندان به منظور تردد در شهر از موتورسیکلت اســتفاده می کنند، شهرداری اقدام به 
اضافه کردن ۴۴ مورد پارکینگ موتورسیکلت در کنار ورودی پارک ها و بوستان ها کرده است.وی با 
بیان اینکه تردد موتورسیکلت ها در پارک ها و بوســتان ها ممنوع است و برای شهروندان مزاحمت 
ایجاد می کند، تصریح کرد: از آنجایی که باید در پارک ها از لحاظ عمرانی، موانع الزم برای جلوگیری 
از ورود راکبان قانون شکن ایجاد شود تا ورود آن ها به محوطه پارک ها و فضای سبز شهر غیرممکن 
شود، به منظور جلوگیری از ورود موتورسیکلت ها در مسیرهای تردد حدود ۵۰۰ مانع ایجاد یا تعمیر 
شده است.معاون خدمات شهری شهردار اصفهان با بیان اینکه با ایجاد زیرساخت های الزم، نیروی 
انتظامی، پلیس راهور و پرسنل خدوم کنترل نظارت با راکبان متخلف برخورد می کنند، خاطرنشان 
کرد: بیش از یک هزار و ۴۰۰ تذکر به منظور عدم ورود موتورسیکلت ها به پارک ها در مناطق ۱۵ گانه 
اجرایی و با همکاری عوامل نیروی انتظامی بیش از یک هزار و ۱۰۰ مورد هدایت موتورســیکلت به 
مکان های مجاز انجام شده است.وی تاکید کرد: همواره باید تالش کنیم محیطی امن و سالم در 
شهر داشته باشــیم تا مردم بدون دغدغه خاطر و با آرامش در بوستان ها و پارک های شهر، اوقات 

خوشی را طی کنند.

 اصالح الگوی کاشت و کاربرد گونه های گیاهی 
مقاوم به کم آبی

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: در این دوره مدیریت شهری اصالح 
الگوی کاشــت و به کار بردن گونه های گیاهی مقاوم به کم آبی مورد توجه قرار گرفت و در این راستا 

اقدامات خوبی شده است.
فروغ مرتضایی نژاد اظهار کرد: مطالعات و طرح های پژوهشــی جهــت معرفی گونه های درخت و 
درختچه بومی و غیربومی مقاوم به کم آبی و سازگار با شرایط اقلیمی اصفهان تکمیل شده است و 
اطالعات کاربردی آنها بر اساس نتایج پروژه بررسی سازگاری گونه های درختی و درختچه ای مختلف 
نسبت به شرایط اقلیمی اصفهان به مناطق پانزده گانه جهت بکار بردن این گونه ها در فضای سبز و 

اجتناب از بکار بردن گونه های دیگر ارسال شده است.

به دنبال استقبال گسترده شهروندان صورت گرفت؛

گسترش خطوط »بی آرتی« در اصفهان

یکی از دغدغه های اصلی هر کالن شهری،        نرگس طلوعی
سیســتم حمل و نقل عمومی اســت که 
ساالنه هزینه های بسیاری را برای دولت و شهرداری ها به همراه دارد. 
مترو، تاکسی و اتوبوس از جمله وســایل حمل و نقل عمومی هستند 
که در کشــور ما مورد اســتفاده عموم قرار می گیرند و مکمل یکدیگر 
هستند. با ورود طرح اتوبوس های تندرو یا » بی آرتی« از سال 89 به 
ناوگان حمل و نقل عمومی شهر اصفهان، حمل و نقل عمومی شکلی 
نو به خود گرفت و از حالت ســنتی خارج شــد.اتوبوس های تندرو بر 
خالف اسم شان سرعت زیادی ندارد و میانگین حرکت شان حدود ۵۰ 
کیلومتر اســت، اما اختصاص خطوط ویژه به این اتوبوس ها و دادن 
اولویت به آن ها باعث افزایش مسافر جذب شده به سیستم، کاهش 

آلودگی هوا و آلودگی صوتی ناشی از تراکم ترافیک شده است.
ایستگاه های خط یک بی آر تی اصفهان از پل اندیشه تا میدان قدس، 
پر از شهروندانی است که اتوبوس را برای ســفرهای شهری انتخاب 
کرده اند. آمارهای سفر با این سیســتم حمل و نقل عمومی که روز به 
روز افزایش می یابد، حکایت از آن دارد که اصفهانی اتوبوس های بی 
آر تی را جایگزین خودروهای شخصی کرده اند و استقبال آنها افزایش 

این خطوط را ضروری کرده است. 
مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوس رانی اصفهان و حومه با بیان اینکه  
خط یک BRT شهر اصفهان از محل یزد آباد تا پایانه باقوشخانه در دو 
فاز یک و دو شکل گرفت و با استقبال بسیار گسترده شهروندان رو به 
رو شــد، گفت: در خط یک BRT از اتوبوس های مخصوص استفاده 
شده و استاندارد الزم از جمله جدا شدن فیزیکی این خطوط از جریان 
ترافیکی شهر انجام و اولویت دهی در تقاطع ها و چهارراه ها به حمل و 

نقل عمومی رعایت شده است.
سیدعباس روحانی افزود: انجام این اقدامات باعث شد در ماه های 
نخست سرویس دهی به شهروندان، جمعیت مسافران BRT افزایش 
یابد به طوری که در بعضی از روزها تعداد مسافران جا به جا شده به ۱۲۰ 

هزار نفر مسافر رسیده است.
مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه با بیان اینکه خط 
دوم BRT حدفاصل پایانه آبشار تا میدان جمهوری است که در بعضی 
از نقاط با خط یک هم پوشانی دارد، ادامه داد: محل تالقی خط یک با 
خط دو BRT حدفاصل پل بزرگمهر تا میــدان قدس بوده و از میدان 

قدس تا میدان جمهوری خط دو به صورت مستقل عملکرد دارد.

