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نشســت مجــازی وزیران امــور خارجه  علیرضا کریمیان
کشورهای باقی مانده در برجام در حالی 
برگزار شد که رایزنی ها بر سر اهداف و برنامه های آتی اروپا در زمینه 
همکاری و بازگشت آمریکا به برجام ادامه دارد. در هفدهمین نشست 
کمیسیون برجام در سطح مدیران سیاسی وزارت خارجه که چند روز 
پیش به صورت وبیناری برگزار شــد، کشــورهای عضو به طور مفصل 
درخصوص اجرای عملی توافق های ســال ۲۰۱۵ )برجام( با توجه به 
چالش اصلی کارشــکنی آمریکا در راه اجرای کامل توافق هسته ای، 
گفت وگو و تبــادل نظــر کردند.پارلمــان اروپا اواخر هفتــه پیش از 
کمیسیون اروپا خواست تا برای حفاظت از منافع تجاری این قاره در 
برابــر تحریم هایی »کــه به طور قابــل توجهی حاکمیت ســرزمینی 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نقض می کند«، راه حل هایی ارائه دهد. 
این تالش ها و تحرکات پیرامون برجام نزدیــک به یک ماه مانده به 
شروع کار جو بایدن، رییس جمهور منتخب آمریکا برای رسیدن به راه 
حلی عملی برای بازگشت آمریکا به برجام و احتماال راهکارهای بعدی 
عملیاتی شدن سایر بندها ادامه دارد. هر چند به نظر می رسد آمریکا 

راه ســختی برای جلب اعتماد شــرکای اروپایی و همچنین ایران در 
پیش خواهد داشــت. بایدن در حالی وعده بازگشت به برجام را داده 
که طی دو سال اخیر رفتارهای مخرب ترامپ عمال جنازه ای بی جان 
از این پیمان و تعهد رســمی آمریکا در ســال های قبل برجا گذاشته 
اســت. اروپایی ها امید دارند تا بازگشــت به برجام سرآغازی برای 
برگشت آمریکا به سایر تعهدات با اروپا از جمله کنفرانس آب و هوا و 
پیمان های تجاری و بازرگانی باشد .کارشناسان معتقدند اروپایی ها 
نباید منتظر بمانند و دست روی دست بگذارند که بایدن و دولتش به 
شــکل خودکار همه گام های مثبت را به سمت اروپا بردارند. بلکه باید 
آنها هم امتیازاتی را برای بازگشت دوباره ایاالت متحده در نظر بگیرند 
و هزینه این بازگشت را بپردازند. این دست از اقدامات می تواند شامل 
فشارهای بیشــتر بر ایران در جهت مذاکره مجدد و رسیدن به اهداف 
مورد نظر بایدن هم باشــد در واقــع اروپا می تواند از ایــران به عنوان 
ابزاری برای جلب نظر آمریکا اســتفاده کند و با بازگشت مشروط به 
برجام و آینده آن ایران را به سمت خواسته های آمریکایی ها هدایت 
کند. شیطنت رسانه ها در مورد مصاحبه اخیر رافائل گروسی، مدیر کل 

آژانس بین المللی درباره توافق هسته ای با ایران نیز در این ارتباط قابل 
ارزیابی است.

بر اساس گزارش شیطنت آمیز رویترز، گروسی روز پنجشنبه گذشته 
در مصاحبه با این خبرگزاری گفته بــود برای احیای برجام نیاز به یک 
توافق جدید است.اين ادعا در حالی است که گروسی گفته برای انجام 
تمهیدات الزم در راســتای برگشــت پذیری اقدامات ایران در صورت 
احیای برجــام، نیاز به یک پروتــکل، تفاهم، توافق یا ســند در حوزه 
آژانسی دارد. در هر صورت به نظر می رسد پروسه بازگشت آمریکا به 
برجام پیچیده تر از آن چیزی اســت که در ابتدا به نظر می رسید، در 
شرایط کنونی همه طرف ها از ورود دوباره آمریکا به مسئله برجام سود 
خواهند برد و شــاید به همین دلیل توافق بر سر چگونگی بازگشت و 
شرط و شروط آن اندکی دشوارتر باشد؛ اما آنچه مشترک است اینکه 
هم اروپایی ها  هم ایران باید تا در دست گرفتن قدرت رسمی توسط 
بایدن در آمریکا به نوعی شرایط شکننده کنونی را حفظ کنند تا شاید در 
آینده ای نزدیک راهی مورد توافق برای نشستن بر سر یک میز و حول 

