
مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت 
آب و فاضالب اصفهان :

 4 آزمایشگاه جدید آب
  و فاضالب در اصفهان
 راه اندازی می شود

  مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان
 خبر داد:

 تخفیف شهرداری 
به مستاجران و 

پیمانکاران متاثر از کرونا
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رییس شورای اسالمی 
شهر اصفهان:

به تفرجگاه 
ناژوان نگاه 

درآمدی نداریم
7

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی  
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8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

  نرخ فرونشست زمین در اصفهان به سرعت در حال افزایش است؛

بحران زمین!
5

سد دولتی بر سر راه واردات
 بر اساس اعالم مشاور زیست بوم کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان، واردکنندگان در گمرک به مانع 

وزارت صمت و بانک مرکزی برخورده اند؛

3

 میزبانی سپاهان از نساجی
 مازندران در نقش جهان؛

 شاگردان محرم به 
دنبال جبران مافات

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

 وزیر صمت امروز  به 
اصفهان سفر می کند

وزیر صنعت، معدن و تجارت  امروز به  منظور بازدید 
و بررسی وضعیت طرح های تولیدی و شرکت در 
چند جلســه صنعتی اصفهان به این استان سفر 
می کند.علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و 
تجارت قرار است در این سفر یک روزه با حضور در 
ستاد تسهیل ملی در اســتانداری اصفهان آخرین 
وضعیــت و راهکارهای تولید حداکثری شــرکت 
پلی اکریل، مشــکالت واحدهای فوالدی استان 
و واحدهــای تولیدکننده محصــوالت فوالدی به 
ویژه چگونگی تامین مواداولیه آنها را بررسی کند.

همچنین بررسی مشــکالت قطعه سازان خودرو، 
نساجی، پوشاک، مواد شیمیایی وپلیمری از دیگر 
برنامه های ســفر وزیر صمت اعالم شد.افتتاح و 
بازدید چندین طرح شــرکت فوالد مبارکه اصفهان 
از دیگر برنامه های رزم حســینی اســت که همه 
مدعوین از طریق ویدئو کنفرانس در جریان افتتاح 
این طرح ها قــرار می گیرند.ایــرج موفق رییس 
سازمان صمت اصفهان نشست با اعضای مجمع 
نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسالمی 
که با حضور هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، 
خانه صنعت معدن و دبیران کارگروه های تخصصی 
در اتاق بازرگانی اصفهان و همچنین با منتخبان و 
فعاالن اقتصادی در کمیته های تخصصی با حضور 
معاونین وزیر در اتاق بازرگانی اصفهان را از برنامه 
های پایانی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد.

اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت، بیش از 
۹ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ با سرمایه ۲۲۱ 
هزار میلیارد ریال و اشــتغال ۲۶۳ هزار نفر، حدود 
۸۴۰ معدن در حال بهره برداری با سرمایه بیش از 
۱۰ هزار میلیارد ریال و حدود ۱۸۰ هزار واحد صنفی، 

صنعتی ترین استان کشور به شمار می آید .
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جدیدترین گزارش یک مرکز تحقیقات انگلیسی، معمای نحوه خرید 
بی د غدغه و دیوانه وار اسلحه از سوی داعش از سراسر جهان آن هم در 
شرایطی که ائتالف بین المللی تحت رهبری آمریکا مدعی جنگ با آن 
 Conflict Armament(  بود را حل کرد.سازمان غیر دولتی انگلیسی
Research (CAR در جدیدتریــن گزارش خود که در روز سه شــنبه 
منتشر شــد، جزئیاتی از اینکه چگونه ســرکرده داعش با وجود جنگ 
با ائتالف بین المللی به رهبری آمریکا، از سراســر جهان برای این گروه 
تروریستی اســلحه می خرید، فاش کرد.این سازمان غیر دولتی که به 
طور تخصصی درباره ســالح هایی که در درگیری های مختلف استفاده 
می شــود، تحقیق می کند، در جدیدترین گزارش خــود، اعالم کرد که 
چگونه یک »ســازمان افراطی« با وجود اشــغال مساحت وسیعی از 
سوریه و عراق طی ســال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹، توانسته چندین تن مواد 
منفجره، تجهیــزات الکترونیکــی و پهپاد خریداری کنــد بدون اینکه 
این خرید توجه کسی را جلب کند؟»شــرکت های جعلی، انتقال های 
مخفیانه پولی و شرکت های خانوادگی سری« پاسخ اصلی این سوال 

است و مثال های زیادی در این باره وجود دارد.
 مثال یک فروشگاه کوچک تلفن، توانسته ۶ تن خمیر آلومینیوم بخرد 
یا یک توزیع کننده کوچک محصوالتی کشــاورزی در ترکیه، نزدیک به 
۲۰۰ هزار دالر )۱۶۵ هزار یورو( برای خرید ۷۸ تن پیشرانه مورد استفاده 
در ساخت بمب پرداخت کرده است. بنا بر این گزارش، بین سال های 
۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷، حدود ۱۰۰ صفحه حاوی خمیر آلومینیوم تولید چین در 
سراسر مناطق تحت کنترل داعش پیدا شده است.داعش به طور خاص 
روی افراد و شرکت های خانوادگی که به عنوان واسطه در نزدیکی مکان 
های استقرارش فعالیت داشتند، به ویژه در جنوب ترکیه اتکا می کرد. 
در این گزارش آمده است نمی توان ثابت کرد که این واسطه ها با دانش 
به چنین کارهای دســت می زدند اما آنچه که واضح است این است که 
آنها نقاط اصلی تماس در زنجیره تامین تسلیحات داعش بودند. بنا بر 
این گزارش، داعش اقدام به خرید کودهای نیترات و خمیر آلومینیوم 
مورد استفاده در تولید مواد منفجره، سوخت موشکی و پهپادی کرده و 
حتی برای تولید یک سیستم ضدهوایی تالش هایی انجام داده است، 
هرچند که دلیلی در دست نیست که نشان دهد داعش در این امر موفق 
شده باشد.در ادامه تحقیق صورت گرفته آمده است که داعش ۲۸ پهپاد 
را با انجام تغییرات و اصالحات مســلح کرده و تالش کرده که حتی به 
سیستم ردیاب نوری دسترسی یابد که احتماال می خواسته در پروسه 
تولید سیســتم ضدهوایی خود از آن اســتفاده کند. به هر حال شبکه 
کشف شده از داعش نشــان می دهد که این گروه تروریستی یک نهاد 

تشکیل داده بود که آزادانه در چهارگوشه جهان تجارت می کرد. بیش از 
۵۰ شرکت در بیش از ۲۰ کشور جهان محصوالت مورد نیاز داعش را تولید 
یا توزیع می کردند. داعش به شــرکت های ثبت شده قانونی، خدمات 
لجستیگی فعال در داخل خالفت خودخوانده، پایگاه های الکترونیکی 
جعلی، شــبکه ارتباطات امن، نقل و انتقاالت بانکــی و پرداخت های 
آنالین اتکا داشــت.تحقیقات صورت گرفته پیشین نشان می دهد که 
نیروهای داعش از افراد و شــرکت های متمرکز در دانمارک، اسپانیا، 
سوریه، ترکیه و انگلیس استفاده می کند.برخی از تامین کنندگان  پس 
از آنکه به قرارداد با داعش مشکوک شــدند، قراردادهای خود را فسخ 
کردند اما برخی دیگر گویی چیز مشــکوکی مشاهده نکرده اند یا شاید 

چشم پوشی کردند.
 برای همین این فرآیند فعال با وجود شکنندگی، همچنان ادامه یافت.

از زمان پایان خالفت خودخوانده داعش در مارس ۲۰۱۹، داعش تالش 
می کند تا بار دیگر خود را در ســوریه ترمیم و احیا کند و حمالت هرچند 
محدود اما ثابتی را انجام دهد.آنچه که امروز از شــبکه تامین داعش  
باقی مانده بسیار مبهم است و »سام هیلر« مشاور سازمان غیردولتی 
»گروه بین المللی بحران« و تحلیلگر امور سوریه معتقد است که داعش 
اکنون با منابعی محدود و کم فعالیت می کند.وی پس از تماشای کلیپی 

از تسلیحات داعش که در نوامبر ۲۰۱۹ به نمایش گذاشته شده بود، به 
خبرگزاری فرانسه می گوید: به دست آوردن همه این ها، ارزان و نسبتا 
آسان به نظر می رسد و همین اساس پایدار ماندن چنین فعالیت هایی 
اســت.بنا بر این گزارش، ســالح های در اختیار داعش در کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا ساخته و تولید شــده و در بیشتر موارد آمریکا پس 
از خریداری آن با زیر پا گذاشتن بندهای قرارداد مربوط به منع انتقال 
سالح، آنها را در اختیار گروه های تروریستی تکفیری در سوریه قرار داده 
است. در این میان مدارکی در دست اســت که نشان می دهد آمریکا 
بارها تسلیحات و مهمات ساخته شده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
را در اختیار مخالفان در سوریه قرار داده و به سرعت حجم زیادی از این 
تسلیحات به دست داعش افتاده است. در ادامه این گزارش تایید شد 
که بخشی از تسلیحات داعش مربوط به صادرات سالح از بلغارستان 
به عربستان است و می توان این نتیجه را گرفت که کمک های آمریکا و 
عربستان به مخالفان سوری به داعش فرصت استفاده از موشک های 
ضد زرهی و صد تانک را داد.در بخش دیگری از این گزارش اعالم شد 
که کامیون های حامل تسلیحات  از مناطق درگیری مثل لیبی، یمن و 
جنوب ســودان،  از طریق مرزهای ترکیه و اردن به سوریه و عراق وارد 

شدند و به دست داعش رسیدند.

واکنش عضو مجلس خبرگان به شایعات سالمتی رهبر انقالب
عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد که رهبری در ســالمت کامل هستند.»هاشم هاشم زاده 
هریسی«، عضو مجلس خبرگان رهبری، ضمن تاکید بر ســالمتی رهبر معظم گفت: اخباری که 
هر از چندگاهی در رابطه با ســالمتی رهبر معظم انقالب توسط رسانه های بیگانه مطرح می شود 
و بازتاب پیدا می کند، اصالت ندارد و کذب است.وی تاکید کرد: رهبری در سالمت کامل هستند 
و این اخبار از اساس غلط اســت.عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه جلسه اخیر مجلس 
خبرگان فوریت نداشته اســت، عنوان کرد: جلسه ای که صحبت از تشــکیل آن مطرح می شود، 
ارتباطی با اخبار کذبی که در خصوص ســالمت رهبر انقالب منتشــر شــده، ندارد. هیات رئیسه 
خبرگان رهبری براساس برنامه روتین، هر چند وقت یک بار جلساتی برگزار می کند.او با اشاره به 
جلســه اخیر مجلس خبرگان رهبری افزود: آنطور که من پرسیدم جلسه ای با این عنوان برگزار 
نشده و تنها جلســه اخیر خبرگان، در رابطه با برگزاری اجالس خبرگان در آینده و موضوعات این 

چنینی، بوده است.

بررسی شکایت از آخوندی و ملک زاده در کمیسیون اصل 90
رییس کمیســیون اصل نود مجلس از بررســی شــکایات از عباس آخوندی وزیر ســابق راه و 
شهرسازی و رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری مستعفی وزارت بهداشت در این کمیسیون 
خبر داد.حجت االسالم نصرا... پژمانفر، رییس کمیســیون اصل نود مجلس شورای اسالمی از 
ارسال شکایات از عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی و همچنین رضا ملک زاده، معاون 
تحقیقات و فناوری مستعفی وزارت بهداشت به این کمیسیون، خبر داد.وی با بیان اینکه شکایت 
هایی نسبت به حوزه کاری آقای ملک زاده به کمیسیون رســیده است، افزود: مکاتباتی از سوی 
کمیســیون اصل ۹۰ درباره شــکایت های واصله با معاون تحقیقات و فناوری مستعفی وزارت 

بهداشت انجام شده است. 
وی توضیحاتــی را پیرامون این موضوعات ارائه کرده؛ کمیســیون اصــل ۹۰ در روزهای پیش رو 
گزارشــات تکمیلی را اخذ و بررســی خواهد کرد و پــس از آن جمع بندی نهایی کمیســیون با 
حضور ملک زاده و اشــخاصی که به این موضوعات مربوط هســتند، انجــام خواهد داد.رییس 
کمیســیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه شــکایت های واصله از عباس آخوندی به کمیسیون 
نیز مربوط به نحوه عملکرد وزیر ســابق راه و شهرسازی اســت، بیان داشت: شکایت از آخوندی 
 مربوط به عملکردش در حوزه مســکن به ویژه مسکن مهر است که این شــکایات نیز در دست 

بررسی است.

سفیر روسیه در تل آویو: 

مشکل منطقه اسراییل است نه ایران
سفیر روسیه در فلسطین اشغالی ضمن انتقاد شدید از تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه سوریه 
و اقدامات متجاوزانه آن در دیگر کشــورهای منطقه، به صراحت اعالم کرد که مشکل خاورمیانه 
اسراییل اســت، نه ایران.»آناتولی ویکتوروف« ســفیر روسیه در فلسطین اشــغالی با انتقاد از 
تحرکات رژیم صهیونیســتی در خاورمیانه گفت: علت بی ثباتی منطقــه اقدامات ایران در منطقه 
نیست، بلکه عدم پای بندی )اسراییل( به قطعنامه های سازمان ملل متحد، درگیری اسراییلی- 

عربی است.
سفیر روسیه در تل آویو همچنین با اشــاره به حمالت هوایی متعدد رژیم صهیونیستی در سوریه 
تصریح کرد: این اسراییل اســت که به حزب ا... حمله می کند نه حزب ا... به اسراییل.وی افزود: 
آناتولی ویکتوروف در ادامه انتقادهــای خود از عملکرد رژیم صهیونیســتی در منطقه، به ادعای 
مقامات صهیونیست درباره حفر »تونل های تروریستی« از سوی حزب ا... اشاره کرد و گفت: چه 

کسی اطمینان یافته که حزب ا... آنها را حفر کرده بود؟

سیاستکافه سیاست

 داعش چگونه دیوانه وار از چهارگوشه جهان سالح خرید؟

مروری بر یک تراژدی

درخواست »عون« از دستگاه قضایی لبنان 
رییس جمهوری لبنان از دســتگاه قضایی خواست اتهاماتی که به مسئوالن وارد شده را بررسی و 
پیگیری کند.روزنامه الشرق االوسط نوشت، میشل عون، رییس جمهوری لبنان در دیدار با سهیل 
عبود، رییس شــورای عالی قضایی و تعدادی از اعضای این شورا به بررســی وضعیت دستگاه 
قضایی و عملکرد دادگاه ها پرداخت و تاکید کرد، بایــد پرونده های معلق در دادگاه ها به جریان 

بیفتند و به سرعت مورد بررسی قرار بگیرند.
 اتهامات وارده به مســئوالن نباید بدون پیگیری و گوش دادن به کســانی که این اتهامات را وارد 
می کنند، معلــق باقی بماند. برای اثبات ادله و شــواهدی که دارند باید حداقل در حد شــهادت 
دادن اظهارات این افراد شنیده شود.میشل عون این اظهارات را زمانی مطرح می کند که گزارش 
های رسانه ای درمورد فساد مسئوالن در سطوح مختلف و وجود اتهامات و تحقیقات با برخی از 
مسئوالن و کارمندان نهادهای عمومی منتشر شده اســت. اقدامی که حزب سوسیالیست ترقی 

خواه آن را گزینشی و در نتیجه اعمال فشار بر دستگاه قضایی می داند.

جمهوری خواهان به »ترامپ« پشت کردند
هم حزبی های رییس جمهور آمریکا همراه با اعضای حزب دموکرات با تصویب قانون مجوز دفاع 
ملی در مجلس این کشــور، او را تنها گذاشــتند.روزنامه نیویورک تایمز نوشت به رغم تهدید های 
مکرر دونالد ترامپ برای توسل به حق وتو ریاست جمهوری، مجلس نمایندگان آمریکا الیحه ۷۴۱ 

میلیارد دالری قانون مجوز دفاع ملی را با اکثریت آرا تصویب کرد.
قانون مجوز دفاع ملی جدید آمریکا مســتلزم حذف اسامی کنفدراسیون ها از پایگاه های نظامی 
این کشــور اســت.تصویب قاطع این الیحه نشــان می دهد نمایندگان هر دو حزب دموکرات و 
جمهوری خــواه امیدوارند کنگره بتواند با وجــود مخالفت های دونالد ترامپ، حقوق ســربازان 
آمریکایی را افزایش دهد. تصویب این الیحه همچنین نشان از گسست قابل توجه میان ترامپ 

و هم حزبی های جمهوری خواه اوست.
 جمهــوری خواهان کنگره بــه رغم تمایل ترامــپ برای تعویــق تصویب الیحه دفاعــی تا پایان 
حضور او در کاخ ســفید، در نهایی کردن ایــن الیحه همراهی کردند.تصویــب قاطع قانون مجوز 
دفاع ملی این امیــدواری را به وجــود آورده که حمایــت از این الیحه به حدی قوی اســت که 
ترامپ را از توســل به حــق وتو منصرف کنــد. در قانون مجوز دفــاع ملی آمریــکا مجوز اعطای 
 پاداش به اعضــای کادر دفاعی و نیز بودجه ســاخت و ســاز نظامــی و برنامه های آموزشــی

 مشخص شده است.

شروط مصر برای پذیرش آشتی با قطر
وزیر خارجه مصر ضمن تقدیر از اقدامات میانجی گرانه کویت برای حل اختالفات میان چهار کشور 
عربی و قطر، شروط قاهره برای پذیرش این آشتی را اعالم کرد.سامح شکری، وزیر خارجه مصر 
در مصاحبه ای با شبکه »TEN TV« تاکید کرد: قاهره از تالش های کویت در راه آشتی چهار کشور 

عربی با قطر تقدیر می کند.
وزیر خارجه مصر با اشــاره به اینکه در چند روز گذشــته بــه دلیل وجود چارچوبــی برای توافق 
و حل اختالف، تغییری ایجاد شــده اســت، شروط کشــورش برای قبول این آشــتی را اعالم 
کرد.شــکری گفت: مصر آماده تعامل مثبت با تمامی مســائلی اســت که همبستگی ملت های 
عربــی را محقق می کنند، اما به شــرطی که ایــن امر در چهارچــوب توافقی همــه جانبه انجام 
شــود که در آن تمامی عواملی که به این شــرایط منجر شــدند، در نظر گرفته شــوند و به چهار 
کشــور عربی تضمین داده شــود که اهمیت و جایــگاه اصولی چــون دخالت نکــردن در امور 
 داخلــی، در نظر گرفتن منافع کشــورها و خــودداری از تالش بــرای برهم زدن ثبات کشــورها 

درک می شوند.