روحانی هم چنین از ایجاد دو خط شــرقی- غربی در شهر خبر داد و 
گفت: خط ۲۶ از سه راهی درچه در مسیر خیابان آتشگاه و خط ۶8 که 
از مسیر هشت بهشــت حرکت می کند در محل ایستگاه باب الرحمه 
تالقی پیدا کرده و یک خط شرقی و غربی طوالنی را ایجاد خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: فاز نخســت اجرای مسیر در خیابان های هشت 
بهشت و الهور بین مناطق سه و چهار شهرداری است که در حال حاضر 
عملیات عمرانــی آن در حال تکمیل اســت و در آینــده نزدیک مورد 

بهره برداری قرار می گیرد.
وی با اشاره به پیش بینی اعتبار ۷ میلیارد تومانی برای احداث سامانه 
خط تندروی خیابان هشت بهشت که بخشی از مسیر بی آر تی هشت 
بهشت-آتشگاه اســت، گفت: احداث مســیر بی آرتی هشت بهشت 
از شهریور سال گذشته آغاز شده اســت که در طراحی خطوط جدید، 
شاخص هایی نظیر فضای ایمن برای تردد اتوبوس، جلوگیری از رفت 
و آمد عابران پیاده و راکبان موتورسیکلت و بهره گیری از دوربین های 

هوشمند و مکانیزه در نظر گرفته شده است.
مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان حومه اظهار امیدواری کرد 
که گسترش خطوط BRT در شهر باعث جلب رضایت شهروندان شود.

رییس کمیســیون اجتماعی و محیط زیســت 
شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: جامعه ما 
به شــدت درگیر هیجانات است و جامعه علمی 
ما بــه راحتی از کنار مســائلی ماننــد قتل های 
ناموســی می   گذرد، بنابراین ایــن پدیده ها در 
اشکال فجیع تر تکرار می شود و جامعه نسبت به 

این اتفاقات بی تفاوت شده است.
رییس کمیســیون اجتماعی و محیط زیســت 
شورای اسالمی شهر اصفهان و معاونت اجتماعی 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری در 
دومین نشست از سلسله نشست های تخصصی 
بررسی مســائل اجتماعی ایران به بررسی ابعاد 
حقوقــی و اجتماعــی پدیــده کــودک آزاری و 

خشونت خانگی پرداختند.
در ابتــدای این وبینــار که با محوریت بررســی 
ریشه های قتل رومینا اشــرفی و ارزیابی قانون 
حمایت از کودکان و نوجوانان برگزار شد، رییس 
کمیســیون اجتماعی و محیط زیســت شورای 
اسالمی شهر اصفهان به واکنش هیجانی جامعه 
به اتفاقاتی مانند قتل های ناموســی اشاره کرد 
که این تــب تند پس از مدتــی فروکش کرده و 

این فجایع به دست فراموشی سپرده می شود.
کوروش محمدی در این خصوص اظهار داشت: 
جامعــه ما به شــدت درگیر هیجانات اســت و 
جامعه علمی ما به راحتی از کنار مســائلی مانند 
قتل های ناموســی می   گذرد و اگــر درباره این 
مســائل صحبت و بحث نکنیــم، جامعه علمی 
همچنان منفعل و منفصل از مسائل روز جامعه 

باقی می ماند.
وی افزود: متاســفانه پرونده های کودک آزاری، 
قتل های ناموسی و خشونت خانگی خیلی زود 
بسته می شود و شاهد هستیم که این پدیده ها 
در اشکال فجیع تر تکرار می شود و جامعه نسبت 

به این اتفاقات بی تفاوت شده است.
رییس کمیســیون اجتماعی و محیط زیســت 
شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه داد: جامعه 

نباید با قضاوتی ســطحی از مسائلی مانند قتل 
رومینا اشــرفی بگذرد چون مشــابه این اتفاق 

بسیار در کشور رخ می دهد.
در ادامــه، رییس اداره امور اجتماعی ســازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان 
با اشــاره به تصویــب قانون حمایــت از اطفال 
و نوجوانــان در خردادماه امســال، این ســوال 
را مطــرح کــرد که آیــا ایــن قانــون می تواند 
نقش بازدارندگــی در برابر خشــونت خانگی و 