محور معاهده برجام برای دو طرف مهیا شود.

تذکر »رییسی« به دستگاه های اطالعاتی و امنیتی
 رییس قوه قضاییه با تاکید بر حفظ امنیت ملی کشــور، به دســتگاه های اطالعاتــی و امنیتی و 
واحدهای قضایی تذکر داد مطلقا به عناصر دشمن و عوامل سرویس های بیگانه اجازه خودنمایی و 
توطئه و فتنه ندهند.آیت ا... سید ابراهیم 
رییســی تاکید کرد: حتی یک ســاعت 
تاخیــر در خنثی ســازی تحریم ها هم 
خالف عقل اســت، هم خالف شــرع و 
مسئوالن برنامه ریزی و اجرایی نباید یک  
لحظه را هم برای بی اثرکردن تحریم ها 
و قوی شدن ایران از دست بدهند و این 
راهبرد اساسی نظام باید با جدیت دنبال 
شود. رییس قوه قضاییه بر لزوم صیانت 
و حراست از »امنیت ملی« تاکید کرد و 
اظهار داشت: حفظ امنیت بسیار مهم است و همه باید پاسدار امنیت ملی باشند و این مسئله محوری 
نباید با هیچ حرکت احساسی خدشه دار شود.آیت ا... رییسی با بیان این که جامعه باید امن باشد، به 
دستگاه های اطالعاتی و امنیتی و واحدهای قضایی تذکر داد که به عناصر دشمن و عوامل سرویس 

های بیگانه مطلقا اجازه خودنمایی و توطئه و فتنه ندهند.

فشار آمریکا درخصوص پرونده شهادت »حاج قاسم«
رییس شورای سیاســی جنبش نجبا با تجلیل از سردار شهید حاج قاسم ســلیمانی و ابومهدی 
المهندس تاکید کرد که دولت عراق در پیگیری جنایت ترور این دو شــهید جدی نیســت.»علی 
االسدی« با اشاره به کارشکنی آمریکا و هم پیمانانش در روند رسیدگی به پرونده ترور حاج قاسم و 
ابومهدی، از تعلل و انفعال دولت عراق در این رابطه نیز انتقاد کرد.وی همچنین مداخالت خارجی 
در امور عراق را عامل اساسی در تحقق نیافتن مطالبات مشــروع مردم این کشور دانست. به گفته 
وی، احزاب سیاسی در حال فشار آوردن برای اجرای مصوبه پارلمان هستند. جنبش های مقاومت 
نیز به دولت مهلتی داده اند که خواســته آنان در مذاکرات محقق شــود. اگر این امر محقق نشود، 
آمریکایی ها قدرت مقاومت راـ  که در گذشته هم تجربه کرده اندـ  دوباره به چشم خواهند دید.وی 
در مورد روند تحقیقات این پرونده گفت در حقیقت، تحقیق در پرونده این دو شــهید از طرف عراق 
در هاله ای از ابهام قرار دارد و هیچ دلیلی وجود نــدارد که ثابت کند دولت عراق در این پرونده جدی 
است. بر ما معلوم است که آمریکا در پس این ابهام قرار دارد و برای به تاخیر افتادن بررسی پرونده 

به دولت فشار می آورد.