مشــاور شــهردار تهران در امور مجلس اعالم کرد 
که شــهردار تهران در مورد مصوبه مالیات بر ارزش 
افزوده به شــورای نگهبان نامه نوشته است.پروانه 
مافی گفت: در الیحه درآمدهای پایدار شــهرداری 
ها ســعی کردیم مواد به گونه ای تنظیم شــود که 
اختیارات شوراها حفظ شــود. متاسفانه این الیحه 
از ســوی شــورای نگهبان با یک ایراد کلی مواجه 
شــد.وی افزود:  دو نگاه و رویکرد در بین اعضای 
شورای نگهبان است؛ یک رویکرد به نگاه ما نزدیک 
است و بر حفظ اختیارات شوراها تاکید دارد و دوم 
مخالف این نظر است، تالش مان این بود که با کمک 
اعضای موافق، نظر اعضای مخالف را موافق کنیم و 
در این رابطه نامه ای را با امضای شهردار تهران برای 
اعضای مخالف شورا که آقایان کدخدایی و ره پیک 

بودند، ارسال و از آنان درخواست نشست کارشناسی 
داشتیم؛ اما هنوز پاسخی دریافت نکرده ایم.مافی 
توضیح داد: االن هم دو نظر مطرح اســت، نخست 
اینکه وزارت کشــور معتقد اســت با تصویب ماده 
۵۳ مشــکلی برای تنظیم عوارض برای شوراها رخ 
نمی دهد در حالی اعضای شوراهای شهر نظرشان 
خالف این است اما امور مجلس شهرداری با هیئت 
رییســه تماس داشــته و از آنجایی که بررسی این 
موضوع در دستور شورای نگهبان است، قرار شده که 
هیئت رییسه همه تالش خود را برای تغییر تصمیم 
حقوقدانان شــورای نگهبان انجام دهد.  باید کامال 
توجیه اش برای همه روشن باشد که آیا با تصویب 
این قانون که  وزارت کشور با همکاری شورای عالی 
اســتان ها عوارض وضع کنند؛ در قوانین باالدستی 

می تواند اشکالی ایجاد و قوانین قبلی را نقض کند 
یا نه و اتفاق جدی رخ نمــی دهد؟وی افزود: هیچ 
کوتاهی انجام نشده و ۶ ماه است که وزارت کشور، 
شهرداری و بنده با نمایندگان مجلس و فراکسیون 
های تخصصی و حتی حقوقدانان شــورای نگهبان 
در حال رایزنی و نشســت هســتیم. اما کمیسیون 
اقتصادی در برخی جلســه های خود اطالع رسانی 
نمی کرد با این حال تالش هــا همچنان ادامه دارد 

که البته بعید است نظر شورای نگهبان تغییر کند.

»حناچی« به شورای نگهبان نامه نوشت

خبر روز

روحانی در جلسه هیئت دولت:

 نمایندگان، سونامی
 طرح ها راه انداختند

رییس جمهور با اشاره به تحویل بودجه سال 
۱۴۰۰ پیش از موعد مقرر بــه مجلس تاکید 
کرد: این اولین کار مشترک مجلس یازدهم 
و دولت دوازدهم است؛ متاسفانه در این چند 
ماه امکانش فراهم نشــده که کار مشترکی 
انجام بدهیم. چون نمایندگان مجلس محترم 
لوایح ما را به بایگانی بردند و ســونامی طرح 
ها را راه انداختند.حسن روحانی شد: امروز 
فضای فرصت نه نتها در صنعت و کشاورزی 
بلکه برای دیپلماســی و حرکت های وزارت 
خارجه بهتر از ماه های گذشته فراهم است. 
امروز فضایی است که بهتر می توانیم با دنیا، 
منطقه، همســایگان و غرب و شرق کار کنیم 
و برای منافــع ملی تحرک پیــدا کنیم. این 
جاده پر فراز و نشــیب به مقدار کمی در حال 
هموار شدن اســت و دیپلمات ها می توانند 
ســریع تر گام بردارند.وی افــزود: ما برای 
پیشرفت دیپلماســی نیاز داریم که از کشور 
صدای واحدی شنیده شود، البته نمی گویم 
ســلیقه ها را یکی کنیم و مجلس تابع دولت 
باشد یا دولت تابع مجلس باشد. آنها هم نظر 
خود را دارند ما هم نظرات خود را داریم. ولی 
شنیده شــدن صدای واحدی از کشور بسیار 
مهم اســت.وی اضافه کرد: آن چیزی که در 
 IR۲M نظنز نصب شده و یا سانتیرفیوژهای
موضوع جدیدی نیســت که اروپایی ها برای 
آن نوحه می خوانند این که سینه زنی ندارد؛ 
چرا که ما قبال به شما گفته ایم این کار را انجام 
خواهیم داد، کار ما در نطنــز دقیقا بر مبنای 
اعالم رسمی شخص من و دولت بوده است.

بین الملل

وز عکس ر

اعتراضات به شهرک 
سازی صهیونیست ها

یک معتــرض فلســطینی در برابر 
سرباز اسراییلی در جریان تظاهرات 
علیه شهرک سازی های غیرقانونی 

اسراییل در کرانه باختری.

»گوترش« خواستار بازگشت کامل ایران به تعهدات برجامی شد
»آنتونیو گوترش« دبیرکل سازمان ملل در گزارشی برای شورای امنیت از خروج یکجانبه دولت »دونالد ترامپ«رییس جمهور آمریکا از برجام و وضع مجدد تحریم ها 
علیه جمهوری اسالمی ایران ابراز تاسف کرد و از ایران خواست که به اجرای کامل توافق هسته ای بازگردد.بنا بر گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، گوترش در گزارش خود 
همچنین از ایران درخواست کرد تا نگرانی های مطرح شده درباره برنامه هسته ای و موشکی این کشور را برطرف کرده و به »اجرای کامل« مفاد برجام بازگردد.وی ضمن 
ابراز نگرانی از تصمیم ایران برای نصب سانتریفیوژهای جدید در تاسیسات غنی سازی نطنز بر لزوم اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تاکید کرد و گفت که اجرای این 
قطعنامه »از نظر جامعه بین المللی تا حد زیادی بعنوان گواهی بر کارآمدی چندجانبه گرایی، دیپلماسی و گفت وگو و موفقیت در عدم اشاعه هسته ای به حساب می آید«.

گوترش ضمن انتقاد از جنگ اقتصادی ایاالت متحده علیه جمهوری اسالمی ایران بر اهمیت »ابتکارعمل هایی در حمایت از روابط تجاری و اقتصادی با جمهوری اسالمی 
ایران به ویژه در دوران فعلی مشکالت اقتصادی و درمانی ناشی از بیماری همه گیر کووید-۱۹« تاکید کرد.طبق این گزارش، شورای امنیت در صدد است که در تاریخ ۲۲ 
دسامبر ) دوم دی ماه( درباره گزارش دبیرکل سازمان ملل بحث و گفت وگو کند.در حالی دبیرکل سازمان ملل از ایران درخواست کرده است تا به طور کامل به تعهداتش در 
قبال برجام بازگردد که طرف های اروپایی توافق هسته ای )فرانسه، انگلیس و آلمان( از زمان خروج آمریکا از برجام، به تعهدات شان در قبال این توافق پای بند نبوده اند.
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کشت نشایی در اصفهان 1۷۸ درصد رشد یافت
رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: کشت نشایی در این استان نسبت به سال آغاز دولت 
افزون بر ۱۷۸ درصد رشد داشته است.مهرداد مرادمند افزود: در سال ۹۲ و آغاز فعالیت دولت تدبیر و 
امید کشت نشایی در این منطقه در ۲ هزار و ۹۸۸ هکتار انجام می شد اما در پایان سال ۹۸ به هشت 
هزار و ۳۱۱ هکتار افزایش پیدا کرد.وی با اشاره به پنج هزار و ۳۲۳ هکتار افزایش در طول حدود هفت 
سال تصریح کرد: استفاده از کشت نشایی در محصوالت آب بر مانند پیاز از برنامه های اصلی این نهاد 
به شمار می رود.رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با تاکید بر ضرورت بهره گیری از شیوه هایی 
که در بهبود راندمان موثر است اضافه کرد: کشت نشایی در محصوالتی که قابلیت استفاده از این روش  
را داشته باشد در کنار کاهش زمان و هزینه تولید، بهره وری را افزایش می دهد .مرادمند با بیان اینکه 
کشت نشایی به دلیل صرفه جویی در مصرف آب شیوه ای مناسب برای کشاورزی مناطق خشک و 
نیمه خشک مانند اصفهان به شمار می رود خاطرنشان کرد: اصلی ترین موضوع در صنعت کشاورزی 
این استان توجه به مقوله کم آبی است لذا مصرف بهینه مایه حیات باید در کشت انواع محصوت جزو 
اولویت ها باشد.وی با اهمیت توجه به راهکارها و روش هایی که تولید محصوالت را افزایش می دهد 
اظهارداشت: جهش تولید مستلزم اهمیت هر چه بیشتر به کشــاورزی نوین و شیوه های مبنتی و 
متناسب با هر منطقه است.رییس سازمان جهاد کشــاورزی اصفهان خاطرنشان کرد: تغییر تاریخ 
کشت در برخی مصحوالت زراعی بهاره به پاییزه مانند چغندر قند، چغندر غلوفه ای و قصیل جو از دیگر 

برنامه هایی است که برای افزایش بهره وری و میزان تولید دنبال می شود.

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی:

  قیمت لوازم یدکی خودرو در روزهای اخیر افزایش
 نیافته است

رییس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل سبک و سنگین اصفهان گفت: قیمت لوازم 
یدکی خودرو افزایش داشته اما این روند افزایشی مربوط به روزهای اخیر نیست.اسماعیل معصومی 
با تکذیب افزایش قیمت لوازم یدکی خودروهای ســبک در روزهای اخیر، اظهار کرد: هرگونه لوازم 
یدکی مربوط به خودروهای سبک و ســنگین در واحدهای صنفی این اتحادیه، طی روزهای اخیر 
افزایش قیمت را تجربه نکرده است و افزایش قیمت رینگ خودرو نیز صحت ندارد.وی افزود: قیمت 
انواع لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین در بازار از ابتدای سال تاکنون تغییراتی داشته و شاهد 
افزایش قیمت چندین نوع لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین بوده ایم.رییس اتحادیه صنف 
فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل سبک و سنگین اصفهان با بیان اینکه قیمت ها افزایش داشته؛ اما 
این روند افزایشی مربوط به روزهای اخیر نیست، تصریح کرد: قیمت لوازم یدکی خودروهای سبک 

و سنگین نیز همزمان با موج افزایش قیمت کاالهای اساسی در کشور گران شده است.

۸۵ کشور؛ مقصد صادراتی گمرکات استان اصفهان
هزارو ۱۴۰ قلم کاال از گمرکات اســتان اصفهان به ۸۵ کشور صادر شــد.مدیرکل گمرکات استان 
اصفهان گفت: این کاال ها در هشــت ماهه امســال به میزان بیش از چهــار میلیون و ۴۳۵ هزار 
تن و به ارزش افزون بر یــک میلیارد و ۳۷۵ میلیون دالر بوده است.رســول کوهســتانی پزوه 
افزود: عمده صادرات اســتان اصفهان محصــوالت و مصنوعات بوده کــه در واحد های تولیدی 
اســتان پردازش، فراوری و تولید شده اســت.وی، چدن، آهن و فوالد و مصنوع آنها، محصوالت 
پتروشــیمی، شــیمیایی آلی و لبنی همچنین فــرش را عمده کاال هــای صادراتــی بیان کرد.

کوهستانی پزوه افزود: مهم ترین کشور های هدف صادراتی استان اصفهان عراق، چین امارات، 
افغانستان و اندونزی بوده است.واردات و صادرات کاال در اســتان اصفهان از طریق پنج مبادی 
 گمرکی شامل مرکزی، کاشان، پست، مســافری و تجاری فرودگاهی، فوالدمبارکه و ذوب آهن

 صورت می گیرد.

براساساعالممشاورزیستبومکسبوکاراتاقبازرگانیاصفهان،واردکنندگاندرگمرکبهمانعوزارتصمتوبانکمرکزیبرخوردهاند؛

سد دولتی بر سر راه واردات

مرضیه محب رسول پس از آنکه به تعلــل در ترخیص برخی از 
اقالم کاالهای وارداتی مورد مصرف در کشور 
عمال بازار از کاالهایی مانند روغن خالی شــد و شوک ناشی از آن تا چند 
هفته ادامه داشــت، دولت و وزارت صمت اعالم کردند تسهیالتی برای 
تسریع در روند ترخیص کاالها به گمرک و بانک مرکزی ابالغ شده است تا 
دیگر شاهد بروز چنین اختالالتی در کشــور نباشیم؛ اما فعالن واردات و 
صادرات کشور چیز دیگری می گویند اینکه همچنان این موانع پابرجاست 
و باید منتظر بحران هایی مشابه آنچه در جریان توزیع روغن در کشور رخ 
داد، باشیم؛ اتفاقی که در شرایط کنونی تبعات گسترده تورمی هم در پی 
خواهد داشت. شواهد و گفته ها نشان می دهد هم اکنون تعداد زیادی از 
کانتینرهای واردتی به کشور به دلیل وقفه در تخصیص ارز از سوی بانک 
مرکزی در گمرک رسوب کرده اند و در خوش بینانه ترین حالت این تاخیر 
ممکن است تا6۰ روز هم به طول بیانجامد. آنگونه که مشاور زیست بوم 
کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان اعالم کرده است شاید چند سال پیش 
برای یک تاجر، بزرگ ترین مانع تنها گمرک بود، اما امروز سازمان های 
همجوار گمرک، بسیار بیشتر و سخت تر سنگ اندازی می کنند در حالی 
که اکنون گمرک برای ترخیص کاالها به ســازمان ها فشار وارد می کند.

شهاب گلخندان با بیان اینکه در حال حاضر گمرکات کشور تالش بسیاری 
برای ترخیص کاالها از گمرک دارند، گفت: متاسفانه سازمان های همجوار 
به خصوص در شرایط کنونی تحریم که کشور درگیر مشکالت ارزی است، 
به جای حل مشکل، درگاه های گمرکات را با قوانین و بخشنامه ها بسته 
اند که این اقدام حتی موجب افزایش قاچاق در کشــور می شود.وی با 
اشاره به دالیل رسوب چند ماهه کاالها در گمرکات، توضیح داد: تشدید 
تحریم ها و کمبود ذخایر ارزی و از ســوی دیگر بخشــنامه های مبهم و 
دوپهلوی متعدد، موجب ترخیص نشدن کاالها از گمرک شده است.وی 
در خصوص گالیه صادرکنندگان در مورد بخشنامه ارزی بانک مرکزی و 
تحویل آن، اظهار کرد: در حال حاضر واردکنندگان کاالهای اولیه خود را با 
ارز نیمایی وارد می کنند، اما بانک مرکزی از او می خواهد که ارز حاصل از 
صادرات را با قیمت سنا به سیستم بازگرداند که این اختالف قیمت بین ارز 
نیمایی و سنا، موجب ضرر صادرکننده می شــود.وی توضیح داد: یک 
واردکننده مواد اولیه کاالهای خود را با ارز نیما که مبلغ باالتری دارد، وارد 
کشور می کند، اما بعد از تولید کاال و صادرات، باید ارز حاصل از صادرات 
خود را با مبلغ ارز سنا به کشور بازگرداند که این اختالف قیمت موجب زیان 
صادرکننده می شود.گلخندان با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد کاالهایی که 

در کمرگ رسوب و ترخیص نمی شود، کاالهای اساسی است که با زندگی 
مردم ارتباط مستقیم دارد، اظهار کرد: ترخیص نشدن این کاالها از گمرک، 
بار روانی باالی 6۰ درصدی در بازار دارد، همچنین باید توجه داشــت که 
اجناس موجود در گمــرک و بازار با نرخ دالر روز عرضه نمی شــود و اگر 
اجناس به خصوص کاالهای اساســی با نرخ واقعی دالر وارد بازار شود، 
شــاهد تورم بســیار باالیی خواهیم بود.وی توضیح داد: در حال حاضر 
کاالهایی که در گمرک رسوب و ترخیص نشده با دالر ۱۳ تا ۱۷ هزار تومان 
وارد کشور شده است، اما بســیاری از تجار به دلیل اینکه اجناس خود را 

بتوانند در بازار بفروشند، حتی درصد سود خود را حذف می کنند.
این گالیه ها در حالی هر روز از سوی دولتی ها به نوعی توجیه می شود که 
برخی از فعاالن اقتصادی دولت را به ایجاد نوعی کمبود مصنوع و دامن 
زدن به بحران های روانی در جامعه متهم می کنند از سوی دیگر عده ای 
معتقدند این نتیجه طبیعی تحریم هایی است که در سال های اخیر اتفاق 
افتاده و نتیجه عملکرد دولت نیست از ســوی دیگر انتظارها از مجلس 
و نمایندگان درباره ورود به این مســئله هم محقق نشده است و معلوم 
نیست نمایندگان چرا نسبت به گسترش این مسئله از دولت بازخواستی 

به عمل نمی آورند.

خبر روز

ضرر یک میلیاردی کرونا به گل فروشان اصفهانی 
رییس اتحادیه گل فروشان اصفهان گفت: طی دو هفته اخیر، به باغداران حدود ۱۵۰ میلیارد تومان و 
به گل فروشان حدود یک میلیارد تومان ضرر وارد شده است که البته مصنوعی فروشان، ضرر کمتری 
را متحمل شــدند.جعفر دالل باشــی با 
اشاره به شیوع ویروس کرونا و به دنبال 
آن اعمــال محدودیت هــای کرونایی، 
اظهار کرد: در این شــرایط گل فروشان و 
به خصوص باغداران، نه تنها استفاده ای 
نبردند بلکه بسیاری از آن ها تعطیل کردند 
و اکنون که در فصل ســرد ســال به سر 
می بریم، افــرادی که تعطیــل نکردند، 
گل ها را گران و بی کیفیت می فروشند.

رییس اتحادیه گل فروشان افزود: حدود 
۹۰۰ تولیدکننده و حدود ۴۰۰ گل فروش در استان اصفهان هســتند، به باغداران حدود ۱۵۰ میلیارد 
تومان و به گل فروشــان حدود یک میلیارد تومان در دوران قرنطینه، ضرر وارد شده است که البته 
مصنوعی فروشان، ضرر کمتری را متحمل شــدند.وی در خصوص علت این میزان ضرر در ۱۴ روز 
قرنطینه گفت: صنــف ما مدت محدودی از ســاعت ۱۰ تا 6 عصر باز بود، باغ رضوان نیز بســته بود، 
عروسی نیز لغو بود و همه این عوامل تاثیر می گذارد؛ حدود ۵۰ نفر چون مغازه شان اجاره ای بوده، 

آن را بستند و عده ای نیز شاگردان شان را اخراج کردند و بسیاری بی کار شدند.

کاشت بادام در بزرگ ترین طرح جنگل کاری استان اصفهان
مدیر منابع طبیعی شهرستان شاهین شهر و میمه گفت: بزرگ ترین طرح جنگل کاری استان اصفهان 
با اســتفاده از بذر بادام وحشی در روستای ُسه، بخش میمه شهرســتان شاهین شهر و میمه اجرا 
شد.مهدی اکبری اظهار کرد: بزرگ ترین طرح جنگل کاری اســتان اصفهان با استفاده از بذر بادام 
وحشی در روستای ُسه، بخش میمه شهرستان شاهین شــهر و میمه اجرا شد.مدیر منابع طبیعی 
شهرستان شاهین شهر و میمه افزود: این طرح به مساحت یک هزار و 6۰۰ هکتار و با حفر ۳۲۰ هزار 
گودال در روستای ُسه، اجرا شده و برای اجرای این طرح جنگل کاری افزون بر یک میلیارد و ۴۸۰ 
میلیون تومان از محل صندوق توسعه ملی هزینه شده است.مدیر منابع طبیعی شاهین شهر و میمه 
ادامه داد: این درختچه، در برابر کم آبی نیز مقاوم است و به آبیاری نیاز دارد و بارندگی های ساالنه 
می تواند آب موردنیاز خود را تامین کند؛ بذر بادام وحشی نیز نوعی آجیل است که قابلیت عرضه در 

آجیل فروشی های کشور دارد.