کودک آزاری داشته باشد یا خیر؟
مســعود مهدویان فــر اضافــه کــرد: تعریف از 
کودک و نوجوان یکی از نقاط قــوت این قانون 
اســت که افراد زیــر ۱8 ســال را در زمره کودک 
و نوجــوان محســوب می کند، در حالــی که در 
گذشته این گونه نبود و تفســیرهای متفاوتی از 
ســن کودکی و نوجوانی وجود داشت. همچنین 
دامنه و گســتره آســیب های حوزه کــودکان و 
نوجوان در ایــن قانون آمده اســت. پیش بینی 
جرم و امــکان اقامه جرم علیه افــراد حقیقی و 
حقوقی نیز دیگر حســن این قانون اســت. در 
واقع به جز پدر و مادر و افراد حقیقی، اگر اهمال 
در انجام وظایف از ســوی شــخص حقوقی که 
مسئولیتی بر عهده دارد منجر به خشونت یا آزار 
 کودکان و نوجوانان شــده باشــد، می توان از او 

شکایت کرد.
به گفته وی، به رسمیت شــناختن بحث غفلت 
والدین از فرزند خود بــه عنوان یکی از مصادیق 
کــودک آزاری، تابوزدایــی از بحث آزار جنســی 
و پیش بینــی مجــازات بــرای آن و پیش بینی 
مداخالت در لحظه نیز از دیگر محســنات قانون 

حمایت از اطفال و نوجوانان است.
مهدویان فر با بیان اینکه سیاســت گذاری های 
تغییر رفتار پنج مرحله دارد، گفت: مســئله یابی، 
تغییر دســتور کار، قانون گذاری، پیاده ســازی 
قانــون و نظــارت و ارزیابی از مراحــل مختلف 
این سیاســت گذاری اســت که باید در کنار آنها 
به افزایش آگاهی های عمومــی، فعالیت های 
نخبگانی و مشــارکت اجتماعی در بسترسازی، 
اجرا و نظارت بر قانون هــم توجه کرد، لذا قانون 
حمایــت از اطفال و نوجوانــان می تواند از تکرار 
فجایعی مانند قتل رومینا اشرفی جلوگیری کند 
به شرطی که موجی از مطالبه گری عمومی برای 

اجرای آن در جامعه ایجاد شود. 

در ادامــه کوروش محمــدی تاکید بــر قانون را 
اشتباه دانســت و گفت: به نظر می رسد در این 
زمینه، مشکل صرفا قانون نیست چون قانون گذار 
در کشور ما قوانین بســیاری به تصویب رسانده 
که عمال تاثیری در جامعه نداشــته است، پس 
قوانین حقوقــی، حمایتی و بازدارنــده در کنار 
قوانیــن اخالقی و تربیتی اســت کــه می تواند 

اثرگذار باشد.
وی بیان کرد: متاســفانه در کشور ما بسیاری از 
مشکالت و آسیب ها به وجود می آید و تازه پس 
از رخ دادن آنها می خواهیم این آســیب ها را با 
قوانین رفع کنیم، اما به عنوان یک آسیب شناس 
اجتماعی معتقدم مجموعه دستگاه ها و افرادی 
که در تربیت رومینا از بدو تولد تا نوجوانی نقش 

داشته اند را باید بررسی و آسیب شناسی کرد.
امان ا... باطنی، پژوهشــگر اجتماعی و مشاور 
رییــس ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی 
شــهرداری اصفهــان نیــز در ایــن نشســت 
اظهار داشــت: در کشــور با تورم قانــون مواجه 
هســتیم که منجــر به تــورم کیفــری و حجم 
زیــاد پرونده هــای قضایی شــده بــه طوری 
که با ۱۱ هــزار قانــون و ۱8۰۰ عنــوان مجرمانه، 
 ۱8 میلیــون پرونــده قضایــی روی میــز 

دادگستری هاست.
وی افــزود: بــه نظــر می رســد باید بــه جای 
قضاوت های اخالقی پیش عرفی و تاکید بیش 
از حــد بر قانون و نظــام جزا و پــاداش، باید بر 
قضاوت اخالقی پس عرفــی و مبتنی بر تعهد و 

وجدان تاکید کنیم.
باطنی ادامــه داد: به جــای تاکیــد و تمرکز بر 
قانون و جزا باید برای برقــراری نظم اجتماعی، 
جامعه پذیــری را تقویــت و از نظریــه کنتــرل 
اجتماعــی و نفــوذ اجتماعی اســتفاده کنیم تا 
بتوانیم با کودک آزاری و خشونت خانگی مقابله 

کنیم.
در ادامــه، مدیــرکل امــور بانــوان و خانــواده 
استانداری اصفهان آسیب هایی مانند خشونت 
خانگی و کودک آزاری را ناشی از عدم تاب آوری 
اعضای خانواده و عدم آگاهی آنها از حق و حقوق 

خودشان دانست .
شادی فضلی گفت: در این زمینه باید با همکاری 
نهادهایی مانند بهزیستی، فعالیت های آموزشی 

و ترویجی را دنبال کنیم.

رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسالمی شهر اصفهان:                                              

قتل های ناموسی نباید به فراموشی سپرده شود         

آمارهای سفر با این سیستم حمل و نقل عمومی که روز 
به روز افزایش می یابد، حکایت از آن دارد که اصفهانی 
اتوبوس های بی آر تی را جایگزین خودروهای شخصی 
کرده اند و استقبال آنها افزایش این خطوط را ضروری 

کرده است

برگزاری یک بخش جنبی جشنواره فیلم کودک در شهر بنت
سال گذشــته شهر بنت در سیســتان و بلوچســتان و شــهر اصفهان قراردادی هم پیوندی امضا 
کردند. در همین راســتا، هم زمان با آغاز سی و سومین جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانان اصفهان، تیــم ۱۰ نفره ای از 
اصفهان بــه بنت اعزام شــده تا یکی از 
برنامه هــای جنبی جشــنواره را در این 
شهر برگزار کنند. این برنامه ها با رعایت 
پروتکل های بهداشتی و در زمینه نشاط 
بخشی به کودکان اجرا می شود.محمد 
عیــدی در همین رابطــه ضمن تبریک 
آغاز جشنواره سی و سوم، گفت: اجرای 
برنامه ها و برگزاری جشــنواره های ما 
باید بــا توجه به شــرایط کنونــی قابل 

انعطاف باشد و ما نباید با وجود ویروس کرونا تمام زندگی را متوقف کنیم.
رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری اصفهان با اشــاره به طرح هم پیوندی 
اصفهان و بنت، اظهار کرد: هم پیوندی به این معناست که ما شهرهای دیگر را جزو اصفهان بدانیم، 
باید تالش کنیم تا دست آنها را نیز بگیریم تا بتوانیم فرآیند توسعه پایدار را پیش ببریم. برگزاری 
بخشی از جشنواره در شــهر بنت بخشی از دیپلماسی قدرتمند شــهر اصفهان است که نشان داد 
توجه ویژه ای به شهرهای دیگر ایران دارد.وی، درباره برگزاری یکی از بخش های جنبی جشنواره 
فیلم کودک در بنت، خاطرنشان کرد: شــهرداری اصفهان و خیرین باعث شدند که کودکان شهر 
بنت از این امکان بهره مند شــوند، زمانی شاید شــهر بنت هیچ ارتباط فرهنگی با بخش مرکزی 
ایران و شهر اصفهان نداشــت، اکنون این اتفاق در حال رخ دادن است و سعی داریم دانش های 
اجتماعی کودکان و نوجوانان شهر بنت در کنار اصفهان رشد پیدا کند تا مهارت هایی را در این زمینه 

داشته باشند.
عیدی، برگزاری مجازی جشنواره ســی و سوم را یک فرصت دانســت و توضیح داد: این اتفاق 
امکانات زیادی را برای ما فراهم کرد تا از فرصت هایی که در گذشــته استفاده نمی شد، استفاده 
کنیم. زمانی که این ویروس ریشه کن شود، کارگزاران جشنواره در هر دو بخش حضوری و مجازی 

خدماتی را ارائه خواهند کرد.
رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان افزود: برگزاری حضوری چنین 
جشنواره ای باعث می شود که این برنامه زودتر به هدف خود برسد، اما فضای مجازی جشنواره 
را عمومی تر می کند و امکان بهره مندی از برکات آن نیز باالتر مــی رود. این تهدیدها برای ما یک 
فرصت بود که جشنواره فضای خود را گسترده تر کند ما نیز توانستیم از این امکان استفاده کنیم.

کارگاه تصحیح نسخ خطی و فهرست شناسی برگزار می شود
کارگاه »تصحیح نسخ خطی و فهرست شناسی اســالمی« به همت پژوهشکده دانشگاه علوم و 
معارف قرآن کریم اصفهان با همکاری موسسه آموزش عالی حوزه علمیه اصفهان، خانه حکمت 

و دانشگاه اصفهان برگزار می شود.
این دوره روزهای پنجشنبه ۲۲ و ۲9 آبان و ۶ و ۱۳ آذر در چهار هفته به صورت مجازی و آنالین در 
موضوعاتی همانند کلیات تصحیح نسخ، فهرست شناســی از آغاز تا پایان دوران قاجار، فهرست 
شناسی در یکصد سال اخیر، جریان شناسی تفاسیر شــیعه در طول تاریخ، متن و ویژگی های 
متن تصحیح شده، تصحیح متن، آشنایی با ملحقات متن تصحیح شده، آشنایی با ویژگی های 
مصحح و نسخه شناسی قرآن کریم برگزار می شــود.عالقه مندان می توانند جهت نام نویسی و 

کسب اطالعات بیشتر به اینجا مراجعه کنند یا با شماره ۰9۰۲۰88۷۲۳۱ تماس گیرند.

با مسئولان

خبر روزخبر خوان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان تاکید کرد:

لزوم تالش برای توسعه 
فرهنگی استان اصفهان

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان 
اصفهان در جلسه شورای معاونین اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان 
با تبریک حلــول ماه ربیــع و آرزوی قبولی 
عزاداری هــا در دو ماه محــرم و صفر گفت: 
در روایتی از امام رضا علیه السالم که از قول 
خداوند تبارک و تعالی فرمودند کلمه »الاله 
اال الله حصنی فمن دخــل حصنی امن من 
عذابی« و بعــد در ادامه والیــت ائمه اطهار 
علیهم السالم را شرط پذیرش آن دانستند، 
متوجه اهمیت و جایگاه والیت در کنار اصل 

توحید می شویم.
حجت االســالم و المســلمین رمضانعلی 
معتمدی با بیان اینکــه والیت پذیری یعنی 
در پذیرش والیت رســول ا... صلی ا... علیه 
و آله و ائمه اطهار علیهم الســالم قرار گرفتن 
تصریح کرد: تقویت قدرت دفاعی، اقتصادی 
و فرهنگی کشــور به صورت توامــان باعث 
پیشرفت کشور خواهد شــد و ما در جایگاه 
تصمیم گیری و برنامه ریزی فرهنگی استان 
الزم اســت برای توســعه فرهنگی در سطح 