ادعای فرمانده سنتکام درباره حمله احتمالی ایران 
فرمانده مرکز فرماندهی نیروهای تروریستی آمریکایی غرب آسیا گفت که آمریکا آماده است در 
صورت اقدامی از سوی ایران در سالروز ترور سردار شهید ســلیمانی، پاسخ دهد.کنت مک کنزی 
مدعی شد که واشنگتن در صورتی که تهران بخواهد حمله ای به خاطر اولین سالروز ترور سردار شهید 
سلیمانی توسط آمریکا انجام دهد،  »آماده اســت که پاسخ دهد«. مک کنزی در این باره گفت: ما 
آماده ایم از خودمان و دوستان و شرکای مان در منطقه دفاع کنیم و آماده ایم در صورت لزوم پاسخ 
دهیم. او همچنین اظهار کرد: ارزیابی من این است که در موقعیت بسیار خوبی قرار داریم و آماده 
هر چیزی هستیم که ایرانی ها یا نیروهای نیابتی شان انتخاب کنند که انجام دهند. بر اساس این 
گزارش، اظهارات این فرمانده آمریکایی در پی این مطرح می شود که در دی ماه سال گذشته دولت 
آمریکا در حمله ای پهپادی که به دســتور دونالد ترامپ رییس جمهور این کشور انجام شد،  سردار 

شهید سلیمانی را در نزدیکی فرودگاه بغداد به شهادت رساند. 

سیاستکافه سیاست

 زمینه سازی برای بازگشت دوباره آمریکا به برجام و نفعی که طرفین می برند؛

همه به دنبال توافق

برچسب تازه توئیتر زیر پست های »ترامپ«
توئیتر که در هشدارهای قبلی خود درباره برخی توئیت هایی که نتیجه انتخابات آمریکا را زیر سوال 
می بردند، از برچسب »مورد مناقشه« استفاده می کرد، حاال از برچسب جدیدی هم استفاده می کند 
مبنی بر اینکه جو بایدن پیروز انتخابات است.به نوشــته ایندیپندنت، این پیام که توئیتر آن را روی 
محتواهای احتماال گمراه کننده در سایت خود قرار می دهد، اظهار می دارد که رییس جمهوری منتخب 
اکنون برنده انتخابات اســت.اکنون وقتی کاربران توئیتر پستی را با محتوای گمراه کننده می بینند، 
توئیتر با این برچسب به آنها می گوید: »مقامات انتخابات رسما جو بایدن را به عنوان برنده انتخابات 

ریاست جمهوری ایاالت متحده تعیین کرده اند.«

تنش میان چین و تایوان افزایش یافت
در ادامه تقابل تایوان و چین، وزارت دفاع تایوان به بهانه تامین امنیت منطقه تعدادی جنگنده و ناو به 
منطقه اعزام کرد.وزارت دفاع تایوان از اعزام چند فروند جنگنده و ناو برای رصد تحرکات کشتی های 
جنگی چین در منطقه خبر داد.به نوشته »رویترز« وزارت دفاع تایوان با اشاره به اعزام 6 فروند ناو و 
8 فروند جنگنده برای رصد تحرکات کشتی های جنگی چین در منطقه مدعی شد این اقدام جهت 
کسب اطمینان از ثبات و امنیت در منطقه است.این اقدام تایوان پس از حرکت ناو گروه چین با حضور 
جدیدترین ناو هواپیمابر این کشور که »شاندانگ« نام دارد و به تازگی از تنگه راهبردی تایوان عبور کرد، 
صورت می گیرد. وزارت دفاع چین تاکنون واکنشی به اقدام تایوان نشان نداده است. چین بارها تاکید 
کرده که اینگونه تحرکات ماموریت های عادی این کشور در منطقه محسوب می شود.روز شنبه نیز یک 
فروند ناو آمریکایی در اقدامی که نگرانی چین را به همراه داشت از تنگه تایوان عبور کرد. ارتش چین 
متعاقب این حادثه در بیانیه ای اعالم کرد، نیروهای دریایی و هوایی این کشور، ناو جنگی آمریکایی 

را در تنگه تایوان مورد »تعقیب و پایش« قرار دادند.