کمبود قطعات موتورسیکلت در بازار اصفهان
رییس اتحادیه تعمیرکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت اصفهان گفت: کمبود قطعات موتورسیکلت 
و  دوچرخه در بازار اصفهان معضلی است که در برخی موارد روزهای زیادی برای تامین آن زمان الزم 
است . عباسعلی ریش سفیدان با اشاره به شرایط فعالیت واحدهای صنفی تعمیر کننده دوچرخه 
و موتورسیکلت اظهار داشت: بحران شیوع کرونا در این زمینه منجر به کاهش چشمگیر درآمد این 
صنف شده است.وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۴۸۰ واحد صنفی فعال در اصفهان در زمینه 
تعمیر دوچرخه و موتورسیکلت وجود دارد، اضافه کرد: از این تعداد ۳۰۰ واحد صنفی دارای مجوز، 
۱۲۰ واحد صنفی در صف دریافت مجوز و 6۰ واحد صنفی بدون مجوز در این شهر فعالیت دارد.رییس 
اتحادیه تعمیرکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت اصفهان با بیان اینکه تاکنون هیچ واحد صنفی در 
این زمینه تعطیل نکرده است، ابراز داشت: باید توجه داشت که واحدهای صنفی تحت پوشش ما 
سرمایه ای برای ورود به کار دیگری ندارند و شغل آنها از ضعیف ترین شغل ها در زمینه درآمدی است.

با مسئولان

معاون استاندار:اخبار

طرح های زیرساختی اشتغالزا در شهرستان های اصفهان اجرا شود
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان گفت: طرح های زیرساختی معطوف به رشــد اقتصادی و ایجاد اشتغال در شهرستان های این استان باید 
اجرا شود.ایوب درویشی افزود: دستگاه های متولی و مسئول باید از موازی کاری و اقداماتی که تداخل منفی ایجاد می کند تا شهرستان ها همچنان در محرومیت باقی 
بمانند، جلوگیری کنند.وی تصریح کرد : در قالب هدف گذاری و برنامه ریزی واحد که الگوی توسعه ای را بیان می کند باید اقدامات پیش برود.وی تصریح کرد: در این 
شهرستان ها به لحاظ محرومیت تاریخی و ضعف در زیرساخت های اصلی باید به صورت جهشی پروژه ها و اقداماتی انجام شود.معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی 
استانداری اصفهان گفت: با کمک مردم و استفاده از نیروهای درونی مناطق کمتر توسعه یافته باید برنامه ای برای توانمندسازی داشته باشیم تا منجر به توسعه شهرها 
شود.درویشی اظهار داشت: تزریق نیرو از خارج از شهرستان ها به خودی خود باعث توسعه شهرستان ها نمی شود بلکه با تسهیل سرمایه گذاری و استفاده از نیروهای 
درونی و الگوی توسعه درون زا در این شهرستان ها باید برنامه ریزی و اقداماتی انجام شود.وی گفت: در شهرستان خور و بیابانک که شهرستان منتخب هدف توسعه در 
استان است اقدامات خوبی در ابعاد مختلف زیرساختی، ایجاد اشتغال، سرمایه گذاری انجام شده است.معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان 
اضافه کرد: با مشارکت بنیادهای توسعه گرا مانند بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان و با تشکیل صندوق های خرد روستایی توانمندسازی نیروها ایجاد شده تا با پرداخت 

تسهیالت و انتخاب طرح های متناسب با ظرفیت های آن شهرستان اقدامات پیش برود.

دولت مکلف به پرداخت 
یارانه خرید کاالهای 

اساسی است
عضـو هیئـت رییسـه مجلـس شـورای 
اسـالمی گفـت: الـزام دولـت بـه پرداخت 
یارانـه خریـد کاالهـای اساسـی آخریـن 
طرحی بـود که تصویب شـد، امـا دولت آن 
را ابـالغ نکـرده، رییس مجلـس آن را ابالغ 
می کنـد و دولـت مکلـف اسـت آن را اجـرا 
کند.حسـینعلی حاجـی دلیگانی با اشـاره 
بـه طرح هـای اقتصادی بـرای بهتر شـدن 
وضعیـت معیشـت مـردم اظهـار داشـت: 
بیـش از ۵۰۰ طـرح در مجلـس در دسـت 
تصویـب اسـت و در ایسـتگاه های مختلف 
روی آن کار می شـود و چنـد هـزار عنـوان 
نظارتـی از دولـت کـه بخـش عمـده ای از 
آن هـا مربـوط بـه مباحـث اقتصـادی و 
از جهاتـی اسـت کـه اثـرش می توانـد بـر 

معیشـت مـردم مثبـت باشـد.
عضـو هیئـت رییسـه مجلـس شـورای 
اسـالمی افـزود: الـزام دولت بـه پرداخت 
یارانـه خریـد کاالهـای اساسـی آخریـن 
طرحـی بـود کـه تصویـب شـد، امـا دولت 
آن را ابـالغ نکـرده و رییـس مجلـس آن را 
ابـالغ می کنـد و دولـت مکلف اسـت آن را 
اجرا کند.وی با اشـاره به ارائه طـرح تثبیت 
قیمت هـا گفـت: بـه دنبـال آن هسـتیم 
کـه هـر چـه زودتـر ایـن طـرح به صـورت 
دوفوریتـی در مجلـس مطـرح شـود و 
بتوانیـم جلـوی افزایـش قیمت هایـی کـه 
بی رویـه بـاال مـی رود را بگیریـم و بـه ویژه 
شـرکت های دولتـی که خودشـان شـروع 
کننـده ای بـرای گـران کـردن خدمـات و 
کاالهـا هسـتند، جلـوی افزایـش قیمـت 
خدمات شـان سـد شـود و مقرراتـی را 
تعییـن کردیم تـا بـه راحتـی کسـی نتواند 
را گـران کند.حاجـی  و خدماتـی  ال  کا
دلیگانـی بیـان کـرد: در طـرح تثبیـت 
قیمت هـا هـر گونـه افزایش قیمـت خرید 
و فـروش کاال و خدمـات را ممنـوع کردیم، 
مگـر اینکـه دالیلـی بـرای افزایـش قیمت 

داشـته باشـد.

درحالحاضرکاالهاییکهدرگمرکرسوبوترخیص
نشدهبادالر۱۳تا۱۷هزارتومانواردکشورشدهاست،
امابسیاریازتجاربهدلیلاینکهاجناسخودرابتوانند
دربازاربفروشند،حتیدرصدسودخودراحذفمی

کنند

مجری کل طرح های زیربنایی استان اصفهان گفت: 
اجرای پروژه های زیرساختی وزارت راه در مناطق کمتر 
برخوردار اســتان اصفهان به صورت ویژه در دستور کار 
قرار گرفته و محورهای مواصالتی شهرستان سمیرم 
در این زمینه اجرایی خواهد شــد.علیرضا صلواتی با 
اشاره به اهمیت توجه به پروژه های زیرساختی وزارت 
راه و شهرسازی در نقاط مختلف استان اصفهان، اظهار 
کرد: یکی از مهم ترین دغدغه های شــرکت ساخت و 

توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، توجه به دغدغه 
مناطق کمتر برخوردار در خصوص جاده ها و پروژه های 
زیرســاختی بوده و این مســئله با جدیت در استان 
اصفهان دنبال می شود.وی با بیان اینکه دغدغه اصلی 
در ساخت آزادراه ها، تامین دسترسی ها به نقاط مختلف 
است، ادامه داد: باید دسترسی های استاندارد در سطح 
اســتان اصفهان تامین شــده و جای جای استان به 
جاده های مواصالتی استاندارد متصل شوند. از این رو 
تکمیل پروژه های مهم زیرساختی مدنظر قرار گرفته 
است. مجری کل طرح های زیربنایی استان اصفهان 
در خصوص توجه ویژه به مناطق کمتر برخوردار، گفت: 
باید تالش کرد که جاده هــای مواصالتی، بزرگراه ها و 

آزادراه ها بر اساس مطالعات صورت گرفته و با استاندارد 
مناسب، در مناطق کمتر برخوردار اجرا شود، از این رو، 
نقش پروژه هــای زیربنایی وزارت راه در شهرســتان 
سمیرم اهمیت قابل توجهی دارد.وی درباره اجرای باند 
دوم بزرگراه سمیرم – یاسوج، گفت: این مسیر حدودا 
۱6۰ کیلومتر طول داشته و اقدامات اجرایی مناسبی در 
این خصوص صورت گرفته و با استفاده از ظرفیت های 
موجود، به دنبال تکمیل هرچه ســریع تر آن هستیم.

صلواتی گفت: در صورت تامین اعتبار محور ســمیرم 
یاســوج، اقدامات جدی تری در این خصوص صورت 
خواهد گرفت تا این نیاز مردم اســتان های اصفهان و 

کهکیلویه و بویراحمد، هرچه سریع تر تامین شود.

مجری کل طرح های زیربنایی استان اصفهان مطرح کرد:

اجرای پروژه های زیرساختی در مناطق کمتر برخوردار 

بازار چاقو فروشان 
ارومیه 

 بازار ارومیه یکی از دیدنی ترین مکان 
های گردشــگری ارومیه که در بافت 
قدیمی شهر در جنوب شرقی ارومیه 
ما بین خیابان های امام و بعثت قرار 
دارد. راسته چاقوسازان بازار تاریخی 
ارومیه یا در زبــان ترکی »پیچاقچی 
خانا« در یکی از راسته های بازار ارومیه 

قرار دارد که در دوره صفویان بنا شد.

وز عکس ر
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آگهی

مفاد آراء
9/78 آگهی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون تعیـــین 

تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صــادره هیئت موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان لنجان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشخصات متقاضیان 
و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمــوم در دو نوبت به فاصله 
15 روز در روزنامه های زاینده رود و کیمیای وطن آگهی می شــود در صورتی 
 که اشخاص نســبت به صدور ســند 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 تســلیم و پس از اخذ رســید ، 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 .
  1399 /04 1 - رای شــماره 139960302015000361مــورخ 14/
محســن مختــاری همامــی فرزنــد فتــح الــه نســبت بــه ششــدانگ 
پــالک  ز  ا مفــروز  مترمربــع   270 مســاحت  بــه  نــه  بابخا یــک 
 226 فرعــی از 158 - اصلــی واقــع در قریه همــام بخش 9 ثبــت اصفهان
لــق  لخا عبدا رســمی  مالــک  ز  ا شــده  خریــداری  لواســطه  ا مــع    

مختاری همامی.
2 - رای شــماره 139960302015000450  مــورخ 1399/05/19  دولــت 
جمهوری اســالمی ایران به نمایندگی وزارت آموزش و پرورش استان اصفهان 
نسبت به ششــدانگ یک بابخانه به مســاحت 156.41 مترمربع مفروز از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
  1399 /05 /19 139960302015000458مورخ شــماره 3-رای 
اعظــم مومنــی قلعــه قاســمی فرزنــد اســداله نســبت بــه ششــدانگ 
ز پــالک  نــه بــه مســاحت 144.77 مترمربــع مفــروز ا یــک بابخا
 111- اصلــی واقــع در حاجــی آبــاد لنجــان بخــش 9 ثبــت اصفهــان

 مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی نوروزعلی ملک زاده .
4 -  رای شــماره 139960302015000459  مــورخ 1399/05/19  ابراهیم 
حیدری فرزند مرتضی نســبت به ششــدانگ یک بابخانه به مساحت 204.44 
مترمربع مفروز از پالک 121.87  واقع در قلعه قاســم بخش 9 ثبت اصفهان مع 
الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عباســعلی شرافت و هما سلطان شرافت 

و فرخ سلطان عطایی .
5 - رای شــماره 139960302015000460  مورخ 1399/05/19  شــهرام 
اســحاقیان ریزی فرزند حسین نســبت به ششــدانگ یک بابخانه به مساحت 
117.85 مترمربــع مفــروز از پالک 107- اصلــی واقع در زرین شــهر بخش 
 9 ثبت اصفهــان مــع الواســطه خریداری شــده از مالک رســمی حســین 

جعفری ریزی .
6 - رای شماره 139960302015000461  مورخ 1399/05/19  محمد شریفی 
پور فرزند علی نسبت به ششدانگ یک بابخانه به مساحت 75.86 مترمربع مفروز 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
7 - رای شــماره 139960302015000462  مــورخ 1399/05/19  حمیــد 
جهاندار ملک آبادی فرزند قاسمعلی نسبت به ششدانگ یک بابخانه به مساحت 
194.75 مترمربــع مفروز از پــالک 320- اصلی واقع در ملک آبــاد باغبادران 
 بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک رسمی عوضعلی

 عزیزی ملک آبادی .
8 - رای شــماره 139960302015000463  مــورخ 1399/05/19  مهدی 
جعفری ملک آبادی فرزند بخشعلی نسبت به ششدانگ یک بابخانه به مساحت 
471.05 مترمربــع مفروز از پــالک 320- اصلی واقع در ملک آبــاد باغبادران 
 بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک رسمی علی جعفری

 ملک آبادی .
  1399 /05 9 - رای شــماره 139960302015000472  مــورخ 19/
گوهــر ســبکتکین فرزنــد عبدالــه نســبت بــه ششــدانگ یــک بابخانه 
به مســاحت 442.86 مترمربــع مفروز از پــالک 107- اصلی واقــع در زرین 
 شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک رســمی

 ابوالفتح قهرمان .
10 - رای شماره 139960302015000473  مورخ 1399/05/19  حسن مومنی 
فرزند حسین نسبت به ششدانگ یک بابخانه به مساحت 203.58 مترمربع مفروز 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
  1399 /05 11 - رای شــماره 139960302015000474  مــورخ 19/
عبــاس نصیری ریــزی فرزنــد نصراله نســبت به ششــدانگ یــک بابخانه 
به مســاحت 62.96 مترمربع مفــروز از پــالک 107- اصلی واقــع در زرین 
 شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک رســمی

 ابوالفتح قهرمان .
12 - رای شماره 139960302015000475  مورخ 1399/05/19  سمیه رضائی 
فرزند غالمرضا نسبت به ششــدانگ یک بابخانه به مساحت 197.70 مترمربع 
مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
مــورخ   139960302015000476 شــماره  رای   -  13
له  باشــیخعلی فرزنــد اســدا 1399  محمــد جعفــر شــیخی با /05 /19
نســبت به ششــدانگ یک بابخانه به مســاحت 319.62 مترمربــع مفروز از 
 پــالک 107- اصلــی واقــع در زریــن شــهر بخــش 9 ثبــت اصفهــان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
14 - رای شــماره 139960302015000595  مــورخ 1399/06/04  اصغر 
ســبکتکین ریزی فرزنــد حیدر نســبت به 3 دانگ مشــاع از ششــدانگ یک 
بابخانه به مســاحت 121.04 مترمربــع مفروز از پــالک 107- اصلی واقع در 
 زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک رسمی

 ابوالفتح قهرمان .
15 - رای شــماره 139960302015000596  مورخ 1399/06/04  شــهناز 
ســبکتکین ریزی فرزند مصطفی نســبت به 2 دانگ مشــاع از ششدانگ یک 
بابخانه به مساحت 121.04 مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین 
شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح 

قهرمان .
16 - رای شــماره 139960302015000595  مــورخ 1399/06/04  یگانه 
ســبکتکین ریزی فرزند اکبر نســبت به یک دانگ مشــاع از ششــدانگ یک 
بابخانه به مســاحت 121.04 مترمربــع مفروز از پــالک 107- اصلی واقع در 
 زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک رسمی

 ابوالفتح قهرمان .
  1399 /06 17 - رای شــماره 139960302015000598  مــورخ 04/
علی قربانی فرزنــد قربانعلی نســبت به ششــدانگ یک بابخانه به مســاحت 
90.19 مترمربع مفــروز از پالک 290- اصلــی واقع در چــم کهریز بخش 9 
 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک رســمی عزت اله قربانی

 چم کهریزی .
18 - رای شــماره 139960302015000645  مــورخ 1399/07/15  بهروز 
ابراهیمی فرزند لطیف نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 668.13 مترمربع 
 مفروز از پالک 375- اصلی واقع در گنج آبــاد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان

 مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی علی اکبر امینی .
19 - رای شــماره 139960302015000646  مــورخ 1399/07/15  زهــرا 
دالل باشی اصفهانی فرزند شکراله نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
483.76 مترمربــع مفروز از پــالک 279- اصلی واقع در زرد خشــوئیه بخش 
 9 ثبت اصفهــان مع الواســطه خریداری شــده از مالک رســمی یداله ضیائی

 زرد خشوئی .
20 - رای شماره 139960302015000647  مورخ 1399/07/15  عبدالکریم 
خانمحمدی خشوئی فرزند چراغعلی نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
127.88 مترمربع مفروز از پالک 262- اصلی واقع در قریه خشــوئیه بخش 9 
ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک رسمی چراغعلی خانمحمدی 

خشوئی .
21 - رای شماره 139960302015000648  مورخ 1399/07/15  زیبا شلتوکی 
ریزی فرزند رجبعلی نسبت به ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 62.45 
 مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
22 - رای شــماره 139960302015000648  مورخ 1399/07/15  نعمت اله 
فتحی ریزی فرزند رضا نســبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به 
مساحت 255.70 مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 
 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شده از مالک رســمی ابوالفتح قهرمان . 
رای شــماره 139960302015000650  مــورخ 1399/07/15  زهره توانگر 
ریزی فرزند هاجی نصراله نســبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه 
به مســاحت 255.70 مترمربــع مفروز از پــالک 107- اصلی واقــع در زرین 
 شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک رســمی

 ابوالفتح قهرمان .
23 - رای شــماره 139960302015000664  مــورخ 1399/07/16  ســید 
حســن حســینی فرزند سید جالل نســبت به ســه دانگ مشــاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 97.82 مترمربع مفروز از پــالک 107- اصلی واقع در 
 زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک رسمی

 ابوالفتح قهرمان .
24 - رای شــماره 139960302015000665  مــورخ 1399/07/16  زهــرا 
طغیانی ریزی فرزند حسینعلی نســبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
به مســاحت 97.82 مترمربع مفــروز از پــالک 107- اصلی واقــع در زرین 
 شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک رســمی

 ابوالفتح قهرمان .
25 - رای شماره 139960302015000666  مورخ 1399/07/16  محمد قربانی 
فرزند حسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 202.09 
 مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان

 مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
26 - رای شــماره 139960302015000667  مــورخ 1399/07/16  محمد 
شــریفی ریزی فرزند عباسعلی نســبت به ششــدانگ یکباب دامداری مخروبه 
به مســاحت 410.26 مترمربــع مفروز از پــالک 107- اصلی واقــع در زرین 
 شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک رســمی

 ابوالفتح قهرمان .
27 - رای شــماره 139960302015000668  مــورخ 1399/07/16  محمد 
علی آقا اســماعیلی ریزی فرزند رضا نســبت به ششــدانگ یکباب ساختمان 
نیمه کاره به مســاحت 101.91 مترمربع مفروز از پــالک 107- اصلی واقع در 
 زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک رسمی

 ابوالفتح قهرمان .
28 - رای شــماره 139960302015000669  مــورخ 1399/07/16  علــی 
اصغر آتشی ریزی فرزند اسماعیل نســبت به 5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ســاختمان به مســاحت 90.10 مترمربع مفروز از پــالک 107- اصلی واقع در 
 زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک رسمی

 ابوالفتح قهرمان . 
  1399 /07 /16 مــورخ   139960302015000670 شــماره  رای 
مرضیــه ســلیمیان ریــزی فرزنــد محمــد نســبت بــه یکدانگ مشــاع از 
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 90.10 مترمربــع مفــروز از 
 پــالک 107- اصلــی واقــع در زریــن شــهر بخــش 9 ثبــت اصفهــان

 مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
29 - رای شماره 139960302015000671  مورخ 1399/07/19  رضا مختاری 
فرزند شکراله نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 273.36 
 مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان

 مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
30 - رای شــماره 139960302015000672  مــورخ 1399/07/19  مهری 
عسگری ریزی فرزند حســین نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه 
به مســاحت 273.36 مترمربــع مفروز از پــالک 107- اصلی واقــع در زرین 
 شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک رســمی

 ابوالفتح قهرمان .
31 - رای شــماره 139960302015000673  مورخ 1399/07/19  اسماعیل 
ملکی ریزی فرزند تقی نســبت به 55 ســهم مشاع از 1000 ســهم ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 1002.04 مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در 
زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان .
32 - رای شــماره 139960302015000674  مــورخ 1399/07/19  پروین 
موذنی ریزی فرزند رحیم نســبت به 20 سهم مشــاع از 1000 سهم ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 1002.04 مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در 
 زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک رسمی

 ابوالفتح قهرمان .
33 - رای شماره 139960302015000675  مورخ 1399/07/19  حیدرعلی 
ملکی ریزی فرزند تقی نســبت به 500 سهم مشــاع از 1000 سهم ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 1002.04 مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در 
زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان .

34 - رای شــماره 139960302015000676  مــورخ 1399/07/19  دانیال 
ملکی ریزی فرزند اسماعیل نسبت به 24 ســهم مشاع از 1000 سهم ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 1002.04 مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در 
زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان .
35 - رای شماره 139960302015000677  مورخ 1399/07/19  زهرا ملکی 
ریزی فرزند مصطفی نســبت به 28.75 سهم مشــاع از 1000 سهم ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 1002.04 مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در 
زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان .
36 - رای شــماره 139960302015000678  مــورخ 1399/07/19  ســارا 
ملکی ریزی فرزند مهدی نســبت به 25 سهم مشــاع از 1000 سهم ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 1002.04 مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در 
 زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک رسمی

 ابوالفتح قهرمان . 
رای شــماره 139960302015000679  مــورخ 1399/07/19  صادق ملکی 
ریزی فرزند مهدی نسبت به 30 سهم مشاع از 1000 سهم ششدانگ یکبابخانه 
به مســاحت 1002.04 مترمربع مفــروز از پالک 107- اصلــی واقع در زرین 
 شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک رســمی

 ابوالفتح قهرمان .
37 - رای شماره 139960302015000680  مورخ 1399/07/19  محمد حسن 
ملکی ریزی فرزند مرتضی نسبت به 20 سهم مشــاع از 1000 سهم ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 1002.04 مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در 
زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان .
38 - رای شــماره 139960302015000681  مورخ 1399/07/19  مرتضی 
ملکی ریزی فرزند تقی نســبت به 35 ســهم مشاع از 1000 ســهم ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 1002.04 مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در 
زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان . 
رای شــماره 139960302015000682  مورخ 1399/07/19  مسعود ملکی 
ریزی فرزند مصطفی نســبت به 28.75 سهم مشــاع از 1000 سهم ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 1002.04 مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در 
زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان .
39 - رای شــماره 139960302015000683  مورخ 1399/07/19  معصومه 
ملکی ریزی فرزند اسماعیل نسبت به 12 ســهم مشاع از 1000 سهم ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 1002.04 مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در 
زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان .
40 - رای شــماره 139960302015000684  مــورخ 1399/07/19  منصور 
ملکی ریزی فرزند مصطفی نسبت به 28.75 سهم مشاع از 1000 سهم ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 1002.04 مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در 
زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان .
41 - رای شــماره 139960302015000685  مــورخ 1399/07/19  مهدی 
ملکی ریزی فرزند تقی نســبت به 75 ســهم مشاع از 1000 ســهم ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 1002.04 مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در 
 زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک رسمی

 ابوالفتح قهرمان . 
رای شــماره 139960302015000686  مــورخ 1399/07/19  موســی 
ملکــی فرزنــد مرتضــی نســبت بــه 20 ســهم مشــاع از 1000 ســهم 
ز  نــه بــه مســاحت 1002.04 مترمربــع مفــروز ا ششــدانگ یکبابخا
 پــالک 107- اصلــی واقــع در زریــن شــهر بخــش 9 ثبــت اصفهــان

 مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
42 - رای شــماره 139960302015000687  مــورخ 1399/07/19  میتــرا 
شوقی ریزی فرزند ابراهیم نسبت به 25 سهم مشــاع از 1000 سهم ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 1002.04 مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در 
زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان .
43 - رای شماره 139960302015000688  مورخ 1399/07/19  نادر ملکی 
ریزی فرزند مرتضی نسبت به 20 سهم مشاع از 1000 سهم ششدانگ یکبابخانه 
به مســاحت 1002.04 مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک رســمی ابوالفتح 

قهرمان .
44 - رای شماره 139960302015000689  مورخ 1399/07/19  ناصر ملکی 
ریزی فرزند مصطفی نســبت به 28.75 سهم مشــاع از 1000 سهم ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 1002.04 مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در 
زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک رسمی 

ابوالفتح قهرمان .
45 - رای شــماره 139960302015000691  مــورخ 1399/07/19  و هانیه 
ملکی ریزی فرزند اسماعیل نسبت به 12 ســهم مشاع از 1000 سهم ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 1002.04 مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در 
 زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک رسمی

 ابوالفتح قهرمان . 
رای شــماره 139960302015000690  مورخ 1399/07/19  نسرین نوری 
فرزند رحم خدا نســبت به 12 سهم مشاع از 1000 سهم ششــدانگ یکبابخانه 
به مســاحت 1002.04 مترمربع مفــروز از پالک 107- اصلــی واقع در زرین 
 شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک رســمی

 ابوالفتح قهرمان .
  1399 /08 46 - رای شــماره 139960302015000905  مــورخ 29/
محمــد عطائــی کچوئی فرزنــد خدامراد نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانه 
به مســاحت 89.25 مترمربع مفــروز از پــالک 107- اصلی واقــع در زرین 
 شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک رســمی

 ابوالفتح قهرمان .
47 - رای شماره 139960302015000908  مورخ 1399/08/29  عبدالرحیم 
خانمحمدی خشوئی فرزند چراغعلی نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
207.25 مترمربع مفروز از پالک 262- اصلی واقع در قریه خشــوئیه بخش 9 
ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک رسمی چراغعلی خانمحمدی 

خشوئی .
  1399 /09 48 - رای شــماره 139960302015000909  مــورخ 01/

نصرالــه صادقــی ریــزی فرزند حســین نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانه 
به مســاحت 205.60 مترمربــع مفروز از پــالک 107- اصلی واقــع در زرین 
 شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک رســمی

 ابوالفتح قهرمان .
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/09/05

تاریخ انتشار نوبت دوم : 20/ 1399/09
م الف: 1049354 مصطفی شــمس کفیــل اداره ثبت و اســناد و امالک 

شهرستان لنجان 
تحديد حدود اختصاصي

9/79 شــماره نامه : 139985602025010828-1399/09/17 نظر به اینکه تمامت 
24 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ خانه 24/76  واقع در آفاران  بخش 14 ثبت اصفهان 
به موجب رای شماره 139860302025002195 مورخه 1398/02/31 هیات قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی بصورت یکبابخانه 
تحت پالک شــماره 24/3256 از شــماره پالک فوق الذکر مفروز و مجزی شده و در 
مالکیت آقای علی اصغر رضائی برزانی فرزند حسین مستقر گردیده و پرونده ثبتی فاقد 
سابقه تحدید حدود می باشــد.  لذا به اســتناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و 
طبق تقاضای مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنج شنبه مورخه 1399/10/11 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و  بموجب این آگهی به کلیه مالکین 
و مجاورین اعالم می گردد تا در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین و مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید 
حدود و فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و معترض طبق مــاده 86 آئین نامه قانون 
ثبت باید از تاریخ تســلیم اعتراض بــه این اداره ظرف یک ماه دادخواســت خود را به 
مرجع ذیصالح قضائی تســلیم و گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این واحد ثبتی 
ارائه نماید و در غیر این صورت متقاضی ثبــت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید 
 و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را بــا رعایت مقررات ادامه می دهد. 
م الف: 1057031  ابوالفضل شــهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

9/80 شــماره نامــه: 139985602025010004- 1399/08/24 نظــر بــه اینکه 
خانم پریدخــت باقری از وراث مرحوم حســن باقری به موجب گواهــی حصر وراثت 
4191-94/8/16 شــعبه دهم شــورای حل اختالف اصفهان با تســلیم درخواســت 
شــماره 25033018 مورخ 99/8/22 و دو برگ استشهاد شــهود به شماره 859736 
مــورخ 99/8/21 دفترخانه 434 اصفهــان، مدعی مفقود شــدن ســند مالکیت )به 
علت جابجایی( به میزان دو دانگ مشــاع از ششــدانگ پالک شــماره 3707 فرعی 
از 18 اصلی بخــش 14  ثبت اصفهان اســت و متقاضی صدور ســند مالکیت المثنی 
می باشــد پالک مزبور در صفحــه 361 دفتر 546 امالک ذیل شــماره ثبت 97757 
تحت شــماره چاپی 507019 ســابقه ثبت دارد.  لــذا مراتب  به اســتناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامــه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
 کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیــت نزد خود 
می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خــود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند 
 معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیــت المثنی طبق مقررات خواهد شــد.
 م الف: 1057553 ابوالفضل شــهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

9/81 شــماره نامه: 139985602210006716- 1399/09/17 تمامت ششــدانگ 
پــالک 287 فرعی از 107 اصلــی واقع در بخــش 20 ثبت اصفهان که در راســتای 
استانداردسازی به پالک 501 فرعی از 107 اصلی بخش 20 ثبت اصفهان تغییر یافته 
است در صفحه 272 دفتر 18 ذیل ثبت 3366 به نام حسین طاهری سابقه ثبت و سند 
مالکیت کاداستری دفترچه ای به شماره مسلسل 444034- دارد که طبق رای 3425 
مورخ 1383/07/29 هیات اول مفروز و در سهمش مستقر گردیده که مقدار یازده سهم 
و یکهزار و پانصد و بیست و چهار سهم از هفتاد و دو سهم بموجب سند قطعی 16859-
1398/03/21 دفترخانــه 271 اصفهان از طرف مالک به اصغر نــوری هارونی انتقال 
گردیده است سپس احدی از ورثه مالک بنام سعید طاهری بانضمام دو برگ استشهادیه 
که امضا شهود آن ذیل شماره 55763 و شناسه یکتای 139902155720000753 و 
رمز تصدیق 305315 مورخ 1399/08/18  گواهی دفترخانه 112 اصفهان رسیده است 
و مالک  مدعی است سند مالکیت آن مفقود شده است و درخواست صدور سند مالکیت 
المثنی ملک فوق را نموده 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 نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق 
مقررات خواهد شد. م الف: 1057560 ناصر صیادی صومعه مدیر واحد ثبتی حوزه 

ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

9/82 شــماره نامــه: 139985602210005898- 1399/08/18 ســند مالکیــت 
ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 4908 فرعی از 2187 اصلی واقــع در بخش 6 ثبت 
 اصفهان بنام عبدالحسین حسن پور سابقه ثبت و صدور سند به شماره چاپی 327825 
)دفترچه ای( مورد ثبت صفحه 381 دفتر 109 تحت شــماره ثبت 32435 که بموجب 
سند انتقال قطعی بشــماره 35539-1390/3/3 دفترخانه 110 بهارستان اصفهان به 
مالکیت نامبرده در آمده و سند صادر و تسلیم شده اســت و بموجب سند رهنی شماره 
35540-1390/3/3 دفترخانــه 110 بهارســتان اصفهان در رهــن بانک صادرات 
 اصفهان قرار گرفته و ســپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبی بــه انضمام دو برگ
 استشهادیه که امضا شهود آن ذیل شــماره یکتا 1399021556870009188 و رمز 
تصدیق 952916 مورخ 1399/8/8 که به گواهی دفترخانه 110 اصفهان رسیده مدعی 
اســت که ســند مالکیت آن بعلت نامشــخص مفقود گردیده  و وی درخواست صدور 
 ســند مالکیت المثنی ملک فوق را نمــوده لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی
 ذیل ماده 120 آئین نامــه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی 
 مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد
 از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبــا ضمن ارائه اصل 
ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب صورت 
مجلــس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مســترد گردد بدیهی اســت اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند 
 معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیــت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. 
م الف: 1058340  ناصر صیادی صومعه مدیــر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 

شرق اصفهان



بررسی  دفتر  مدیرکل  شهبازی،  رضا  به گفته 
میزان  زمین شناسی کشور  سازمان  مخاطرات 
فرونشست در دیگر نقاط کشور به هیچ وجه با استان 
اصفهان قابل مقایسه نیست و اصفهان به عنوان نماد 

فرونشست زمین در کشور شناخته می شود

پنجشنبه 20  آذر    1399 / 24 ربیع الثانی 1442/ 10 دسامبر 2020/ شماره 3139
معاون بهزیستی اصفهان:

 امکانات برای غربالگری ایدز محدود است
معاون پیشـگیری اداره کل بهزیسـتی اصفهان گفـت: یکی از بزرگ ترین مسـائل طـرح غربالگری 
ایـدز، محدودیت و نبـود امکان اجـرای این طرح آن بـرای عموم افـراد جامعه است.سـمیه کریمی 
افزود: به دلیل کمبـود تعـداد کیت هـای »اچ آی وی« حتی امـکان غربالگری تمامی معتـادان نیز 
مقدور نیسـت درحالی که معتادان به دلیل سـبک زندگی خود، نسـبت به جامعه بیشـتر در معرض 
خطر هستند.کریمی، دومین چالش را شناسـایی افراد اچ آی وی مثبت دانسـت و گفت: براساس 
برآوردهای صـورت گرفته باید تعداد افراد مثبت بیشـتراز ۲برابر تعداد شناسـایی شـده فعلی باشـد 
ولـی به دلیـل ناآگاهـی عمومـی افـراد بـا ریسـک بـاال بـرای انجـام آزمایـش  مراجعـه نمی کنند و 
شناسـایی نمی شـوند.وی چالش دیگر در این رابطه را مراجعه نکردن افراد شناسـایی شـده مثبت 
برای درمـان عنوان کرد و گفـت: این هـم به دلیل آگاهی پایین افراد اسـت و شـاید نگرانـی دارند که 
درمان هزینه بر باشـد و یا موجب اطالع سـایر افـراد از بیماری آنها  شـود.معاون پیشـگیری اداره کل 
بهزیسـتی اصفهان افـزود: این در حالیسـت کـه تمامی مراحـل آزمایش، تشـخیص و درمـان این 
بیماری رایگان و محرمانه اسـت و این نگرانـی هم به دنبال آگاهی کم نسـبت به این بیماری اسـت 

که باعث شـده اسـت مردم از کسـانی بترسـند که هیچ خطـری برای آنهـا ندارند.

کمک دو میلیاردی خیران به بیمارستان های کرونایی اصفهان 
سـخنگوی سـتاد اسـتانی مقابله با کرونا در اصفهان گفت: مجمع خیران سـاعی اصفهـان در قالب 
لوازم بهداشـتی، ماسـک، گان، کاور و مواد ضدعفونی کننده به ارزش ۲ میلیارد تومان به بیمارستان 
های کرونایی اسـتان کمک کردند.حجـت ا...غالمی گفـت: این کمک هـا در قالب ۱۳ وانت بسـته 
بندی شـده به دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان تحویل داده شـد.وی ادامـه داد: خیـران همچنین 
از بـدو شـیوع ویروس کرونـا کمکهـای فراوانی بـه بخـش بهداشـت و درمان اسـتان ارائـه کردند و 
این حمایت هـای انسـانی در قالب هـای مختلف همچنـان ادامـه دارد.غالمی در بخـش دیگری 
با اشـاره به برگزاری جلسـه ای کوتاه با حضـور مدیرکل حفاظت محیط زیسـت و رییس دانشـگاه 
علوم پزشـکی اصفهان اظهارداشـت: در این جلسـه دفع زباله های بیمارسـتانی مورد بررسـی قرار 
گرفت.سـخنگوی سـتاد اسـتانی مقابله با کرونا در اصفهان اضافه کرد: مقرر شـد جلسه هماهنگی 
آن با حضور اداره بهداشـت و شـهرداری اصفهان و شـرکت رهپویان برگزار شـود.وی ابراز امیدواری 

کرد با اتخـاذ تدابیـر اصولی شـیوه اصولی دفـع زباله های بیمارسـتانی نهایی شـود.

2۵ واحد صنعتی آران و بیدگل، اخطار زیست محیطی گرفتند
رییـس اداره حفاظـت محیـط زیسـت آران و بیـدگل گفـت: توسـعه صنایـع بـا حفظ محیط زیسـت 
امکان پذیر اسـت و بـر این پایـه، در ۲ هفتـه اخیر بـرای ۲۵ شـرکت صنعتـی آالینده و مشکل سـاز در 
این شهرسـتان اخطار و تذکر صادر شد.سـیدعباس نگهبان افزود: ۲۲ شـرکت صنعتی آالینـده در آران 
و بیدگل با دریافت اخطار، باید در اسـرع وقت نسـبت به رفع مشـکالت زیسـت محیطی اقدام کنند و 
۳ شـرکت صنعتی نیز هرچند در فهرسـت صنایع آالینده نیسـتند؛ اما به دلیل ایجاد مشـکالت زیست 
محیطی تذکر گرفتنـد.وی با تبیین اهمیـت حفاظت از محیط زیسـت در آران و بیدگل ادامـه داد:   این 
شهرسـتان با اسـتقرار صنایع مختلف در اطـراف آن به نوعی محصور شـده و نیازمنـد جانمایی و ایجاد 
شـهرک صنعتی بزرگ در خارج از حریم خود اسـت.رییس اداره حفاظت محیط زیسـت آران و بیدگل 
با اشـاره بـه محـدوده ۲۷۲ هـزار هکتـاری پناهگاه حیـات وحش یخـاب در ایـن شهرسـتان تصریح 
کرد: اسـتقرار صنایع باید در چارچوب ضوابط اعالمی از سـوی سـازمان حفاظت محیط زیسـت باشد.
نگهبان که از مرداد امسـال مسـئولیت اداره حفاظت محیط زیسـت آران و بیدگل را عده دار شده است، 
دربـاره نگرانی  برخی فعـاالن محیط زیسـت از آنچه فعالیـت صنایع آالینـده در این شهرسـتان عنوان 

می کننـد، اظهار داشـت: در دوره کنونـی هیچگونه مجـوزی برای صنایع آالینده صادر نشـده اسـت.

  نرخ فرونشست زمین در اصفهان به سرعت در حال افزایش است؛

بحران زمین!