جامعه تالش کنیم.
وی با تاکید بر لزوم شناخت وظیفه به عنوان 
مقدمه ای برای عمل به آن به گزارش رییس 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان نجف 
آباد اشاره و خاطرنشان کرد: نجف آباد یکی 
از شهرســتان هایی اســت که از لحاظ کیفی 
بسیار فعال بوده و مســئوالن شهرستان نیز 
همواره رییس اداره نجف آباد را مورد حمایت 

قرار دادند.
حجت االسالم معتمدی در ادامه با اشاره به 
برگزاری سی و سومین جشنواره فیلم های 
کودکان و نوجوانــان در اصفهان در خصوص 
برگزاری این جشــنواره نکاتی را یادآور و در 
ادامه پیرامون هفته کتاب و کتاب خوانی و نیز 
دو ساالنه کتاب بر لزوم بهره مندی از مشارکت 
فکری اتحادیه هــا و صنوف مرتبط با کتاب و 

کتاب خوانی تاکید کرد.
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شما در یک جلسه مهم با مشتری هســتید؛ با هزینه زیادی 
در یک دوره MBA شــرکت کردید یا مدت هــا منتظر حضور 
در یک کارگاه حرفه ای مرتبط با کارتان بودید.دوســت دارید 
بیشترین اطالعات و نکته برداری را از این جلسات و کالس ها 
داشته باشــید تا بتوانید بهترین بهره را ببرید و تمام اطالعات 
ضروری و مورد نیازتان در آینده را یادداشــت کنید.آیا روش 
یادداشت برداری وجود دارد که هم به شما کمک کند اطالعات 
بیشــتری به خاطر بســپارید و هــم اینکه بعــدا وقتی این 
یادداشت ها را می خوانید؛ تا آنجا که ممکن است مطالب مهم 
برایتان یادآوری شود؟کنت کیورا، استاد روانشناسی تربیتی 
از دانشگاه نبراسکا-لینکلن بیش از 40 سال است که در حال 
مطالعه روی تکنیک های یادداشــت برداری است.او، دانش 
خود در این زمینه را به ترفندهای کوچک و کوتاهی درآورده و در 
هفت گام نشان می دهد که چگونه باید یادداشت برداری بهتری 
داشته باشیم. این ترفندها برای همه کاربردی هستند و ارزش 
خواندن دارند؛ چون بسیاری از ما دقیقا نمی دانیم چگونه باید 
مطالب مهم را نکته برداری کنیم یا برای یک آزمون آماده شویم.
برخی از نکات مهمی که این اســتاد برای یادداشت برداری 

توصیه کردند را در ادامه آوردیم:
1- تا جایی که می توانید؛ بیشتر بنویسید ولی با دست؛ نه با 

صفحه کلید و دستگاه های موبایل.استاد کیورا دو دلیل برای 
برتری یادداشت برداری دستی نسبت به تایپ و استفاده از 
صفحه کلید و صفحه نمایش می شمرد.نخست، دانش آموزان، 
دانشــجویان یا افرادی که از کامپیوتر برای یادداشت برداری 
استفاده می کنند، هرگاه خسته شوند؛ سراغ چندوظیفه گی 
و چک کردن ایمیل ها، پیام های شبکه های اجتماعی، بازی 
و چیزهای دیگر می روند.دلیل دوم، تایپ و یادداشت برداری 
کامپیوتری از نکات مهم و مباحثی که از سوی فردی مطرح 
شدند؛ شاید در آینده مفید واقع شوند اما بهترین روش برای 
دریافت همه اطالعات مهم گفته شــده نیست. وقتی تایپ 
می کنید؛ ناچار هســتید از کلمات اختصــاری، عبارت های 
ناتمام و جمالت کوتاه استفاده کنید. در واقع، کلمات کلیدی 
را یادداشت برداری کردید.افزون بر این، بسیاری از اطالعات 
بصری ماننــد نمودارهــا، فرمول ها و منحنی ها را از دســت 
می دهید و غالبا این ها را یادداشت برداری نمی کنید.تحقیق 
دیگری نشان می دهد یادداشت برداری کلمه به کلمه )کلمات 
کلیدی( با یادگیــری کم عمق و بی معنی همراه اســت. در 
عوض، یادداشت برداری طوالنی و تفسیری از نظر کیفی بهتر 
هستند و موفقیت های بیشتری در جذب کل اطالعات دارند.