توافق دوحه و واشنگتن برای تقویت همکاری نظامی 
رییس ستاد مشترک نیروهای مســلح قطر در دیدار با همتای آمریکایی خود در خصوص راه های 
 تحکیم مناسبات نظامی میان دو کشور گفت وگو کرد.این دیدار که در دوحه انجام شد، در چهارچوب 
سفر جیمز مک کانویل، رییس ســتاد مشــترک ارتش آمریکا صورت گرفت.در این دیدار، مسائل 
نظامی مورد توجه دو کشور و راه های تحکیم مناسبات مورد بررسی قرار گرفت.در این دیدار غانم بن 
شاهین الغانم، رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح قطر و تعدادی از فرماندهان ارشد نیروهای 
مسلح این کشور نیز حضور داشتند. قطر و آمریکا در اوایل دسامبر جاری، توافق نظامی را درخصوص 
فعالیت های دریایی امضا کردند.در قطر حدود ۱۳ هزار ســرباز آمریکایی حضور دارند که بیشتر آنها 

از نیروی هوایی بوده و در پایگاه العدید در فاصله ۳۰ کیلومتری جنوب غرب دوحه مستقر هستند.

استقبال اتحادیه عرب از تصمیم »منصور هادی« 
دبیرکل اتحادیه عرب با استقبال از تصمیم »عبدربه منصور هادی« رییس جمهور مستعفی یمن برای 
تشکیل کابینه جدید، آن را گامی مهم برای حل فراگیر بحران یمن توصیف کرد.»احمد ابوالغیط« از 
تصمیم منصور هادی برای تشکیل کابینه جدید استقبال کرد و از تالش  های عربستان سعودی در 
این باره قدردانی کرد.طبق گزارش وبگاه »الیوم السابع«، در بیانیه صادره از دبیرخانه اتحادیه عرب 
آمده است که ابوالغیط بر اهمیت این اقدام و تالش گسترده و مستمر برای پایان دادن به درگیری 
مسلحانه و حل وفصل بحران یمن تاکید کرد.»عبدربه منصور هادی«رییس جمهور مستعفی یمن 
چند  روز پیش طی حکمی، خواستار تشــکیل کابینه جدید با ۲۴ وزیر شد.تشکیل دولت ائتالفی 
جدید به ریاست جمهوری منصور هادی از جمله موارد توافق ریاض اســت که با فشارهای امارات 

تشکیل می شود.

رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس با بیان اینکه در برخی از جلســات مجمع 
تشخیص مصلحت نظام شرکت کرده، گفت: مجمع 
تشخیص FATF را تصویب نمی کند.حجت االسالم 
والمســلمین مجتبــی ذوالنوری، نماینــده قم در 
مجلس شــورای اســالمی در خصوص سرنوشت 
FATF در مجمع تشــخیص مصلحت نظام اظهار 
کرد:  اینجانب به دلیل مســئولیت در کمیســیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی در برخی از جلسات 
کمیته های مجمع تشــخیص مصلحــت نظام که 
الیحه FATF در آنها بررسی می شود، شرکت کردم.

وی افزود: اشراف، استدالل و احاطه ای که اعضای 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام بر  تبعات منفی 
FATF و کنوانسیون های مرتبط آن دارند، قطعا این 

الیحه را تصویب نمی کنند.رییس کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه مجمع 
تشخیص مصلحت نظام می خواست تصویب نکردن 
این الیحه را اعالم کند، افزود: اما مسئولین دولتی 
معتقد بودند این اقدام به ضرر دولت است و به همین 
دلیل رییس جمهور در نامه ای به مقام معظم رهبری 
از ایشان دو درخواست را مطرح کرد.حجت االسالم 
ذوالنوری تصریح کرد: یک درخواست رییس جمهور 
این بود که مجمع تشــخیص مصلحــت نظام این 
الیحه را تصویب کند و همچنین زمان رســیدگی به 
الیحه را تجدید کنــد. وی گفت: مقام معظم رهبری 
موضوع تصویب FATF از سوی مجمع را مسکوت 
گذاشت؛ اما به درخواست دوم رییس جمهور مبنی 
بر تجدید رسیدگی را فرمودند بررسی کنند. رییس 

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
با اشــاره به فرافکنی های دولت در این زمینه گفت: 
مسئولین دولتی همواره فرافکنی و سعی می کنند 
تقصیر کارهای خــود را به گردن دیگــران بیندازند.