فرونشست زمین، ارمغان چند ساله ای  پریسا سعادت
اســت که اگر چه طی بیــش از دو دهه 
شکل گرفته است اما سرعت رخ دادن آن در سال های اخیر بسیار زیاد 
شده به طوری که از شهریور پارسال که برخی از اساتید دانشگاه مانند 
علیرضا شــهیدی، عضو هیئت علمی دانشکده کشــاورزی دانشگاه 
صنعتی اصفهان بیشــترین نرخ فرونشســت در اصفهــان را تا ۱۲.۵ 
ســانتی متر در ســال که شــامل ۲۰۳ روســتا و مراکز جمعیتی مهم 
می شود، عنوان کرده بود؛ اما امسال بر اساس اعالم سازمان مدیریت 
بحران استانداری اســتان اصفهان این نرخ به ۳۵ سانتی متر رسیده 
اســت چیزی در حدود ســه برابر! بررســی آمار و ارقامی که از سوی 
نهادهای مختلف در این زمینه ارائه شده مدلی ضد و نقیض از کمیت 
و کیفیت فرونشست زمین در اســتان است. هر چند همه اظهارات در 
مورد خطر فرونشست و رخ دادن این پدیده خطرناک اتفاق نظر دارد؛ 
اما در میزان شــدت و جریان تند و کند این پدیده اتفاق نظری دیده 
نمی شود. آنچه مشخص اســت فرونشست در منطقه مهیار و برخوار 
بســیار جدی و پیشرفته اســت به حدی که شــکاف های حاصل از 
فرونشست زمین مشاهده می شود و به تاسیسات شهری نیز خسارت 
وارد شــده اســت در اصفهان هم مناطقی مانند زمیــن های اطراف 

فرودگاه و مناطقی مانند رهنان با بیشترین شکل فرونشست مواجه 
شده اند. در زمینه علل این پدیده هم اتفاق نظر وجود دارد؛ کارشناسان 
و مســئوالن معتقدند خشکســالی و پایین رفتن سطح آب های زیر 
زمینی اصلی ترین علل این رخداد است. بر این اساس به علت دوره 
های خشکسالی در کشور و کم بارشی در چند سال گذشته، مصرف آب 
های زیرزمینی از سفره های آب زیرزمین زیاد شده است. زیرا بخش 
های مختلف مثل بخش صنعتی و کشــاورزی، برای شــرب و دیگر 
مصارف از این آب های زیرزمینی استفاده کرده اند. استفاده نامتعارف 
از این سفره های آب زیرزمینی منجر به فرونشست زمین طی سالیان 
اخیر شــده اســت.در زمینه مقابله با این پدیــده و راهکارهای عدم 
پیشرفت آن هم مسدود کردن چاه ها و اصالح رویه برداشت آب های 
زیر زمینی هر چند در دستور کار قرار گرفته؛ اما همچنان راه های فرار و 
دور زدن قانون در این زمینه باز است و سوءاستفاده ها و برداشت های 
غیر مجاز ادامه دارد. از سال گذشته تا به حال بیش از 9۰۰ کنتر روی چاه 
های اســتان نصب شده اســت. ادوات و ابزار آالت غیر مجاز حفاری 
شناسایی و توقیف می شوند که از ســال گذشته تا به حال حدود ۷۰۰ 

عدد از این ابزارآالت توقیف شده است.
در نهایت هنوز اتفاق نظری در مورد ســرعت و میزان پیشــروی این 

بحران در میان مسئوالن وجود ندارد آن هم در شرایطی که به گفته رضا 
شهبازی، مدیرکل دفتر بررسی مخاطرات سازمان زمین شناسی کشور 
میزان فرونشست در دیگر نقاط کشــور به هیچ وجه با استان اصفهان 
قابل مقایســه نیســت و اصفهان به عنوان نماد فرونشست زمین در 

کشور شناخته می شود. 
کارشناســان معتقدند که بررسی پدیده فرونشســت زمین و راهکار 
توقف آن نباید تنها به یک سازمان و نهاد واگذار شود بلکه باید همکاری 
جمعی ســازمان های مرتبط به ویژه مرتبط با آب مانند آب منطقه ای، 
آب و فاضالب، جهاد کشاورزی منابع طبیعی و راه و شهرسازی لحاظ 
شــود.به باور آنان در این زمینه باید برای هر یــک از نهادها برنامه و 
طرح های مشخص تدوین و به طور جدی دنبال شود و ضروری است 
که ادامه آن در نهایت به بهبود اوضاع به خصوص در موضوع آب های 
سفره های زیرزمینی بینجامد. این در حالی است که در اصفهان هنوز 
حتی یک سازمان هم به عنوان متولی و تعیین کننده راهکارهای واحد 
برای مقابله با این پدیده تعیین نشــده و همچنان دستگاه ها تنها در 
مورد رخ دادن این اتفاق هشــدار می دهند بدون اینکه تدابیر و چاره 
ای خاص برای آن اندیشیده و یا برنامه مدونی برای احیای عرصه ها 

تعیین شده باشد.

با مسئولان 5جامعه

مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان گفت: با توجه 
به وضعیتی که اواخر آبان و اوایل آذر ماه در خصوص 
کاهش ذخایر خون بــه وجود آمد بــا فراخوانی که 
انجام شد، مردم استقبال خوبی کردند و کمبود ذخایر 
خونی به طور کامل جبران شد.مجید زینلی با اشاره 
به وضعیت ذخیــره خون مرکز انتقال خون اســتان 
اصفهان اظهار داشــت: با توجه به وضعیتی که اواخر 
آبان و اوایل آذر ماه در خصوص کاهش ذخایر خون 
به وجود آمد با فراخوانی که انجام شد، مردم استقبال 

خوبی کردند و مراجعات بسیاری در این مدت داشتیم 
و کمبود ذخایر خونی به طور کامل جبران شد.مدیرکل 
انتقال خون اســتان اصفهان با بیــان اینکه در حال 
حاضر وضعیت ذخایر خون اســتان خوب است؛ اما 
این بدین معنا نیست که دیگر مردم برای اهدای خون 
مراجعه نکنند، گفت: باید توجه کنیم که مصرف خون 
همیشگی است و در همه ایام ســال مراکز درمانی و 
بیماران تاالسمی نیاز به خون دارند و اتاق های عمل 
همیشه فعال است، در کل همان طور که مصرف خون 
همیشگی اســت، اهدای خون هم باید همیشگی و 
مداوم باشد.وی با تاکید بر اینکه مردم اهدای خون 
را به یک روز و یک مناسبت و یک بحران خاص نباید 
موکول کنند، بیان داشــت: از مردم درخواست داریم 

همان طور که در این چند روز به ما پاسخ خوبی دادند 
و مراجعه کردند، همچنان برای اهدای خون مراجعه 
کنند تا ما بتوانیم نیاز مراکز درمانــی را تامین کنیم.

زینلی با اشــاره به رونــد اهدای پالســمای بیماران 
بهبودیافته از کرونا عنوان کــرد: مراجعه برای اهدای 
پالســما روزانه بین ۲۵ تا ۳۰ نفر اســت که نسبت به 
ماه های گذشــته افرایش قابل توجهی داشته است؛ 
اما نیاز مراکز درمانی همچنان پابرجاســت و نیاز به 
پالســما دارند.مدیرکل انتقال خون استان اصفهان 
ادامه داد: از ابتدای پالسمادرمانی تاکنون نزدیک به 
هزار و ۱۰۰ واحد پالسما جمع آوری و مصرف شده و این 
نیاز همچنان ادامه دارد و بهبودیافتگان برای اهدای 

پالسما به مرکز خواجو مراجعه کنند.

مدیرکل انتقال خون استان:

 همچنان به اهدای خون و پالسما نیاز داریم

آغاز احداث پارک 
معلوالن در 
خمینی شهر

پارک معلوالن در خمینی شهر 
با اعتبــار ۵۰ میلیارد ریالی در 
مساحت بیش از ۱۰ هزار متر 
مربع آغاز شد که تا ۶ ماه آینده 

به بهره برداری می رسد.

رییس پلیس راه استان اصفهان اعالم کرد:

مهلت یک هفته ای پلیس به رانندگان خودروهای سنگین 
برای نصب »مارکر«

رییس پلیس راه استان اصفهان اظهار کرد: طبق تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 
به دلیل عدم رعایت مقررات ایمنی آشکارسازی و عدم رؤیت این دسته از ناوگان در شب و اجرای 
دستورالعمل اجرایی با اولویت استانداردهای فنی و نحوه استفاده از تجهیزات ایمنی در وسایل نقلیه 
باری و مسافربری باید نمایان سازی ابعاد عقب و پهلوی خودروهای سنگین انجام شود. سرهنگ 
حسین پورقیصری افزود: رانندگان این خودروها از مورخه ۲۰ آذرماه سال جاری به مدت یک هفته 
فرصت دارند نسبت به نمایان سازی و نصب بازتابنده نور یا همان » مارکر« در ابعاد عقب و جلوی 
خودروی خود اقدام کنند.سرهنگ پورقیصری ادامه داد: برابر دستور العمل های استانداردهای فنی 
و نحوه استفاده از تجهیزات ایمنی در وسایل نقلیه باری و مسافری صادره از راهداری نمایان سازی 
ابعاد عقب و پهلوی خودروهای سنگین باری و مسافربری به منظور کاهش تصادفات جلو به عقب و 
پهلو است.رییس پلیس راه استان اصفهان تاکید کرد: رانندگانی که نسبت به نمایان سازی خودروی 

خود اقدام نکنند مدارک رانندگی آنها ضبط و مراحل قانونی انجام می شود.

کشف بیش از هزار دستگاه استخراج ارز دیجیتال خارجی 
جانشین فرمانده انتظامی استان، از کشــف بیش از هزار دستگاه استخراج ارز دیجیتال خارجی 
قاچاق به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال در یک کارگاه متروکه طی یک عملیات هوشمندانه توسط ماموران 
فرماندهی انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه خبر داد. سرهنگ محمدرضا هاشمی فر بیان 
داشت: ماموران بخش میمه فرماندهی انتظامی شهرستان شــاهین شهر و میمه با اشرافیت و 
هوشمندی باالی خود از انجام فعالیت غیر قانونی اســتخراج ارز دیجیتال در یک کارگاه متروکه 
مطلع و بالفاصله موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.وی افزود: ماموران پس از کسب اطالعات 
الزم طی هماهنگی با مقام قضایی از این کارگاه بازدید به عمل آوردند که در نتیجه تعداد یک هزار 
و ۱۶4 دستگاه استخراج ارز دیجیتال خارجی قاچاق کشف شد.جانشین فرمانده انتظامی استان 
اصفهان با بیان اینکه ارزش دستگاه های استخراج دیجیتال مکشوفه در این عملیات برابر اعالم 
کارشناسان مربوطه ۱۰۰ میلیارد ریال است، تصریح کرد: در این رابطه مالک اصلی این دستگاه ها 

نیز دستگیر و به همراه پرونده برای اقدامات قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

 کالهبرداري با شگرد فروش لوازم جانبي موبايل
 در اينستاگرام 

رییس پليس فتا استان گفت: فردي كه با درج آگهي فروش لوازم جانبي موبايل در اينستاگرام 
شهروندان را فريب داده و از آنان كالهبرداري مي كرد، توســط کارشناسان این پلیس شناسايي 
و دستگير شد. سرهنگ سيد مصطفي مرتضوي گفت: در پي شكايت يكي از شهروندان مبني بر 
اينكه با هدف سفارش لوازم جانبي موبايل در يك صفحه اينستاگرامي اقدام به پرداخت ۵ ميليون 
ريال کرده؛ اما هيچ كااليي براي او ارسال نشده است بررســي موضوع در دستور كار کارشناسان 
پليس فتای استان اصفهان قرار گرفت.وي افزود: در بررسی صورت گرفته مشخص شد شاكي، 
تبليغي را در يك صفحه اينســتاگرامي در زمينه خريد غيرحضوري لوازم جانبي موبايل مشاهده 
کرده و پس از سفارش كاال و واريز وجه به حساب فروشنده نه تنها  هيچ كااليي  را دریافت نکرده 
بلکه  فروشنده نیز پاســخگوي تماس های  او نبوده اســت.رییس پلیس فتای استان اصفهان 
عنوان داشت: کارشناســان پلیس فتا  با انجام یک ســری اقدامات علمی و تخصصي و جست 
وجوهای ویژه در فضاي سایبر  نهايتا هویت فرد کالهبردار را به دست آورده و نسبت به دستگیری 

او اقدام کردند.

وز عکس ر

چهره روزاخبار

مدیرکل اوقاف استان:

مجموعه جامع علمی در 
زمینه وقف تهیه می شود

مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریه اســتان 
اصفهان گفــت: مجموعه جامــع علمی در 
زمینه وقف با اســتفاده از آثار ارســالی به 
دبیرخانه پژوهشــی هفتمین جشــنواره 
»وقف چشمه همیشه جاری« تهیه خواهد 
شد.محمدحســین بلک بابیان اینکه آثار 
علمی و پژوهشــی حوزه وقــف مربوط به 
واقفان و موقوفات مهم و کارســاز اســت، 
اضافه کــرد: در این زمینه اســتان اصفهان 
یکی از استان های ســرآمد است و از این 
رو واقفان بــزرگ و موقوفات مهمی در این 
اســتان وجود دارد.مدیرکل اوقاف و امور 
خیریه اســتان اصفهان وجود دانشگاه ها، 
شــخصیت های بزرگ و حوزه های علمیه 
را عامل دیگری برای وجود بسترهای الزم 
برای برگزاری بخش پژوهشــی جشنواره 
وقف چشــمه همیشــه جاری در اصفهان 
اســت، ادامه داد: ازســوی دیگر ظرفیت 
خوبی در دانشــگاه علوم قرآنی وجود دارد 
که می تواند بسیار کارساز باشد.وی با بیان 
اینکه اجرای بخش پژوهشــی جشــنواره 
وقف چشــمه همیشــه جاری با همکاری 
اوقاف و دانشــگاه علــوم قرآنــی برگزار 
خواهد شد، ابراز داشــت: در این دانشگاه 
دانشجویان بسیار خوبی وجود دارد و قرار 
اســت در این بخش از حضور آنها استفاده 
کنیم.حجت االســالم بلک با بیــان اینکه 
کتاب ، مقاله، جــزوه و هر آنچــه در حوزه 
وقف است در این جشــنواره مورد استفاده 
قرار می گیرد، اضافه کــرد: در این زمینه در 
نظر داریم مجموعه جامعی از منابع علمی 
در زمینه وقف ایجاد کنیم.وی با بیان اینکه 
امروزه با توجه به شــرایط فعلی اســتفاده 
از ظرفیت های علمــی در زمینه بیمار ی ها، 
وضعیت اقتصادی، توســعه شــرکت های 
دانش بنیــان مورد تاکید ســازمان اوقاف 
و امــور خیریه اســت، ابراز داشــت: همه 
اینها مدنظر اســت و برای تحقق آن گام بر 

می داریم.

رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان:

عدم آموزش های الزم به دانش آموزان استثنایی، نواقص غیرقابل جبرانی به همراه دارد
رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان اصفهان گفت: اگر آموزش های الزم در سنین طالیی رخ ندهد و دانش آموز در بازه زمانی مناسب خود به گفتار درمانی یا کار درمانی 
مراجعه نکند، بدون شک دچار نواقص غیرقابل جبرانی می شود. محسن الماسی با اشاره به آموزش های دانش آموزان استثنایی اظهار داشت: در پی شیوع ویروس منحوس 
کرونا به اجبار در شرایط خاصی قرار گرفتیم به گونه ای که از سال گذشته سیستم آموزش و پرورش شرایط ثابتی را به همراه نداشته است. در سال جدید با توجه به برنامه ریزی های 
خاص انجام شده، ساماندهی مناسبی نیز از لحاظ آموزش و محتوا برای دانش آموزان رقم خورد و دانش آموزان مختلف تحت آموزش قرار گرفتند که این کار در آموزش و پرورش 
استثنایی به دلیل پراکندگی، تنوع دانش آموزان و همچنین تنوع معلولیتی آن ها دارای سختی و حساسیت های به خصوصی است.وی ادامه داد: این طرح مشکالت متعددی 
را در برداشت که نبود زیرساخت های الزم از جمله مشکالت این طرح به شمار می رفت چرا که بخش عمده ای از خانواده ها از داشتن امکانات الزم نظیر تلفن همراه هوشمند 
محروم بودند. دانش معلمان نیز بخش دیگری از این موضوع بود که با توانمندسازی و همچنین برگزاری کارگاه های متعدد در راستای بروزسانی آن تالش کردیم اما این در 
حالی است که همچنان در بعضی از نقاط استان پوشش اینترنت و دستگاه های پیام رسان وجود ندارد و این امر نیازمند یک مطالبه جدی از سوی صدا و سیما و رسانه هاست.
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محرومیت سرمربی ذوب آهن مقابل پرسپولیس
رحمان رضایی، سرمربی جوان ذوب آهن در فصل جاری با حکم محرومیت کمیته انضباطی مواجه 
شده است.رضایی که تیمش در دو هفته ابتدایی لیگ برتر از داوری ضرر کرد، در مصاحبه های بعد از 
بازی الفاظ تندی را خطاب به داوران بر زبان آورد و حاال به همین خاطر محکوم شده است.در حکم 
کمیته انضباطی درباره رضایی آمده اســت: »رحمان رضایی، سرمربی تیم ذوب آهن به دلیل نشر 
اکاذیب و افترا نسبت به مقامات رسمی برگزار کننده مسابقه و داوران، با صدور قرار دستور موقت به 
استناد ماده 100 مقررات انضباطی تا صدور رای مقتضی از همراهی تیم خود تا اطالع ثانوی محروم 
است و جهت ادای پاره ای از توضیحات باید روز24 آذرماه در کمیته انضباطی حضور داشته باشد.«با 
این تفاسیر حضور رضایی روی نیمکت تیمش در بازی با پرسپولیس منتفی است و او باید از روی 

سکوها تیمش را هدایت کند تا در جلسه انضباطی حضور یابد و توضیحاتی را ارائه کند.

لژیونر ایرانی در لیست فروش قرار گرفت
ســایت »فاناتیک« ترکیه در جدیدترین خبر نوشت: مجید حسینی و گاســتون کمپی دو مدافع 
ترابزون که نتوانســتند رضایت نیوتن، سرمربی سابق تیم را کســب کنند در دوره مربیگری عبدا... 
آفچی هم نتوانستند توانایی خودشــان را ثابت کنند. سرمربی جدید ترابزون تصمیم خود را درباره 
این دو بازیکن گرفت و آنها را در لیست فروش گذاشت.قرار اســت ترابزون اسپور در زمستان این 
دو بازیکن را بفروشد و جانشین های مناسبی برای آنها پیدا کند. حسینی در سال 201۸ از استقالل 

راهی ترابزون اسپور شد و بعد 2 سال و نیم از این تیم جدا خواهد شد.

»منصوریان« در هواپیما از تراکتور برکنار شد
علیرضا منصوریان در حالی از سرمربی گری تراکتور کنار رفت در ۵ هفته اول لیگ یک برد به دست 
آورد و البته از نظر امتیازی اختالف چندانی با تیم دوم جدول نداشت.ماجرای برکناری منصوریان 
اما در نوع خود عجیب بوده است.  او در برنامه سالم صبح بخیر شبکه سه به جزییات این برکناری 
اشاره کرد. منصوریان روز سه شنبه در جلسه تمرینی تراکتور شرکت کرد. بعد از تمرین با بازیکنان 
ناهار خورد. پس از آن جلسه ای با نصیرزاده معاون باشگاه برگزار کرد که در این جلسه بحث هایی 
درباره نتایج تراکتور صورت گرفت. همینطور منصوریان به مشکالت موجود اشاره کرد. حرفی هم از 
برکناری زده نشد. در ادامه منصوریان برای ســفر یک روزه به تهران و سر زدن به خانواده اش بلیت 
گرفت. او در تبریز وقتی سوار هواپیما شد سرمربی تراکتور بود ولی وقتی در تهران از هواپیما پیاده 

شد فهمید روی هوا و داخل هواپیما برکنار شده است.