2- جزئیات را دریابید. بسیاری از ما و البته اکثر دانشجویان، 

در یادداشت برداری از نکات کلیدی یک درس یا سخنرانی یا 
آن چیزی که استاد کیورا، »یادگیری سطح 1« می گوید؛ خوب 
هســتند.اما ما برای درک عمیق تر یک مبحث به جزئیات 
و واقعیات هم نیاز داریم و باید ســراغ یادداشــت برداری 
وســیع تری از اطالعات برویم. یکی از روش های کاربردی 
در یادداشت برداری، رفتن ســراغ سطح 2، سطح 3، سطح 
4 و پایین تر اســت.برای مثال، بیایید سطح های مختلف 
یادداشــت برداری از ماجرای Brexit )خروج برنامه ریزی 

شده انگلیس از اتحادیه اروپا( را مرور کنیم:
سطح 1: برگزیت یک آشفتگی است. به نظر نمی رسد رهبران 
انگلیس بتوانند میان خودشان یا رهبران کشورهای اروپایی 
در اتحادیه اروپا یک توافق و ارتباط مثــب ایجاد کنند. باید 

منتظر خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بود.
ســطح 2: بزرگ ترین اختالف میان رهبران انگلیس به این 
موضوع برمی گردد که چه اتفاقی می افتد اگر انگلیس قادر 
به مذاکره درباره توافق نامه های تجاری بــا اتحادیه اروپا تا 
پیش از خروج یا اتمام مهلت برگزیت در 31 اکتبر نباشــد. 
نخست وزیر انگلیس، بوریس جانسون، طرفدار یک مذاکره 
و توافق ســخت و بدون توافق اســت ولی اکثریت اعضای 

پارلمان و مردم انگلیس نظر دیگری دارند.

آشپزی

کدو حلوایی پلو
 مواد الزم : کدو حلوایی500 گرم،برنج 3 پیمانه،سینه  مرغ یک عدد 

خرد شده، پیاز یک عدد،شکر 2 قاشق غذاخوری،خالل بادام نصف پیمانه،خالل 
پسته یک سوم پیمانه،گالب یک چهارم پیمانه،زعفران دم کرده به میزان الزم،کره 25 

گرم،زرشک نصف پیمانه،زردچوبه، پودر دارچین، پودر هل، فلفل سیاه و نمک به میزان الزم
طرز تهیه: کدو حلوایی را به شکل مکعب های 2 در 2 سانتی متری خرد کنید و در نیمی از کره 
و روغن، با مقداری دارچین و یک قاشق از شکر سرخ کنید. کدو هایی که به این اندازه برش 

خورده اند، حین سرخ شدن می پزند و برای روی پلو مناسب هستند. در صورتی که می خواهید 
کدو را الی پلو بدهید، الزم است آن را به قطعات بزرگ تر برش بزنید تا حین سرخ کردن نیم پز 
شوند و ادامه  پخت آن ها همراه با برنج صورت بگیرد. وقتی کدو ها سرخ شدند، آن ها را از تابه 

خارج کنید و پیاز را که به صورت نگینی ریز خرد کرده اید، در همان تابه تفت دهید تا کامال طالیی 
شود. بعد از طالیی شدن پیازها، مرغ خرد شده را به آن اضافه کنید و با حرارت باال، به مدت 

10 دقیقه تفت دهید تا مرغ ها کامال بپزند. بعد از 10 دقیقه نوبت اضافه کردن ادویه ها 
و سپس زعفران است. اگر تمایل دارید که مرغ و کدو را البه الی برنج دم کنید، 
نیمی از زعفران دم کرده را برای روی برنج نگه دارید؛ در غیر این صورت همه  

زعفران را در این مرحله اضافه کنیدو با خالل پسته تزیین کنید.

چگونه یادداشت درسی و یا کاری عمیق تر و کاربردی تری برداریم؟

»گاو آمریکایی« به ایتالیا می رود فیلم »مارپیچ« با بازی حمید لوالیی کلید خورد
فیلم کوتاه »گاو آمریکایی« به کارگردانی آسمان طوسی به یک 
جشنواره ایتالیایی راه پیدا کرد.»گاو آمریکایی« به کارگردانی 
و نویسندگی آسمان طوسی در چهارمین حضور جهانی خود 
 Sugardi به بیست و هفتمین دوره جشنواره بین المللی زنان
altrove  میالن-ایتالیا راه پیدا کرد.این جشنواره بیست و سوم 
تا سی و یکم اکتبر مصادف با 2 تا 10 آبان به صورت آنالین در ایتالیا 
برگزار می شود.

»محسن شایانفر« تهیه کننده فیلم سینمایی »مارپیچ« گفت: فیلم 
سینمایی »مارپیچ« به نویسندگی حسن مشــکالتی و کارگردانی 
سعید جلیلی کلید خورد.وی با بیان لوکیشن های این فیلم نیز ادامه 
داد: تمامی لوکیشن ها در بازارچه شاهپور تهران واقع شده است که 
نقبی به تهران قدیم نیز دارد. در خالصه داستان آمده است: مردی در 
میان سالی همچنان از عواقب رفتارهای بد خود متنبه نشده و همواره 
بنا به دالیلی مشکالتی را برای خود و خانواده به وجود می آورد .