حجت االسالم ذوالنوری اضافه کرد:  دولت روحانی 
هفت سال و نیم خروجی به نفع مردم نداشته است. 
مجلس باید خود را آماده کند تا در راســتای منافع 

مردم تصمیمات مهمی را بگیرد.

مجمع تشخیص» FATF « را تصویب نمی کند

چهره روز

رییس جمهور:

 قانون اساسی
 ممکن است تغییر کند

 حســن روحانــی در همایــش حقوق 
اساسی و شهروندی با بیان اینکه  آرای 
مردم نقش بسیار اساســی دارد منتها 
ما در کشورمان متاســفانه نظام حزبی 
نداریم، گفت: وقتی شــما در حکومتی 
به آرای مردم اتکا می کنید که مردم باید 
رای دهند، اگر سیســتم حزبی نداشته 
باشید کار مقداری سخت می شود. یعنی 
با جنجال و سر و صدا نزدیک انتخابات 
و شــعارهای مختلف ممکن اســت در 
هدایت مــردم برای اینکه چه کســی و 
چه کسانی را انتخاب کنند، کار مقداری 

سخت و مشکل شود.
روحانــی تاکید کــرد: به هــر حال هر 
کشــوری در انتخابات فیلترهایی دارد، 
ما فیلتر حزبــی نداریم. ایــن فیلتر از 
طریق شــورای نگهبان اعمال می شود 
و حزبی نیست و اشکاالت این چنینی 
داریم کــه باید روی این هــا فکر کنیم.

رییس جمهــور با تاکید بــر اینکه بحث 
بازنگری قانون اساســی زمانی که مورد 
نیاز باشــد، اشــکالی هم ندارد، گفت: 
قانون اساسی معموال دیر به دیر در دنیا 

اصالح می شود.
 ۳۱ سال اســت قانون اساســی تغییر 
نکرده و  قبال ۱۰ ســال پــس از ارتحال 
حضرت امــام )ره( در قانون اساســی 
اصالحاتی انجام گرفت.  اما ۳۱ ســال 
قانون اساسی تغییر نکرد و ممکن است 

زمانی تغییر کند.
رییس جمهــور گفت: متاســفانه فهم 
همــه از قانون اساســی یکی نیســت، 
البته در قانــون پیش بینی شــده اگر 
در بخشــی از آن نیاز به تفسیر بود، چه 
نهادی باید تفســیر الزم را انجام دهد؛ 
اما قبل از اینکه به تفسیر قانون برسیم، 
برداشــت و فهم خیلی مهم است که ما 
 از این قانون اساسی چه برداشت و چه 

فهمی داریم.

بین الملل

وز عکس ر

تظاهرات در اسراییل
دســتگیری اعضا و هواداران یک 
گروه یهودی ضد صهیونیسم و ضد 
اســراییل در جریان تظاهراتی در 

شهر قدس.