انتقاد تند » فنایی« از »فکری« و کمیته انضباطی
کارشناس داوری به انتقاد از سرمربی اســتقالل پرداخت. محمد فنایی، پیشکسوت داوری ایران 
معتقد است کمیته انضباطی با افرادی که درباره داوران صحبت می کنند، برخورد جدی ندارد. وی 
می گوید: »ببینید باشگاه ها می توانند از داور شــکایت کنند نه اینکه بخواهند مدام اعتراض کنند. 
گزارش ناظر داوری هم هست. متاسفانه ما در این زمینه قوی نیستیم. وقتی به داور هجمه زیادی 
وارد می شود کمیته انضباطی درباره افراد خطاکار یا کســانی که توهین می کنند، تصمیمات آبکی 
می گیرد! من به آقای فکری سرمربی اســتقالل احترام می گذارم. ایشان دو هفته قبل مشکالتی 
به وجود آورد. دیدیم در بازی صنعت نفت هم دوباره شــروع به اعتراض و بعد پرخاشگری کرد.« 
فنایی اضافه می کند: »وقتی فکری اخطار گرفت دوباره ادامه داد. بعد هم در مصاحبه مطبوعاتی 
حق به جانــب بود، در حالی که ما بازی را دیدیم و بیشــتر حــق با صنعت بود. بایــد تعارف را کنار 
 بگذاریم. بعد دیدیم باشــگاه اســتقالل از داوری هم شکایت کرده اســت. البته فوتبال کال مظهر

 شکایت است!«

میزبانی سپاهان از نساجی مازندران در نقش جهان؛

شاگردان محرم به دنبال جبران مافات

 سمیه مصور  هفته ششم رقابت های لیگ برتر فوتبال 
 کشور در شــرایطی فردا  با برگزاری دیدار 
تیم های سپاهان اصفهان و نســاجی مازندران آغاز می شود که دیگر 
دیدارهای این هفته روزهای شنبه و یک شنبه هفته آینده پیگیری می 

شود.
طالیی پوشــان نصف جهان در حالی در ورزشــگاه نقش جهان از تیم 
نســاجی مازندران پذیرایی می کنند که آنها هفته گذشــته شکســت 
ســنگینی را مقابل تیم نفت مسجد ســلیمان متحمل شدند. دومین 
باخت در کارنامه تیم ســپاهان در فصل جــاری رقابت های لیگ برتر 
فوتبال کشور در شرایطی به ثبت رسید که این تیم فصل گذشته در نیم 
فصل اول مقابل هیچ تیمی شکست نخورده بود. شاگردان محرم نوید 
کیا در اولین هفته فصل جاری مســابقات مقابل تیم گهر گهرسیرجان 
متقبل شکست سه بر یک شدند اما در دو هفته بعدی دو برد شیرین را 
کسب کردند تا با تساوی مقابل تیم سایپا هفت امتیازی شوند و به دلیل 
تفاضل گل کمتر نسبت به تیم های نساجی، شهرخودرو، فوالد و سایپا 

در رده دهم جدول جای  بگیرند. 
ســپاهان مقابل نســاجی کار ســختی در پیش دارد. افت محسوس 

شاگردان نویدکیا در کنار شیوه بازی تیم نساجی و خط حمله قدرتمند 
این تیم می تواند شرایط را برای سپاهانی ها ســخت کند. سپاهان در 
چند هفته گذشته عملکرد چندان خوبی در هر دو فاز هجومی و دفاعی 
نداشته و عالوه بر فرصت ســوزی های پرشمار مهاجمان، مدافعان این 
تیم اشــتباهات مرگباری را مرتکب می شوند. سپاهان نسبت به فصل 
گذشته از تنوع تاکتیکی بیشتری بهره برده و موقعیت های گلزنی زیادی 
را خلق می کند اما کمبود یک مهاجم کامل و چارچوب شــناس در کنار 
بی دقتی بازیکنان باعث شــده تا ســپاهانی ها نتوانند در نتیجه گیری 

خوب عمل کنند.
در آن سوی میدان تیم نساجی در 4 بازی قبلی خود 2 برد، یک مساوی 
و یک شکست کسب کرده و با 7 امتیاز در رده ششم جدول قرار گرفته 
است. نســاجی تیمی اســت که اگر چه تغییر تاکتیک داده و در فصل 
جاری هجومی تر بازی می کند اما در ارائه بازی تخریبی و با پرسینگ باال 
نیز تبحر داشته و عالوه بر آن از خط حمله زهردار و خوبی برخوردار است. 
طالیی پوشان در این دیدار مقابل تیمی به میدان می روند که در 4 هفته 
گذشته، ۵ گل به ثمر رسانده و به همراه گل گهر هجومی ترین تیم های 
لیگ را تشکیل می دهند و همین امر موجب می شود تا با انگیزه باالیی 

مقابل سپاهان حاضر شوند.سپاهان چاره ای جز پیروزی مقابل نساجی 
ندارد؛ طالیی پوشان در دو هفته گذشته تنها یک امتیاز به دست آورده اند 
و برای باقی ماندن در جمع مدعیان به 3 امتیــاز این دیدار نیاز وافری 
دارند. همین امر می تواند انگیزه شــاگردان نویدکیا را دوچندان کند. با 
این حال سپاهان مقابل نساجی با دو دردسر بزرگ مواجه است؛ مشکل 
نخست سپاهانی ها، افت محسوس خط دفاعی این تیم، به خصوص 
پیام نیازمند است. نیازمند در فصل جاری از آن آمادگی فصل گذشته به 
دور بوده و شرایط را برای سپاهانی ها سخت کرده است. از طرف دیگر 
سجاد شهباززاده با افت کی روش استنلی، تنها مهاجم آماده این روزهای 
سپاهان به شمار آمده و نبود جانشین مناسب برای او، دست نویدکیا را 

برای تغییرات مدنظرش خالی کرده است.
دیدار تیم های ســپاهان اصفهان و نســاجی مازندران را باید یکی از 
دیدارهای حساس هفته ششم رقابت های لیگ برتر دانست، دیداری 
که هر دو تیم هم امتیاز بوده و به دنبال کســب هر سه امتیاز این بازی 
هســتند. نتیجه این دیدار عالوه بر 2 تیم برای ســایر مدعیان از جمله 
پرسپولیس، استقالل، شهرخودرو و فوالد نیز از اهمیت باالیی برخوردار 

است و می تواند مدعیان قهرمانی را تا حدودی مشخص کند.

خبر  روز

رکورد »بوفون« با ناکام گذاشتن »مسی« در گلزنی
در شب شکست خانگی تیم فوتبال بارســلونا مقابل یوونتوس، ســنگربان کهنه کار بانوی پیر با 
مهار تمامی ضربات ســتاره آرژانتینی حریف رکورد زد.جان لوئیجی بوفون، سنگربان تیم فوتبال 
یوونتوس سه شنبه شب در مصاف خارج از خانه تیمش مقابل بارســلونا در هفته پایانی مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان اروپا که با برد 3 بر صفر بانوی پیر تمام شد، یک رکورد به ثبت رساند.او در 
این بازی تمامی ضرباتی که لیونل مســی به طرف دروازه اش شلیک کرده بود را مهار کرد. مسی 
هفت بار تالش کرد دروازه تیم میهمان را باز کند اما هر بار بوفون مانع او شد.مسی از ماه اکتبر سال 
201۸ نتوانسته بود در یک بازی از لیگ قهرمانان اروپا هفت شوت به سمت دروازه حریف بزند اما 
قبل از آن هم سابقه نداشت که در یک بازی با وجود این تعداد ضربه به سمت دروازه تیم رقیب به 
گل نرسیده باشد.مسی و بوفون در پایان بازی یکدیگر را در آغوش گرفتند و پیراهن های خود را با 
هم عوض کردند تا نشان دهند که رقابت  ذره ای بر احترام متقابل آنها تاثیر نگذاشته است.ستاره 
آرژانتینی بارسلونا در تمام دوران بازی خود 6 بار با بوفون روبه رو شده و تنها در یکی از آن بازی ها 

موفق به گلزنی به این تیم شده است.

نویل: 

یک جریان به دنبال حذف »سولسشر« است
فیل نویل، ســتاره ســابق منچســتریونایتد بعد از شکســت 3-2 این تیم از الیپزیش و حذف 
از لیگ قهرمانان اروپــا در اظهارنظــری جنجالی گفت در این باشــگاه جریانی وجــود دارد که 
قصد دارد شــرایط را برای اخراج اوله گنار سولسشــر ســرمربی این تیم فراهــم کند.نویل که با 
رادیو بی بی ســی صحبت می کرد گفت سولسشــر مدتی اســت با انتقاداتی غیرمنصفانه روبه 
رو اســت. او در ادامه با بیان اینکه حــذف از لیگ قهرمانــان برای یونایتد فاجعه نیســت گفت 
جریانی وجود دارد که تنها به اخراج سولسشــر فکــر می کند و می خواهد شــرایط را به گونه ای 
پیش ببرد که به هدفش برسد.ســتاره ســابق یونایتد در این باره گفت: »یک جریان خطرناک 
وجود دارد که به محــض باخت یونایتــد در یک بازی ماجــرا را طوری روایت می کنــد که انگار 
فاجعه اتفاق افتاده. شکســت اخیر فاجعه نیســت هر چند غم انگیز است. یونایتد می خواست 
در یک هشــتم باشــد. این مســئله غیرعادی اســت. همین االن مربیانی در لیگ برتر هستند 
که ســابقه بیشــتر از سولسشــر دارند و تیم شــان در رتبه پایین تری قرار دارد ولی کســی به 
 اندازه سولسشــر به آنها حمله نمی کند. یک جریان بــه دنبال فراهم کردن زمینــه برای اخراج 

سولسشر است«.

ستاره سابق رئال و یونایتد روی نیمکت تیم ملی هلند
شرایط بعد از جدایی رونالد کومان برای تیم ملی هلند چندان مساعد نیست و فرانک دی بوئر در 
دوران کوتاه مدت حضور خود نتایج چندان خوبی نگرفته است. حاال اخبار حاکی از اضافه شدن 
رود فان نیستلروی به کادر فنی این تیم اســت.  فرانک دی بوئر ماه گذشته ابراز امیدواری کرده 
بود رود فان نیســتلروی به کادر فنی او در تیم ملی هلند بپیوندد و به نظر می رسد حاال این اتفاق 

رخ داده است.
پس از قرعه کشــی مقدماتی جام جهانی، دی بوئر مدعی شــد فان نیســتلروی موافقت کرده 
است که دستیار او شــود و او به زودی به کادر فنی الله های نارنجی اضافه شود. البته در گذشته 
نیز چنین پیشــنهادی به ســتاره گلزن و ســابق رئال مادرید و منچســتریونایتد داده شده بود، 
اما فان نیســتلروی پیش از این به دلیل در دســت داشــتن هدایت تیم زیر 1۸ سال آیندهوون 
این فرصت را رد کرده بود. با ایــن حال نیســتلروی  دوره دوم حضور خود در تیــم ملی هلند را 
 تجربه می کند، زیرا پیش از این بین ســال های 2014 تــا 2016 و در دوران دنی بلیند دســتیار

بوده است.

فوتبال جهان

 بازیکن تیم فوتبال بانوان
 سپاهان:

 امسال متفاوت ترین 
تیم را داریم

بازیکن تیم فوتبال بانوان سپاهان در رابطه 
با شرایط تیم فوتبال ســپاهان، اظهار کرد: 
تقریبا به مدت یک ماه تمرینات منظمی را 
پشت سر گذاشتیم و آماده بازی های لیگ 
شــدیم. مدیرعامل باشگاه حمایت زیادی 
انجام داده که نسبت به سال های گذشته به 
چشم می آید و امسال متفاوت ترین تیم را 
داریم زیرا در بازیکنان، کادر فنی، اردو پیش 
فصل و امکانات باشگاه تفاوت های خوبی 
ایجاد شده است.هاجر دباغی با بیان اینکه 
بازی با ذوب آهن یکطرفه بود، تصریح کرد: 
تنها برتری ذوب آهن نسبت به ما بازی بود 
که هفته گذشته انجام داد، به خاطر اینکه 
بازی اول مان بود در دقایق نخســت نیمه 
اول گل خوردیم و ذوب آهن فشار آورد ولی 
هرچه پیش رفت بهتر شــدیم و از بیست 
دقیقه آخر نیمه اول و تمام نیمه دوم بازی 

را در اختیار داشتیم.
بازیکن تیم فوتبال بانوان ســپاهان اضافه 
کرد: در نیمه دوم ذوب آهن فقط یک کرنر 
داشت و بازی یکطرفه بود، حق سپاهان برد 
بود زیرا تیم برتر میدان بودیم. توانســتیم 
نتیجه زحمات مان را ببینیــم، هر گلی که 
خوردیم نا امید نشدیم چون می دانستیم 
سطح و جایگاه ما کجاست، بازیکنان سطح 
باالیی کنار هــم بازی می کردیــم و با یک 
کوچ خــوب و تعویض مربــی و نکات بین 
نیمه توانســتیم بازی را برگردانیم.دباغی 
در خصــوص بازی ایــن هفته ســپاهان، 
تصریح کرد: این هفته جمعه با شهرداری 
بم در اصفهــان بازی داریم کــه تیم خوب 
و پر مهره ای بوده و هســت، مــا هم خود 
را آمــاده می کنیم با توجه بــه نقاط مثبت 
و امتیــاز میزبانی نتیجه خوبــی بگیریم.

وی ادامــه داد: برگــزاری لیــگ بــه این 
ســبک بهتر از برگزار نشــدن آن است، با 
 توجه بــه محدودیت هــای کرونایی ایده 

خوبی بود.

طالیی پوشان در این دیدار مقابل تیمی به میدان 
می روند که در 4 هفته گذشته، 5 گل به ثمر رسانده 
و به همراه گل گهر هجومی ترین تیم های لیگ را 
تشکیل می دهند و همین امر موجب می شود تا با 

انگیزه باالیی مقابل سپاهان حاضر شوند

زش ور

مستطیل سبز لیگ برتر بسکتبال بانوان؛

 جدال حساس نارسینا و نامی نو برای تعیین صدرنشین
دور رفت رقابت های لیگ برتر بسکتبال بانوان در گروه اول روزهای پنج شــنبه و جمعه برگزار می شود که در مهم ترین مسابقه دو تیم نارسینای تهران و نامی 
نو اصفهان در سالن ورزشی دانشگاه صنعتی شریف به مصاف هم می روند.این مســابقه از آنجایی بااهمیت و حساس است که نامی نو اصفهان برابر مهرام 
تهران به پیروزی دست یافته، اما مقابل گروه بهمن شکست خورده اســت. از طرف دیگر گروه بهمن مغلوب تیم مهرام شده است. هر دو تیم نیز برابر نارسینا 
شکست خورده اند که با این تفاسیر اگر نارسینا بتواند بر نامی نو اصفهان غلبه کند بدون شکست در صدر گروه اول قرار می گیرد و تعیین تیم های دوم تا چهارم 
با درنظر گرفتن تفاضل گل مشخص می شود. در غیر این صورت نارسینا شرایطش با نامی نو اصفهان برابر می شود و برای تعیین تیم های اول تا چهارم تفاضل 

گل تعیین کننده است.

یک ســال قبل در حالی که تیم ملی واترپلو ایران 
خود را برای حضور در انتخابی المپیک و رویارویی 
با رقبای قدرتمندی چون چین و قزاقســتان آماده 
می ســاخت، خبر رســید کــه تورنمنــت انتخابی 
المپیک به میزبانی قزاقســتان لغو شــده است. 
مسئوالن فدراسیون در آن مقطع اعالم می کردند که 
اپیدمی کرونا مربوط به سایر کشورهاست و ایران و 
قزاقستان که در شرایط سفید قرار دارند، می توانند 
در کشور ثالث یک بازی انتخابی انجام دهند تا برنده 
راهی المپیک شود، اما گســترش کرونا در سراسر 
جهان از جمله ایران، قزاقستان و حتی ژاپن میزبان 
المپیک موجب شد نه تنها مسابقات انتخابی بلکه 

خود المپیک نیز به تعویق بیفتد. 
با این همه به دنبال تعویــق المپیک فرصت برای 
رایزنی فدراســیون ایران در نهادهــای بین المللی 
ورزش پدیــد آمد، اما حاال با گذشــت یک ســال 

همچنان خبری از برگزاری تورنمنت یا تک مسابقه 
انتخابی نیست. با گذشت یک سال نه تنها راه حلی 
برای مقابله با این ویروس پدید نیامده بلکه کشورها 
و افراد بیشــتری هم درگیر آن شده اند. حتی گفته 
می شود ممکن است مسابقات رشته های ورزشی 
پر خطر و پر برخورد از المپیک به طور موقت حذف 
شوند.   اهالی این رشته امیدوارند تا حقی از ایران 
ضایع نشود. در این راستا مسئوالن فدراسیون تمام 
تالش خود را به کار گرفته اند، اما موضوعی که در این 
بین وجود دارد بحث قدرت ورزش ایران در بعد بین 
المللی است. نداشتن کرســی های قدرتمند بین 
المللی از جمله ضعف های ورزش ایران اســت که 
در چند سال اخیر ضربات ســنگینی به ورزشکاران 

کشورمان وارد کرده است.
یک بار دیگر مسئوالن ورزش ایران باید با هم متحد 
شوند تا با پیوند و پیمان مثال زدنی خود حق ایران 

را بگیرند و شادی و لبخند را به واترپلوی ایران هدیه 
دهند. هرچند که به نظر می رســد تصمیمات گرفته 
شده و ایران شانسی برای حضور در المپیک ندارد، 
اما تا زمانی کــه رای قطعی و نهایی اعالم نشــده، 
ناامیدی هیچ معنایی ندارد.به هر حال اگر واترپلوی 
ایران بدون برگــزاری انتخابی شــانس حضور در 
المپیک را از دست بدهد که احتمال وقوع این اتفاق 
بسیار محتمل به نظر می رسد، فدراسیون باید خیلی 
سریع وارد عمل شود تا قهرمانان ایران از نظر روحی 
دچار مشکل نشوند و بتوانند خود را برای ادامه مسیر 

قهرمانی آماده کنند.

آخرین تالش ها برای احقاق حق واترپلوی ایران

وز عکس ر

تصویر »مارادونا« 
روی اسکناس؟

یک ســناتور آرژانتینی بعد از 
درگذشــت اســطوره فوتبال 
لبی  کشورشان پیشــنهاد جا
ارائه کرده و گفته که عکس او 
را روی اســکناس 1000 پزویی 

چاپ کنند.
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مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان:

 ترافیک خیابان بزرگمهر روان تر می شود
مدیر منطقه ســه شــهرداری اصفهان گفت: برای حل مشکل ترافیک ناشــی از پارک خودروی 
مراجعان به بیمارستان شهید آیت ا... صدوقی در حریم های مجاور آن، احداث پارکینگ طبقاتی 
با ظرفیت بیش از 380 خودرو توسط این بیمارستان و با همکاری شهرداری برای صدور مجوزهای 

الزم به پایان رسیده است.
به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شهرداری اصفهان، حســین کارگر با اشاره به ترافیک ناشی 
از پارک خودرو اطراف بیمارســتان آیت ا... صدوقــی و ایجاد نارضایتی برای شــهروندان اظهار 
کرد: خیابان بزرگمهر یکی از شــریان های اصلی مرکز شــهر اصفهان اســت و با توجه به انتقال 
ترافیک به زیرگذر طویل این خیابان در ســال های گذشــته همچنین احداث پارکینگ هشــت 
بهشت توســط منطقه ســه در نزدیکی بیمارســتان، با ظرفیت 400 خودرو، متاســفانه هنوز در 
ساعاتی از شــبانه روز شــاهد ترافیک ســنگین ناشــی از مراجعه کنندگان به بیمارستان شهید 
آیــت ا... صدوقی هســتیم.وی افزود: بــا برنامه ریزی های صــورت گرفته مقرر شــد، زمینی 
به مســاحت یک هزار و 100 مترمربــع متعلق به این بیمارســتان، به پارکینــگ تخصیص داده 
شــود. مدیر منطقه ســه شــهرداری اصفهان تصریح کرد: طراحی منحصر به فرد این پارکینگ 
به ســبک مدور و به صورت رامــپ پارکینگی در 11 طبقه با مســاحت 12 هــزار مترمربع احداث 
شــده اســت. وی اظهار کرد: احداث نخســتین پارکینگ بیمارستانی از شــش بیمارستانی که 
در منطقه ســه قرار دارد، ســبب توســعه و تکریم مراجعه کنندگان خواهد شــد چراکــه با بهره 
برداری از این پارکینــگ مراجعه کنندگان نیز قادر به اســتفاده از پارکینگ بیمارســتان خواهند 
بود.کارگر اضافه کرد: پارکینگ بیمارســتان شــهید آیــت ا... صدوقی با ظرفیــت 380 خودرو، 
 ترافیک ناشــی از پارک خودرو در خیابــان بزرگمهر و گذرهای اطراف این بیمارســتان را کاهش

 خواهد داد. 