جلســه تعاملی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان و مسئولین شهرستان لنجان 
با حضور منصور یزدی زاده  ، حســین رجایی نماینده مردم  شهرستان لنجان 
در مجلس شورای اسالمی ، حجت  االسالم و المسلمین قاسم باقریان امام 
جمعه زرین شــهر وخدامراد صالحی فرماندار شهرســتان لنجان ، در دفتر 
نماینده لنجان 19 مهرماه برگزار شــد .در این جلسه پیرامون مسائل مختلف 

شهرستان لنجان و تعامل با بخش صنعت به ویژه ذوب آهن اصفهان  از جمله 
موضوعاتی همچون نحوه جذب و به کارگیری نیروهای بومی شهرستان بحث 
و تبادل نظر صورت گرفت.حســین رجایی، نماینده مردم شهرستان لنجان 
در مجلس آمادگی خود را  برای حمایت از صنایع با اســتفاده از ظرفیت های 

نمایندگی اعالم کرد 

به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه فریدونشهر، آبرسانی سیار به روستاهای تحت 
پوشش منطقه فریدونشهر از جمله روستای چغیورت و مکدین در حال انجام است.
حسب اطالع آبدار روستای چغیورت مبنی بر افت فشار و کمبود منابع آبی شرب 
این روستا، این امور اقدام به آبرسانی به صورت سیار در روستاهای تحت پوشش 

منطقه فریدونشهر کرد.
این امر در حالیســت که منابع آبی روستاهای شهرســتان رو به کم آبی و خشک 
ســالی اســت و اقدامات آبفا در این خصوص شامل آبرســانی به صورت سیار، 
آغــاز فعالیت اکیــپ مروجین آبفا در روســتاها، تســت و تعویــض کنتورهای 
 کــم کار و تــک عقربه ای، بررســی مصــارف باالتــر از الگــوی مصــرف در هر 

دوره و …. است.

به گزارش روابط عمومی آبفای شاهین شهر، با هدف اصالح وتقویت فشار آب 
ساکنین خیابان های ابرار ، معراج واســتقالل شاهین شهر عملیات حفاری 
ولوله گذاری آب به طول 600 متر اجرا شد. الزم به توضیح است که این پروژه 

با اعتباری بالغ بر 800 میلیون ریال، قطــر 110 پلی اتیلن در عمق حفاری یک 
متر بعد از پر سازی ، مرمت ترانشــه و آسفالت به پایان رسید وشبکه در مدار 

بهره برداری قرار گرفت .

به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه شــش اصفهان، مدیــر منطقه اظهار 
داشت: عملیات شست وشــو و گندزدایی مخزن ذخیره آب در محله گورت 
انجام شــد.فتحیان افزود: 400 متر مکعب در مخزن نگهداری آب در محله 
گورت ذخیره سازی می شود و شست وشوی مخازن با هدف ارتقای سطح 
کیفی و بهداشتی آب برای توزیع به شهروندان صورت می گیرد و بر اساس 
برنامه زمان بندی شــده مبنی بر توزیع آب ســالم مطابق با استانداردهای 
جهانی بهداشت آب، مراحل شست وشــو تحت نظارت دفتر کنترل کیفی و 
بهداشت آب و فاصالب استان انجام می شود.وی در خصوص مراحل شست 

وشوی مخازن آب نیز گفت: ابتدا مخازن به طور کامل از آب تخلیه و سپس 
عملیات خارج کردن رسوبات ته نشین شده با فشــار آب انجام و در نهایت 
دیواره ها و کف مخازن پس از شست وشو توسط مواد گندزا با غلظت مناسب 
چند بار شست وشو می شود.فتحیان ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون 
بخش کنترل کیفی این منطقه 2400مورد کلرسنجی به صورت روزانه انجام 
داده است. به گفته وی، مخازن تامین آب این منطقه به صورت دوقلو بتنی 
ساخته شده اند ،لذا شست وشــو و گندزدایی این مخازن بدون قطعی آب 

انجام می شود.

قدرت ا... حمزه ای، نماینده مردم شریف اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ و 
عضو کمیسیون شوراها و امنیت داخلی در مجلس شورای اسالمی ضمن 
بازدید از خطوط تولید شرکت فوالد مبارکه، در جلسه مشترکی با حمیدرضا 
عظیمیان مدیرعامل فوالد مبارکه، مباحث حوزه صنعت فوالد کشور و 

راهکارهای تسهیل فرآیند تولید را مورد بررسی و تبادل نظر قرار داد.
لله حمزه ای، ضمن ابراز خرسندی از بازدید صورت گرفته اظهار  قدرت ا
داشت: بازدید امروز و مشاهده فضای کار و تالش، فضای دفاع مقدس 
و رزمندگان اسالم را برای بنده تداعی کرد و تلفیق توأمان تخصص، تولید 
 و توسعه همراه با معنویت در کار این شرکت برای بنده انرژی بخش و

 امیدوارکننده بود.
وی با تاکید بر نقش تولید و اشتغال زایی در کشور خاطرنشان کرد: مقام 
معظم رهبری همواره بر اهمیت تولید تاکید داشته اند و این بسیار ارزشمند 
و قابل تقدیر است که به تاکید و سفارش معظم له امروز همانند کار جهادی 
رزمندگان دفاع مقدس، در خط مقدم مبارزه با دشمن در جبهه اقتصادی 
عمل شده است. در راستای همین تاکیدات باید به خاطر داشته باشیم تا 
زمانی که نتوانیم روی پای خودمان بایستیم، توان مقابله با تحریم ها و 

نقشه های دشمنان را نخواهیم داشت.
عضو کمیسیون شوراها و امنیت داخلی در مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به عزم جدی کارکنان فوالد مبارکه در تحقق شعار جهش تولید گفت: قطعا 
بخشی از شعار استقالل و آزادی انقالب شکوهمند ایران اسالمی در فوالد 
مبارکه محقق شده و به نظر اینجانب خدمت بی منت به مردم و کشور 