هشدار وزارت امور خارجه به کانادا
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات وزیر خارجه کانادا که گفته باور نمی کنیم خطای انسانی باعث سقوط هواپیمای اوکراینی شده، به دولت و وزیر خارجه کانادا 
هشدار داد که در چهارچوب دولت مشخص پاسخگوی اقدامات خود باشند و با بیان اینکه گزارش فنی آماده شده است، گفت: نهادهای جمهوری اسالمی با دستورات موکد 
این قضیه را پیگیری کردند و تمامی تالش خود را براساس قوانین و معاهدات بین المللی انجام دادیم و به زودی گزارش فنی قبل از یک ساله شدن این فاجعه منتشر و به 
صورت بر خط برای طرف اوکراینی و دیگرانی که مرتبط هستند، ارسال خواهد شد.»سعید خطیب  زاده« گفت:  وزارت خارجه در باالترین سطح خود از لحظات اول به دنبال 
روشن شدن ابعاد ماجرا بوده و ابعاد فنی آن به سازمان هواپیمایی برمی گردد و سازمان نیروهای مسلح در این زمینه پیگیری می کنند.سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه 
گزارش فنی آماده شده است، خاطرنشان کرد: نهادهای جمهوری اسالمی با دستورات موکد این قضیه را پیگیری کردند و تمامی تالش خود را براساس قوانین و معاهدات 
بین المللی انجام دادیم و گزارش فنی قبل از یک ساله شدن این فاجعه منتشر و به صورت بر خط برای طرف اوکراینی و دیگرانی که مرتبط هستند ارسال خواهد شد و تمام 
تالش خود را می کنیم که با شفافیت پیش برود. خطیب زاده بیان کرد: موضوع ساده ای نیست. اظهارات مداخله جویانه و غیرقابل قبول از روز اول توسط مقامات کانادایی 
بود. تا امروز بیشترین سنگ اندازی و مداخالت بی جا را بیان کرده و متاسفم از غم این خانواده ها، برخی سیاسیون کانادایی برای خود کاله تهیه و از غم تجارت تهیه کنند. 

به نظر می رسد پروسه بازگشت آمریکا به برجام 
پیچیده تر از آن چیزی است که در ابتدا به نظر می 
رسید، در شرایط کنونی همه طرف ها از ورود دوباره 
آمریکا به مسئله برجام سود خواهند برد و شاید به 
همین دلیل توافق بر سر چگونگی بازگشت و شرط و 

شروط آن اندکی دشوارتر باشد
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مانده تسهیالت بانکی در کدام استان ها بیشتر بود؟ 
بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که تهران، اصفهان و خراسان رضوی بیشترین مانده 
تسهیالت بانکی را در شــهریور 99 به خود اختصاص داده اند.خراسان رضوی نیز در این بخش با 
رقم 140 هزار میلیارد تومان در رده بعدی قرار دارد. اســتان فارس نیز در بخش مانده تسهیالت و 
سپرده های ریالی و ارزی بانک ها و موسسات اعتباری رقم 125 هزار میلیارد تومان را برای خود 
ثبت کرده است.در بخش تسهیالت جاری و غیرجاری نیز، باز هم تهران رتبه اول این ارقام را دارد. 
چیزی در حدود 1447 میلیارد تومان به عنوان مانده تسهیالت استان تهران در بخش تسهیالت 

جاری و غیرجاری به ثبت رسیده است. 
همچنین کل رقم مانده تسهیالت و ســپرده های ریالی و ارزی بانک ها و موسسات اعتباری در 
استان های ذکر شــده در این گزارش، عدد 3195 هزار میلیارد تومان بوده است.در عین حال، در 
بخش تســهیالت جاری و غیرجاری نیز رقم کل 2275 هزار میلیارد تومان ثبت شده که برای 32 

استان اعالم شده در گزارش است که شامل مناطق آزاد تجاری نیز می شود.

مدیرعامل اتحادیه فرش روستایی اصفهان:

 اغلب بافندگان فرش روستایی در اصفهان بیمه نیستند
مدیرعامل اتحادیه فرش روستایی اصفهان گفت: اغلب بافندگان فرش روستایی در اصفهان بیمه 
نیســتند و نمی توانند از خدمات تامین اجتماعی استفاده کنند. علی شــهبازی با اشاره به تبعات 
اقتصادی شــیوع ویروس کرونا در کشور برای فرش بافان روســتایی، اظهار کرد: به رغم شرایط 
سخت اقتصادی فعاالن حوزه فرش، هنوز تسهیالت کرونایی ویژه ای برای فرش بافان روستایی 
در کشور از سوی دولت یا نهادهای دیگر در نظر گرفته نشــده است.وی افزود: تاثیر منفی شیوع 
گسترده ویروس کرونا در کشور بر معیشــت و اقتصاد فرش بافان روستایی اصفهان جدی بوده 
است و دولت باید با در نظر گرفتن شرایط این قشــر از تولیدکنندگان، تسهیالت ویژه ای برای آنها 