معاون اجرایی سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری اصفهان:

شهروندان قبل از جا به جایی بار به مجوز خودرو توجه کنند
معاون اجرایی ســازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری اصفهان به شــهروندان توصیه کرد: 
قبل از جا به جایی بار به مجوز خــودرو توجه کنند.مجتبی فروزنده اظهار کــرد: با توجه به حجم 
باالی جا به جایی بار و کاال در شهر اصفهان و تقاضای شــهروندان جهت به کارگیری ناوگان باری 
و اطمینان خاطر از جا به جایی ایمن، صحیح و اصولی بار می توانند نســبت به مشاهده و بررسی 
پروانه فعالیت خودرو و اشــتغال راننده اقدام کنند.وی افزود: با توجه به شناسایی و ساماندهی 
بیش از 20 هزار خودروی باری سبک و سنگین با کاربری های مختلف در شرکت های زیر مجموعه 
ســازمان و بررســی و احراز هویت مدارک رانندگان و خودرو از جمله معاینه فنی، سوء پیشینه، 
اعتیاد نداشتن، کارت سالمت و سایر مدارک اصلی و گذراندن دوره های آموزشی در سرفصل های 
عمومی و تخصصی جهت کســب صالحیت دریافت پروانه فعالیت و اشتغال، سازمان نسبت به 

صدور پروانه اقدام می کند.
معاون اجرایی سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری اصفهان تصریح کرد: به کارگیری خودرو 
شناسایی شده و تحت پوشش شرکت باعث پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی از جمله سرقت، 
آســیب به بار و… خواهد شــد که در صورت بروز هرگونه تخلفی یا ارائه پیشــنهادات شهروندان 

می توانند با شماره تلفن 0313۷383۹20 معاونت اجرایی سازمان تماس بگیرند.
وی با اشاره به مزایای صدور پروانه فعالیت و اشــتغال جهت ناوگان باری و رانندگان، ادامه داد: 
افزایش سهمیه سوخت و برخورداری از مزایای تشــویقی از جمله امتیازات اخذ پروانه فعالیت 
است و به همین منظور ناوگانی که موفق به دریافت پروانه نشده اند، می توانند به شرکت های زیر 

مجموعه سازمان مراجعه کنند.

 مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان خبر داد:

تخفیف شهرداری به مستاجران و پیمانکاران متاثر از کرونا

مدیرکل درآمد شــهرداری اصفهــان گفت: براســاس تصمیم کمیته 
اقتصادی مقابلــه با کرونا در شــهرداری اصفهان، بخــش زیادی از 
مستاجران اماکن در اختیار شــهرداری و پیمانکاران این مجموعه که 
تحت تاثیر شــرایط کرونایی قرار گرفته اند، مشمول تخفیف و بسته 

های تشویقی شدند. 
نادر آخوندی با اشاره به مصوبات ستاد مقابله با کرونا در شهر اصفهان، 
برای جبران بخشــی از زيان وارده به پيمانکاران شهرداری اظهار کرد: 
با توجه به مصوبات این ستاد، اســناد دريافتی صدور پروانه يا پايان 
کار با توجه به مســاعدت هايی که در زمان محاســبه به شــهروندان 
متقاضی شده اســت، طبق سررســيد دریافت می شود.وی با اشاره 
به دیگر مصوبات ســتاد برای مســتاجران شــهرداری ادامه داد: در 
این زمینه نیز اســناد دریافتی مربوط به اجاره اماکن شــهرداری به 
 علت شــیوع بیماری کرونا از 15 اســفندماه تا 15 تیرمــاه با تخفیف 

وصول می شود.
  مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان تصریح کرد: در ارتباط با پارکینگ 
های شــهرداری که در اجاره متقاضیان قرار گرفته اســت، بر اساس 

بررسی معاونت حمل و نقل و ترافيک و درخواست شرکت مهندسی 
نیک اندیش، مقرر شــد به منظور جبران بخشــی از زيــان وارده به 
مستاجران اجاره بها با تخفیف به مدت دو ماه وصول شود.  وی ادامه 
داد: همچنین پارکينگ هايی که بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با کرونا 

تعطيل شده اند، مشمول تخفیف می شوند.
آخوندی افزود: به منظور جبران بخشــی از خســارات وارد شــده به 
مستاجران سازمان های وابسته به شــهرداریي اصفهان، مصوب شد 
سازمان آرامستان ها به پيمانکاران ارائه خدمات مجالس به مدت سه 

ماه، تخفیف هایی ارائه دهد. 
 وی با بیان اینکه همچنین به فروشگاه های طرف قرارداد در آرامستان 
به مدت دو ماه، تخفیف ارائه می شود، گفت: برای کمک به پیمانکاران 
خدمات ســنگ در آرامســتان، اجــاره پرداختی فرورديــن ماه این 
پيمانکاران به مدت دو ماه به تعویق افتاد. مدیرکل درآمد شــهرداری 
اصفهان با اشــاره به تخفیف های تصویب شــده در حوزه ســازمان 
میادین شهرداری تصریح کرد: براساس تصمیم ستاد مقابله با کرونا 
به فروشگاه های طرف قرارداد در بازار گل و گیاه همدانیان به مدت دو 

ماه، تخفیف ارائه می شود.
 وی افزود: در حوزه سازمان پارک ها نیز به طرف قراردادهای سازمان 

به مدت سه ماه، مساعدت ارائه می شود.
  آخوندی با اشــاره به اینکه برای کمک به فروشندگان شارژ اصفهان 
کارت مقرر شــد، با توجه به کاهش تردد اتوبوس های شرکت واحد 
اتوبوسرانی اصفهان، شــرکت مترو و مراکز تفریحی، کارمزد فروش 
شارژ سه ماهه از اسفندماه ۹8 تا پایان اردیبهشت ماه ۹۹ برای پیمانکار 
مربوطه افزایش یابد که سهم شهرداری است و در پرداختی شهروندان 
تغییری ایجاد نمی کند، گفت: ارائه بسته تشویقی ساختمانی به منظور 
کمک و مســاعدت به متقاضیان دریافت پروانه ساختمان و دریافت 
گواهی پایان کار با توجه به شرایط پیش آمده از دیگر تصمیمات ستاد 

مقابله با کرونا برای تسهیل امور مردم و پیمانکاران در این دوره بود.
   وی تاکید کرد: جلسات ستاد اقتصادی كرونا به صورت منظم برگزار 
و پيگيری مداوم مصوبات جلسه از بخش های متولی انجام می شود 
که در این راستا رصد هفتگی مشــكالت برای طرح در ستاد مقابله با 

کرونا صورت می گیرد. 

با مسئولان

 ثبت مسافت، شرط دریافت سهمیه سوخت
 تاکسی های تلفنی

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان اظهار داشت: بنابر طرح سهمیه بندی و تخصیص 
اعتبار ســوخت، از تاریخ بیســتم آذرماه اعتبار ســوخت صرفا به خودرو هایی تعلق می گیرد که 
میزان پیمایش آن ها در سامانه »سماس« ثبت شود.هادی منوچهری افزود: پیرو اجرای طرح 
سهمیه بندی و تخصیص اعتبار سوخت براساس پیمایش برای خودرو های تاکسی تلفنی، سهمیه 
سوخت به خودرو هایی که کیلومتر پیمایش آن ها تایید و ثبت سیستمی شده باشند تعلق می گیرد 
و خودرو هایی که تا این تاریخ در سامانه ثبت اطالعات نکنند سهمیه بنزینی به آن ها داده نمی شود.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت: از مالکان یا رانندگانی که تاکنون نسبت به 
ثبت نام در سامانه »سماس« و مراحل قانونی را طی نکرده اند درخواست می شود تا در اسرع وقت 
به دفتر آژانس یا مدیریت آژانس مراجعه کرده و اطالعات خودروی خود را به روزرسانی کنند.وی 
گفت: باتوجه به طرح پیمایش سوخت در آژانس های تحت نظارت شهرداری ها و الزام رانندگان 
بر ثبت اطالعات پیمایش و مســافت خودرو خود، مســئولیت ثبت نام نکردن و ارسال کیلومتر 
پیمایش برعهده راننده، مالک و یا دفتر آژانس مربوطه است.منوچهری بیان کرد: رانندگان باید به 
منظور اجرای راهکار های پیش بینی شده در خصوص این تغییر رویکرد همکاری کنند، در غیر این 
صورت سهمیه سوخت رانندگانی که نسبت به ارائه گزارش پیمایش اقدام نکنند حذف خواهد شد.

احیای فضاهای تاریخی در ساختار شهر اصفهان
مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شــهرداری اصفهان گفت: احیای فضاهای تاریخی 
در ساختار شــهر اصفهان )نمونه موردی مرکز محله حســن آباد( به عنوان پروژه پژوهشی حوزه 
بهره بردار معاونت شهرسازی و معماری توسط فریده شفیع زاده، دانشجوی دانشگاه تهران مورد 
پژوهش قرار گرفت.مرتضی نصوحی اظهار کرد: آنچه در فرآیند تحوالت و گسترش شهرها حائز 
اهمیت اســت، بی توجهی به ساختارهای کهن شــهرهای قدیمی و تالش نکردن در حفظ احیا و 
ساماندهی شالوده های بنیادین آن اعم از شالوده های کالبدی، عملکردی و شالوده های ناپایداری 
روابط اقتصادی و مراودات فرهنگی و اجتماعی اســت.وی افزود: نداشتن آگاهی به بنیان های 
برپادارنده و نگهدارنده ساختار شهرهای کهن به متالشی شدن مجموعه های با ارزش و تاریخی 
و از هم گسیختن ســاختار اکثر شــهرهای قدیمی ایران، از جمله شــهر تاریخی اصفهان، منجر 
شده است.مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان با بیان اینکه ساختار 
شهر یک پدیده تاریخی و پویاست، زیرا در جریان ســیر تحول شهر شکل گرفته و کامل می شود، 
تصریح کرد: اسکلت یک شهر به مفهوم پیوستگی و انسجام بین مجموعه هایی از عناصر شهری، 
در هویت بخشی و تداوم حیات یک شهر بســیار موثرتر از تک عناصری است که در گسترده شهر 

پراکنده شده اند.
وی ادامه داد: جهت جلوگیری از فروپاشی بیشتر سازه های کهن شهرها و افزایش نابسامانی ها 
و پیامدهای ناشی از این از هم گسیختگی و بی توجهی، نگارنده را بر آن داشت تا در این پژوهش 
به چگونگی بازشناسی ســاختار شهرها و تقویت آن به وســیله احیای فضاهای شهری تاریخی، 
با استفاده از اصول طراحی مشــخص بپردازد.نصوحی گفت: برای بررسی مراحل فرآیند تحقیق 
و طراحی »فضاهای شــهری تاریخی در ساختار شــهر اصفهان«، منطقه ســه با توجه به اینکه 
یکی از مناطق تاریخی این شــهر محسوب می شود و هســته های اولیه شهر در این قسمت رشد 
کرده، به عنوان نمونه موردی انتخاب شــده و در دو مقیاس کالن )جهت شناخت و ارائه ساختار 
منطقه( و خرد )جهت طراحی عملی فضاهای شــهری تاریخی( مورد بررسی قرار می گیرد.وی 
خاطرنشان کرد: در نهایت تقاطع بازارچه حسن آباد و مادی فرشادی به عنوان مرکز محله و جزئی 
از ساختار منطقه و شهر به عنوان یک حوزه طراحی در محدوده محلی طراحی می شود و ضوابط و 

دستورالعمل هایی جهت »احیای فضاهای شهری تاریخی« ارائه خواهد شد.

خبر ویژهخبر خوان

رییس شورای اسالمی شهر 
اصفهان:

به تفرجگاه ناژوان نگاه 
درآمدی نداریم

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در یک 
گفت وگوی زنده رادیویــی اظهار کرد:جاری 
نبودن آب زاینده رود باعث ناراحتی شهروندان 
اســت و جاری بودن دائم آن نقش کارآمد 
و کارســازی در افزایش شــادابی و نشــاط 
شــهروندان دارد و تــالش ما نیــز در جهت 
تحقق این خواسته بحق شــهروندان است 
و از نمایندگان اســتان اصفهان درخواســت 
کرده ایم که در بودجه ســال 1400 نسبت به 
تامین اعتبــارات مورد نیاز بــرای انتقال آب 
به زاینده رود نهایت ســعی و توجه را داشته 
باشند.نصر اصفهانی با تاکید بر اینکه تا پیش 
از شــیوع کرونا با اجرای برنامه های میدانی 
برای ایجاد شــادابی و نشــاط مردم تالش 
می کردیم، اما اکنون امکان برگزاری برنامه ها 
وجود نــدارد، توضیح داد: اســتقبال خوب 
شــهروندان از برگزاری این برنامه ها نشان 
دهنده نیاز مردم به شــادابی است، ورزش 
صبحگاهی، پیاده روی های فردی و خانوادگی 
و جنگ های شادی از جمله برنامه هایی بود 
که برای افزایش نشــاط شــهروندان انجام 
می شــد تا با تخلیه روانی از فشار روحی که 
مشکالت اقتصادی بر آن ها تحمیل می کند 
رهایی یابند، همچنین مدیریت شــهری با 
داشتن برنامه های مجازی و آنالین می تواند 
در افزایش شادابی مردم در این دوران کمک 
موثری کند.رییس شــورای اســالمی شهر 
اصفهان گفت: مدیریت شــهری همواره به 
روحیات شــهروندان توجــه دارد و با ایجاد 
تفرجگاه هــا در محدوده نــاژوان و دریافت 
حداقل قیمت ها سعی کرده تا زمینه شادابی 
مردم در شــهر فراهم شــود و در ایجاد این 
فضاها به جای نگاه درآمدی و ســودآوری 
بیشــتر، به فراهم کردن زمینه شادابی و در 
کنار هم بودن خانواده ها توجه شــده است، 
برای گروه های دانش آموزی، دانشــجویی 
و بسیجی نیز تخفیف های 50 درصدی را در 

استفاده از تفرجگاه ها در نظر گرفته ایم.

معاون عمران شــهری شــهردار اصفهان بــا ابراز 
خرســندی از اجرای رضایت بخش پــروژه حلقه 
حفاظتی شهر، افزود: کیلومتر چهار تا هفت و تقاطع 
شهید سلیمانی و قســمتی از باند شرقی رینگ به 
طول حدود یک و نیم کیلومتر در محدوده نمایشگاه 
بزرگ اصفهان در حال اجراســت.ایرج مظفر ادامه 
داد: پیرو مصوبات آغاز عملیات قسمتی از رینگ به 
طول پنج کیلومتر در جنوب سپاهان شهر، عملیات 
نقشه برداری آن انجام شده و به زودی آیین کلنگ 
زنی اجرای پروژه همزمان با آغــاز عملیات اجرای 

پیست دوچرخه سواری سپاهان شــهر برگزار می 
شود.معاون عمران شهری شهردار اصفهان با اشاره 
به اجرای پروژه تقاطع شهید کشــوری، گفت: این 
پروژه در ورودی اول مجموعه شــهید کشــوری در 
دست اجراست و تاکنون حدود 18 درصد پیشرفت 
فیزیکی داشــته و طبق برنامه دو تقاطع ورودی و 
خروجی پروژه اجرا خواهد شــد.وی از پیشــرفت 
8۹ درصدی پروژه مرکــز همایش های بین المللی 
اصفهان خبر داد و اظهار کرد: پروژه مجموعه پل ها 
و تقاطع غیرهمســطح شــهید ســلیمانی تاکنون 
۷۹ درصد پیشــرفت داشــته اســت.مظفر با بیان 
اینکه پروژه ســالن اجتماعات گلســتان شــهدا با 
توجه به آزادســازی دیرهنگام ضلع غرب عملیات 
تاسیســاتی آن در حال انجام اســت، گفت: پروژه 
ساماندهی میدان امام حسین)ع( در حال حاضر 

با پیشرفت ۹5 درصدی در حال اجرا بوده و تا 20 روز 
آینده با اتمام عملیات کف سازی، به محور چهارباغ 
متصل می شود.وی خاطرنشان کرد: اجرای پروژه 
تقاطع میدان فرزانگان به طور مشترک با همکاری 
شــهرداری دولت آباد تا یک ماه آینده آغاز خواهد 
شد.معاون عمران شهری شــهردار اصفهان با بیان 
اینکه آغاز عملیات اجرایی تقاطع امید )میدان آیت 
ا...غفاری( در دستور کار شهرداری قرار گرفته است، 
تصریح کرد: عملیات عمرانی تعریض پل زندان در 
منطقه 13 تا حدود 10 روز آینده آغاز می شود.مظفر 
ادامه داد: در حال حاضر 4۶ پروژه پیاده روســازی، 
12 پروژه خیابان سازی، آسفالت و لکه گیری معابر، 
اجرای مســیرهای BRT در خیابان هشت بهشت 
شرقی، تصفیه خانه فاضالب شمال و جنوب و انتقال 

خطوط در سطح شهر در دست اقدام است.

معاون شهردار اصفهان خبر داد:

اتمام عملیات کف سازی میدان امام حسین)ع( تا 20 روز آینده

معاون استاندار:

مدت ثبت نام داوطلبان انتخابات شورای شهر در اصفهان ۷ روز است
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: ثبت نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسالمی شهر در این استان از 20 اسفند آغاز و به مدت هفت روز انجام 
خواهد شد.حیدر قاسمی افزود: ثبت نام داوطلبان عضویت در شورای اسالمی روستاها و حوزه های عشایری از روز دوشنبه 1۶ فروردین تا روز یکشنبه 22 فروردین 1400 ادامه 
دارد.به گفته وی، ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا در 2 مقطع صورت می گیرد.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان تصریح کرد: 
2 انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری با توافق و تفاهم مابین وزارت کشور و شورای نگهبان 28 خرداد سال 1400 برگزار می شود.وی 
با بیان اینکه اطالعیه انتخابات پیش رو توسط وزارت کشور به استانداری ها ارسال شد، ادامه داد: در آخرین اطالعیه واصله به برنامه زمان بندی برگزاری انتخابات ششمین 
دوره شورای اسالمی شهر و روستا اشاره شده است.قاسمی بیان کرد: براساس ماده 30 قانون انتخابات شورای اسالمی، داوطلبان هنگام ثبت نام باید گواهی عدم سوء 
پیشینه ارائه دهند.وی اظهارکرد: از این رو برای جلوگیری از تجمعات در شرایط کرونا گواهی عدم سوء پیشینه داوطلبان تا سه ماه قبل از زمان ثبت نام هم قابل پذیرش است.