عزیزمان بزرگ ترین دستاورد این مجموعه عظیم صنعتی است.
قدرت ا... حمزه ای، فوالد مبارکه را سرمایه ملی دانست و گفت: با توجه به 
اینکه دستاوردهای این شرکت و منافع آن همه کشور را دربرمی گیرد، باید 
همه مسئولین کشور، از جمله نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی 
از حماسه آفرینی های فوالد مبارکه حمایت کنند.به گزارش خبرنگار فوالد، 
در ابتدای این جلسه حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکه، ضمن 
ارائه  گزارشی از عملکرد فوالد مبارکه در حوزه تولید انواع ورق، دستاوردهای 
تکنولوژیکی، استفاده بهینه از منابع آبی و توسعه های آتی فوالد مبارکه 
گفت: فوالد مبارکه در حال حاضر به عنوان بزرگ ترین فوالدساز کشور رکورد 
کمترین میزان مصرف آب در میان دیگر شرکت های داخلی و خارجی را دارد 

و با سرمایه گذاری 600 میلیارد تومانی در ایجاد شبکه فاضالب، جمع آوری، 
تصفیه و بازچرخانی پساب 9 شهر اطراف شرکت فوالد مبارکه، به میزان 30 
درصد از آب موردنیاز شرکت را از محل بازچرخانی پساب های تصفیه شده 
ای  تامین می کند که روزی برای محیط زیست معضل نگران کننده ای 
بودند .مدیرعامل فوالد مبارکه همچنین به اصالح فرآیندهای تولید و ایجاد 
سیستم بازچرخانی آب در این شرکت اشاره و خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه 
اولین کارخانه ای است که قبل از شروع فرآیند تولید خود، تصفیه خانه 
پساب صنعتی احداث کرد. وی در ادامه این جلسه گفت: فوالد مبارکه در 
حال حاضر علی رغم افزایش بیش از سه برابری تولید، فقط یک درصد از آب 
رودخانه زاینده رود  را برداشت می کند و از این حیث در بین تولیدکنندگان 

فوالد داخلی و خارجی یک شاخص و الگو محسوب می شود.
مهندس عظیمیان  از کارخانه های فوالد سفیددشت، ورق خودروی 
چهارمحال و بختیاری و شرکت تاراز به عنوان بخش هایی از گروه فوالد 
مبارکه نام برد که در استان چهارمحال و بختیاری با سرمایه گذاری فوالد 
مبارکه در حال کار و فعالیت هستند.وی در همین خصوص گفت: به یقین 
وجود چنین کارخانه هایی در رونق اقتصادی، ایجاد فرصت های شغلی 
و سالمت کسب وکار و معیشت مردم نقش بسزایی دارند و با همکاری 
مسئولین مربوطه و حمایت بیشتر دولتمردان این فضاها می تواند توسعه 
 یابد و بیش ازپیش برای استان چهارمحال و بختیاری و کشور، مایه خیر  و  

برکت  باشد.

 به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه شش اصفهان، 62کیلومتر از شبکه 
توزیع آب این منطقه در 6 ماه گذشته شست وشو شد. گفتنی است این اقدام 
به منظور باال بردن کیفیت آب مصرفی شهروندان و ارائه خدمات مطلوب تر 
توزیع آب انجام شده است.همچنین در اقدامی دیگر، بیش از 2400 مورد 
آزمایش کلرسنجی، و 208فقره نصب انشعاب آب و بازسازی انشعابات 
فرسوده با هدف بهبود و حفظ شاخص های کیفی آب شرب و ارتقای سطح 
خدمات رسانی به مشترکین انجام شده است.الزم به ذکر است که در این 
مدت بیش از 600مورد رفع حوادث انشعابات ، 170 مورد رفع حوادث شبکه 

توزیع آب روی لوله و تعویض217دستگاه کنتور خراب و فرسوده با هدف 
کاهش هدر رفت آب صورت گرفته است. همچنین بیش از 3400متر توسعه 
شبکه توزیع آب ، 178مورد واگذاری و فروش انشعاب و 82عدد مرئی سازی 
و 72 عدد همسطح سازی دریچه شیرآالت شبکه توزیع آب از دیگر اقدامات 
این امور در مدت مذکور بوده است .گفتنی است بهره برداری از 7حلقه چاه آب 
شرب، ساخت 3 عدد حوضچه شیرآالت ، 20مورد پیمایش شیرهای تخلیه و 
اجرا و نصب 4 فقره شیر آتش نشانی و پیمایش 200 مورد والو شبکه توزیع آب 

از دیگر اقدامات انجام شده در 6 ماه نخست سال 99 در منطقه شش است.

جلسه تعاملی مدیرعامل ذوب آهن و مسئولین شهرستان لنجان

آبرسانی سیار به روستای چغیورت و مکدین منطقه فریدونشهر

اجرای ۶۰۰ متر لوله گذاری آب در شاهین شهر

عملیات شست وشو و گندزدایی مخزن ذخیره آب گورت

نماینده مردم اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ در مجلس شورای اسالمی:

تولید اقتصادی، تخصص و توسعه همراه با معنویت، ویژگی بارز فوالد مبارکه است

در شش ماهه نخست سال صورت پذیرفت؛

 ۶۲ کیلومتر شست وشوی شبکه آب منطقه ۶

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