در نظر بگیرد.
مدیرعامل اتحادیه فرش روستایی اصفهان با اشاره به نوسانات اقتصادی و تاثیر بحران اقتصادی 
ناشی از شــیوع ویروس کرونا بر قیمت ملزومات تولید فرش بافان روستایی، تصریح کرد: نرخ 
مواد اولیه بافت فرش مورد نیاز فرش بافان روســتایی تا حد زیادی افزایش پیدا کرده و همین 
امر فعالیت را برای بسیاری از فعاالن این حوزه با مشکل مواجه کرده است.شهبازی اضافه کرد: 
اغلب بافندگان فرش روستایی در اصفهان بیمه نیستند و نمی توانند از خدمات تامین اجتماعی 

استفاده کنند. 

راه اندازی روستا بازار در شهرستان مبارکه 
برای حذف واسطه ها در عرضه  محصوالت کشاورزی و دامی شهرستان، روستا بازار برپا می شود.

فرماندار مبارکه در جلسه  بررسی ظرفیت های روستایی شهرستان گفت: با توجه به ظرفیت باالی 
شهرستان در زمینه تولید محصوالت گلخانه ای و گیاهان دارویی، مکانی به عنوان روستا بازار برای 
عرضه مستقیم محصوالت کشــاورزی به همت تعاونی های روستایی، راه اندازی می شود.اصغر 
هدایت افزود: با راه اندازی این روستا بازار ها هزینه  تمام شده برای مصرف کننده کاهش می یابد 

و اشتغال زایی برای روستاییان را هم فراهم می کند.
وی گفت: در حال حاضر 17 تعاونی با عضویت 1۶ هزار و 500 نفر در شهرســتان مشغول فعالیت 
هستند.محسن حاج عابدی ،مدیر تعاون روستایی اســتان اصفهان هم با اشاره به فعالیت 4۶0 
تعاونی روســتایی در اســتان، گفت: در حال حاضر، اجرای عملیات بازرگانی و عرضه  مستقیم 
محصوالت کشاورزی در تعاونی ها در حال پیگیری است و قرار است با ساخت بارانداز های عرضه 
مستقیم این محصوالت در شهرستان های مختلف و مرکز اســتان، فاصله  میان تولید و مصرف 

کننده را کاهش دهیم.

 به گفته رییس اتحادیه فروشندگان مواد غذایی اصفهان، ماهانه حدود ۱۵ واحد صنفی فروش مواد غذایی درخواست باطل شدن پروانه دارند؛

قدرت در زنجیره ای ها

مرضیه محب رسول در هر خیابانی که قدم می گذاری می توانی 
چند مغازه بزرگ از آنهــا را ببینی؛ کوچک 
ترها البته بیشــتر در خیابان های فرعی و کوچه ها دیده می شوند. هر 
چقدر صف خودروها و خریداران در مقابل فروشگاه های بزرگ و زنجیره 
ای بیشتر شود، از مشــتریان روزمره کوچک ترها کاسته می شود. این 
رویه موجب ایجاد جدالی نابرابر میان سوپری های سنتی با فروشگاه 