بقعه باباقاسم 
یادگار عصر 
ایلخانیان

باباقاســم اصفهانــی از عرفای 
بزرگی بود که در اوایل قرن هشتم 
هجری قمری در اصفهان زندگی 
می کرد. مقبره باباقاســم، یکی 
از چندیــن هزار بنــای معماری 
برجســته اصفهان اســت که در 
دوره ایلخانی و در محله ابن سینا 

ساخته شده است.

وز عکس ر

ارائه بسته تشویقی ساختمانی به منظور کمک و 
مساعدت به متقاضیان دریافت پروانه ساختمان 
و دریافت گواهی پایان کار با توجه به شرایط پیش 
آمده از دیگر تصمیمات ستاد مقابله با کرونا برای 

تسهیل امور مردم و پیمانکاران در این دوره بود
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مدیر مرکز پایــش و نظارت بر کیفیــت آب و فاضالب اصفهــان گفت: چهار 
آزمایشگاه جدید مربوط به آب و فاضالب در این استان راه اندازی می شود تا 
ضریب اطمینان و سنجش سالمت و بهداشت در این ارتباط بیش از گذشته 
افزایش یابد.فهیمه امیری افزود: 2 آزمایشــگاه از ایــن تعداد مربوط به آب 
خواهد بود که در شهرستان های شاهین شــهر واقع در شمال و نجف آباد در 
غرب استان به بهره برداری می رسد.وی اضافه کرد: 2 آزمایشگاه دیگر مربوط 
به فاضالب است و در سده لنجان واقع در شهرستان لنجان واقع در غرب استان 
و دیگری در شهر بهارستان در جنوب کالن شهر اصفهان خواهد بود.مدیر مرکز 
پایش و نظارت بر کیفیــت آب و فاضالب اصفهان تصریح کــرد: اگرچه آب 
آشامیدنی در استان چه در مناطق شهری و چه روستایی، سالم و بدون هرگونه 
میکروب و مواد شیمیایی مضر اســت اما با این حال برای افزایش اطمینان 
هرچه بیشتر در مناطق مختلف آزمایشــگاه های جدید راه اندازی می شوند.

امیری خاطرنشان کرد: اکنون 23 آزمایشگاه در بخش های آب و فاضالب در 
استان اصفهان فعالیت می کنند و سنجش سالمت و شاخص های بهداشتی 
را در مناطق شهری و روستایی مورد ارزیابی قرار می دهند.وی، یکپارچه سازی 
شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی را مفید دانست و اظهارداشت: 
هم افزایی امکانات و تالش برای تامین آب با درجــه اطمینان باالتر از حیث 
سالمت و بهداشــت در مناطق مختلف از ثمرات ادغام بوده است.مدیر مرکز 

پایش و نظارت بر کیفیــت آب و فاضالب اصفهان با بیــان اینکه آزمون های 
سالمت آب در این خطه بصورت جدول زمان بندی و انواع مختلف آزمایش ها 
به صورت روزانه و ماهانه انجام می شود، گفت: این مرکز از حتی کوچک ترین 
مورد و مشــکل میکروبی یا آلودگی در آب چشم پوشــی نخواهد کرد تا آب 
تحویلی به مردم به طور کامل ســالم باشد و ســالمت هم استانی ها به خطر 
نیفتد.شرکت آب و فاضالب استان اصفهان یک میلیون و 180 هزار مشترک 

را زیر پوشش دارد.

در ســاعت 17:31 روز یکشــنبه - 16 آذرماه - اولین رکورد خاموشی توسط 
شرکت توزیع برق استان اصفهان به طور کامال مکانیزه و هوشمند از کنتورهای 
فهام دریافت و پــس از پردازش به صــورت یک رکورد خاموشــی در تبلت 
عملیات اردستان ثبت شد.مدیر امور دیسپاچینگ و فوریت های برق شرکت 
توزیع برق اســتان اصفهان در این باره گفت: این رخــداد از نظر فنی فرآیند 
منحصربه فرد و مختص به اســتان اصفهان بوده و برای اولین بار در ســطح 
کشور به وقوع پیوســته اســت.وی افزود: همچنین همزمان با این فرآیند، 
ثبت خودکار حادثه مربوط به مشــکالت ولتاژی مطابق با برنامه ریزی های 
صورت گرفته از نوزدهم آذرماه اجرایی خواهد شد.حســین شکراللهی گفت: 
در این فرآیند خاموشی و یا مشکالت ولتاژی از کنتورهای فهام دریافت شده 
و به عنوان یک رویداد مشــکل ولتاژ شبکه در ســامانه هما ثبت می شود.به 
گفته وی، با توجه به اطالعات دریافت شده از منابع دیگر مانند نرم افزارهای 
مشــترک 360 و GIS و همچنین پردازش های صورت گرفتــه، این فرآیند 
هوشمند نزدیک ترین خودرو به محل اعالم شده را در نظر گرفته و حادثه به 
صورت کامال خودکار به تبلت عملیات ارسال می شود. کل این فرآیند از زمان 

تشخیص تا ارجاع به تبلت در حدود 30 ثانیه است.
مدیر امور دیسپاچینگ و فوریت های برق شرکت توزیع برق استان اصفهان 

گفت: از جمله قابلیت های این سامانه امکان رهگیری خودرو توسط دوربان 
مراکز دیســپاچینگ کنترل عملیات و یا حتی مشــترک، امــکان تغییر در 
سناریوهای ثبت، امکان استفاده در بررسی سریع موارد در معرض سرقت و 

امکان ایجاد آالرم های مختلف و طبقه بندی شده این سامانه است.

از ابتدای ســال جاری تاکنون؛ بیش از 4 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در 
نیروگاه های استان اصفهان مصرف شده است.

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان، با بیان این مطلب گفت: از ابتدای 
ســال تا کنون بیش از 15 میلیارد متر مکعب گازطبیعی در ســطح استان به 
مصرف رســیده که 30 درصد آن معادل 4 میلیارد و 500 میلیون متر مکعب 
آن در نیروگا های سطح استان به مصرف رسیده اســت. علوی، با تاکید بر 
سیاســت جایگزینی گاز طبیعی با سایر ســوخت های فسیلی نظیر مازوت 
و فرآورده های میان تقطیر بیان داشــت: اســتفاده از گاز طبیعی به میزان 
قابل توجهی آلودگی ناشی از سایر سوخت ها را کاهش داده و در تولید برق 
استان نقش بسزایی دارد.وی گفت: مصرف گاز طبیعی عالوه بر مزیت های 
زیســت محیطی، منجر به کاهش هزینه های تعمیــر و نگهداری و افزایش 
قابلیت اطمینان بهره برداری از واحدهای نیروگاهی نســبت به سوخت مایع 
است.علوی با تاکید بر صرفه جویی و مصرف بهینه گاز، اظهار داشت: در روز 
های ســرد به دلیل افزایش میزان مصرف گاز در بخش خانگی،این احتمال 
وجود دارد که تامین 100درصدی گاز مورد نیاز نیروگاه ها امکان پذیر نباشــد 
و در نتیجه نیروگاه ها برای پیشــگیری از اعمال خاموشی ناگزیر به مصرف 

سوخت مایع شوند.
علوی، با اشــاره به اینکه تعدادی شــهر، روســتا و صنایع به ویژه در نواحی 
شرق استان جدیدا به تعداد مشترکین گاز طبیعی اضافه شده اند و مصرف 
گاز در اســتان افزایش 20 درصدی نسبت به مدت مشــابه سال قبل داشته 

است،گفت: تداوم تولید برق با سوخت گاز با کمک مردم امکان پذیر است و 
به هم استانی های عزیز توصیه می شود با صرفه جویی در مصرف برق و گاز، 
به تامین مطمئن گاز به ویژه در مناطق ســرد سیر استان کمک کنند و امکان 
پایداری گازرســانی در تمامی بخش های مصرفی گاز طبیعی را در روزهای 
سرد فراهم سازند.وی، با اشاره به اینکه هر یک درجه کاهش دمای خانه، 6 
درصد کاهش مصرف انرژی را به همــراه دارد، تصریح کرد: مصرف کنندگان 
عزیز با راهکارهای ساده مانند حفظ دمای رفاه) 18 تا 22 درجه سانتیگراد( 
، استفاده از یک بخاری یا وسیله گرمایش در هر منزل، پوشیدن لباس گرم، 
خاموشی المپ های روشنایی اضافه، جلوگیری از هدر رفت انرژی در منازل، 

می توانند مبین مصرف منطقی انرژی باشند.

بهنام ادیبی، کارشــناس تولید کوره های قوس الکتریکی ناحیه فوالدسازی 
و ریخته گری مــداوم، از ثبــت رکورد 21 ذوب بــر روز در کوره شــماره یک 
فوالدسازی در تاریخ ســیزدهم آذرماه خبر داد و گفت: در سالی که شرکت 
فوالد مبارکه تولید 7.2 میلیون تن فوالد را سرلوحه کار و هدف خود قرار داده 
است، دســت یابی به این رکورد بسیار ارزشمند محقق شــد. ادیبی در ادامه 
خاطرنشان کرد: در این راســتا، زمان تخلیه تا تخلیه به 6۹ دقیقه و مصرف 
انرژی الکتریکی به 485 کیلووات ســاعت بر تن مذاب کاهش یافت. وی 
افزود پیش از این نیز در تاریخ 2۹ آبان ماه، رکورد 20 ذوب در کوره شــماره 
2 فوالدسازی محقق شده بود.عبدالرحیم ذوالفقاری، کارشناس برق و ابزار 
دقیق کوره های قوس نیز ضمن تاکید بر نقش پایش مداوم پارامترها توسط 
مجموعه تولید و تعمیرات عنوان کرد: در این راستا، توان الکتریکی کوره با در 
نظر گرفتن ظرفیت ترانســفورماتور افزایش یافت و نقطه بهینه کاری کوره با 
همفکری همکاران به نحوی تعیین شــد که تمامی تجهیزات جانبی پذیرای 
این افزایش ظرفیت باشند.مهدی آریافر، مسئول ذوب کوره نیز بیان داشت: 

با ایجاد تعادل بین سیستم شارژ آهن اسفنجی و توان الکتریکی و حرارتی 
کوره، حداکثر اســتفاده از منابع موجود و زمان های کاری کوره میســر شد 
و رکورد فوق به دســت آمد.مسعود آقانژاد، شــیفت فورمن کوره های قوس 
الکتریکی نیز به حداقل رساندن زمان های آماده سازی بین ذوب کوره در این 
روز و همراهی چهار تیم کاری کوره در دســت یابی به این مهم را مورد تاکید 
قرار داد و افزود: این رکورد نتیجه تالش و همدلی همه همکاران درخصوص 
کنترل مــواد ورودی، کنترل فرآیند ذوب گیری، آماده بــه کاری تجهیزات و 
کاهش توقفات آماده سازی کوره اســت.بهنام ادیبی در پایان ضمن تشکر 
از رؤســای واحدها، کارشناســان تولید و تعمیرات و دفتر فنــی کوره های 
قوس، هماهنگ کننده ها و شــیفت فورمن های تولید ناحیــه، اپراتورهای 
کاردان و باانگیزه خط تولید، کارکنان واحدهای حمل ســرباره و آماده سازی 
پاتیل مذاب و همچنین مجموعه کارکنان واحدهای پشــتیبانی، ستادی و 
پیمانکاری در ناحیۀ فوالدسازی، ابراز امیدواری کرد با حفظ و تقویت کار تیمی 
صورت گرفته، موفقیت به دست آمده تثبیت و به سایر کوره ها گسترش یابد.

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب اصفهان :

4آزمایشگاهجدیدآبوفاضالبدراصفهانراهاندازیمیشود

مدیر امور دیسپاچینگ و فوریت های برق شرکت توزیع برق استان اصفهان خبر داد:

ثبتاولینحادثهمکانیزهدریافتیازکنتورهایفهام

مدیر عامل شرکت گاز استان مطرح کرد:
نیروگاههایاصفهانومصرف30درصدیگاز

با انجام برنامه ریزی منسجم و کار تیمی دقیق به دست آمد:

دستیابیبهرکوردروزانهتولید۲۱ذوبدرکورهقوسشمارهیکفوالدسازی

 لفور، یکی از جنگل های 40 میلیون ساله استان مازندران 
است! از جمله دالیلی که باعث شده لفور بین افراد مختلف 
بسیار معروف شود این اســت که رودها و آبشارهایی که 
از بین پیچ و خم های این جنگل می گــذرد، باعث زندگی 
دوباره این جنگل شده  اســت.در این مطلب می خواهیم 
برای شما کامال مشــخص کنیم که جنگل لفور و دهستان 
آن کجاســت. همچنین ویژگی های طبیعی و جغرافیایی 
این منطقه، مسیر دسترســی به جنگل، امکانات تفریحی 
و خیلی از دیگــر نکات را برای شــما بازگــو کنیم.مطمئنا 
تا به االن بــرای تان این ســوال پیش آمده کــه چرا عمر 
این جنگل ها را 40 میلیون ســال می گوییــم؛ اما بگذارید 
اول از همه به این ســوال پاســخ دهیم که جنــگل لفور 
کجاست و بعد از آن به ســراغ راز سن و سال این جنگل ها 
می رویم! مجموعــه جنگلی لفور یکی از مناطق سرســبز 
و غنی در ســوادکوه مازندران و در قســمت شــمالی این 
شهرستان است. پر رنگ ترین ویژگی این جنگل، رودها و 
چشمه هایی است که از آن جاری شده و باعث سرسبزی و 
ادامه زندگی این جنگل ها پس از گذشت میلیون ها سال 
شده است. برخی از این چشمه ها از درون زمین بر روی آن 

راه پیدا کرده و جاری شده اند و این خود یکی از ویژگی های 
این جنگل سرسبز و زیباست.

 جنگل هــای هیرکانــی، کلید معمــای قدمــت منطقه
 جنگلی لفور!

و اما می رســیم به پاسخ این ســوال که قضیه 40 میلیون 
ســالگی این جنگل چیســت؟ این منطقه جنگلی بسیار 
خوش آب و هوا کــه آن را به عنــوان لفور می شناســیم؛ 
بخشی مهم از منطقه ای موســوم به جنگل های هیرکانی 
)Caspian Hyrcanian mixed forests( اســت. 
جنگل های هیرکانــی از حوزه دریای خزر یعنی از کشــور 
آذربایجان تا نواحی شمالی ایران کشیده شده اند. قدمت 
این جنگل ها 40 میلیون ســال است و این بدان معناست 
که می توانید مقصد آخر هفتــه خود را برای رفتن به جایی 
تنظیم کنید که میلیون ها سال قدمت دارد.جنگل لفور خود 
به عنوان یک نمایشــگاه غنی در زمینه نمایش عمومی و 
آزاد بیش از 80 نوع گونه گیاهــی و از نوع چوبی ها، یکی از 
باارزش ترین مناطق طبیعی ایران اســت. به هر حال این 
جنگل در اطراف مرکز دهستان و در اطراف سد قرار گرفته 
و در اطراف آن روستاهای بسیار زیادی شکل گرفته است.

دهستان لفور و مجموعه روستاهای آن کجا هستند؟
دهســتان لفــور از مجموعه مناطق ســوادکوه اســت در 
اطراف جنگلی به همیــن نام به وجود آمــده و دارای 2۹ 
روستا و آبادی مختلف است. مســاحت این دهستان به 
عالوه جنگل های اطرافــش برابر با 8 هزار هکتار اســت. 
این دهســتان دارای آثار تاریخی کشــف شــده باستانی 
و بســیار قدیمی بــا قدمتی بــه اندازه عصر آهن اســت. 
وسایلی که کشــف شــده اند شــامل خمره مواد غذایی، 
 زیرسازی های خانه های سنگی، قالب های سنگی و برخی 

دیگر هستند.
گشت و گذاری در جاذبه های جنگل لفور

راه پیمایی 2 الی 3 ســاعته در منطقه لفــور تنها به دیدن 
گونه های گیاهی مختلفی همچون درختان ازگیل، لیلکی، 
راش، انجیلی و یا بسیاری از دیگر گونه های نایاب و لذت 
بردن از محیط اطراف خالصه نمی شود و این منطقه برای 
خودش جاذبه هــای دیدنی زیادی دارد.اســتراحتگاهی 
سرســبز، پارک گرو،امامزاده گزو، مکانــی مقدس برای 
محلی ها،سد البرز، مکانی جذاب برای گردشگران،بهترین 

سازه  راه آهن ایران، پل ورسک و...از آن جمله هستند.

آشپزی

شکالت خانگی 
مواد الزم:    پودر کاکائو 200گرم،  کره  100 گرم،   آب  3 قاشق غذا 
خوری،   شکر  100 گرم،   پودر قند 50 گرم،   شیر   2 قاشق غذا خوری

طرز تهیه: در ابتدا کره نرم شده و پودر کاکائو را با هم مخلوط کنید تا خمیری شکل شود. 
حاال آن را بن ماری کنید، در روش بن ماری مواد را روی قابلمه یا کتری آب در حال جوش قرار 
می دهند. شکر و پودر قند را به مخلوط اضافه کنید و هم بزنید. سپس شیر را اضافه و به هم زدن 

ادامه دهید. تا زمانی به هم زدن ادامه دهید که غلظت آن مشابه شکالت آب شده باشد. ظرف را از 
روی بخار بردارید و اجازه دهید کمی خنک شود. سپس نوبت ریختن شکالت در قالب است. قالب 
های مختلفی در بازار به شکل قلب، گل و ... موجود است. شکالت را با طرح دلخواه خود درست کنید.

قالب را کمی چرب کنید و شکالت را در آن بریزید. اگر دوست دارید شکالت شما حاوی آجیل یا 
میوه خشک باشد، در این مرحله آن ها را در قالب قرار دهید و سپس شکالت را بریزید. قالب را به 

مدت 20 دقیقه در یخچال قرار دهید. پس از خارج کردن قالب از یخچال به آرامی شکالت ها 
را از آن خارج کنید.شکالت شما آماده است. حتما از کاکائوی با کیفیت برای تهیه شکالت 

استفاده کنید.  هر چه  پودر کاکائو مرغوب تر باشد، رنگ شکالت تیره تر خواهد شد. 
می توانید با اضافه کردن شیر بیشتر، شکالت شیرین تری درست کنید. 

به جای کره لبنی از کره کاکائو استفاده کنید، در این حالت، الیه 
های ضخیم تر، نرم تر و شفاف تر خواهید داشت.

لفور، جنگلی با 40 میلیون سال قدمت

بازیگر نقش اول »بچه مهندس« کنار 
گذاشته شد

سریال »سعید آقاخانی« وارد مرحله 
انتخاب بازیگر شد

روزبه حصاری به دلیل درخواست های نامتعارف از بچه مهندس 
4 کنار گذاشته شد.سعید سعدی، تهیه کننده مجموعه تلویزیونی 
»بچه مهندس 4« با اعالم خبر فوق گفت: متاسفانه به دلیل 
درخواست های نامتعارف و غیر حرفه ای این بازیگر، وی از بازی در 
سری جدید سریال کنار گذاشته شد و به زودی بازیگر جدید از میان 
گزینه ها انتخاب و اعالم خواهد شد.

سریال »شاخ آفریقا« به کارگردانى سعید آقاخانى وارد مرحله انتخاب 
بازیگر شد.این سریال که انتخاب بازیگرانش آغاز شده بالفاصله پس 
از پایان سریال »نون خ« وارد مرحله پیش تولید شده تا وارد فاز تولید 
شود.محراب قاسم خانى، سرپرستى و سعید هوشیار، نگارش متن ها 
را بر عهده دارد و تا کنون بیش از نیمى از متن هاى کار آماده شده است.
قصه این سریال کمدى از تهران شروع و تا شاخ آفریقا ادامه پیدا می کند.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