های مدرن زنجیره ای شده است. 
همان ها که به بهانه های مختلف حراج می زنند و با تخفیف ها و پخش 
مواد غذایی کمیاب، مشتریان قدیمی ســوپری ها را هر روز کمتر می 
کنند. برخی معتقدند این مدل از رشد ســریع فروشگاه های زنجیره 
ای با شبکه ای منظم از توزیع و حمایت های دولتی که از آن می شود، 
می تواند تهدیدی برای کسب و کارهای خرد در این صنف باشد و شاید 
در آینده عاملی برای بیکاری و ورشکســتگی افــرادی که در این حرفه 
مشغول هســتند به خصوص آنکه در حال حاضر بیشــتر افراد خرید 
از فروشــگاه  های بزرگ و زنجیره ای را به دلیل متنــوع بودن کاالهای 
عرضه شده از خوار بار، مواد پروتئینی، ســبزی و صیفی گرفته تا لوازم 
خانگی و دیگر اقالم مصرفی و تخفیف های جذاب  به سوپرمارکت ها و 

خواربارفروشی های محلی ترجیح می دهند. این مسئله اما نمی تواند 
به معنای نابودی کامل ســوپری های سنتی باشــد به شرط آنکه این 
واحدهای صنفی به سمت مدرن شدن حرکت کنند. در این زمینه رییس 
اتحادیه فروشندگان مواد غذایی اصفهان می گوید، مهم ترین چالش 
واحدهای صنفی استان سنتی بودن آن هاست .به گفته امین الرعایایی، 
، اســتفاده از روش ســنتی به این اصناف آســیب زده چرا که با این 
 شــرایط نمی توانند هم راســتای فروشــگاه های زنجیره ای فعالیت

 داشته باشند.محمدرضا امین الرعایایی در خصوص آخرین وضعیت 
فعالیت فروشــگاه های مواد غذایی در اصفهان اظهار داشت: در حال 
حاضر ســه هزار واحد صنفی فــروش مواد غذایی در این شــهر فعال 
است.وی با بیان اینکه از این تعداد یک هزار و ۸00 واحد صنفی دارای 
مجوز است، ابراز داشت: پرونده یک هزار و 200 واحد صنفی دیگر برای 
دریافت مجوز نیز در دستور کار قرار دارد. امین الرعایایی، با اشاره به اینکه 
در صورت تجهیــز واحدهای صنفی به تجهیــزات روز و تامین نیازهای 
مشــتری تا حد امکان می توان با فروشــگاه های بزرگ و زنجیره ای 
رقابت کرد، ادامه داد: چنانچه این راهکار در دســتور کار قرار نگیرد روز 
به روز شاهد تعطیلی واحدهای صنفی فروش مواد غذایی در اصفهان 

خواهیم بود.امین الرعایایی با بیــان اینکه در حال حاضر ماهانه حدود 
15 واحد صنفی فروش مواد غذایی درخواست باطل شدن پروانه دارند، 
گفت: این در حالی است که در روند صدور پروانه جدید برای واحدهای 
این صنف دارا بودن سیستم به روز را در دستور کار قرار داده ایم.وی ادامه 
داد: در یکصد پروانه مجوز فعالیت فروش مواد غذایی به این مهم توجه 

داشته و بازخوردهای خوبی را نیز دریافت کرده ایم.
رییس اتحادیه فروشــندگان مــواد غذایی اصفهــان ،دغدغه اصلی 
واحدهای صنفی فروش مواد غذایی در اصفهان را پرداخت مالیات اعالم 
کرد و افزود: در این زمینه باید توجه داشت که تنها همکاری دولت تاخیر 
در روند دریافت این مالیات است و در کاهش نرخ آن تاکنون همکاری 

صورت نگرفته است.
فعاالن صنف مواد غذایــی معتقدند دولت در برابر آنهــا به حمایت از 
فروشــگاه های بزرگ روی آورده در حالی که این رویه باید برعکس و 
در جهت حمایت از کسب و کارهای خرد صورت می گرفت. در وضعیت 
فعلی، نشانه ها حکایت از قدرت گیری روزانه فروشگاه های بزرگ مواد 
غذایی در برابر کوچک ترها دارد؛ رقابتی که در شرایط سخت رکود ناشی 

از کرونا تبدیل به جنگی نابرابر میان این دو دسته شده است. 

خبر روز

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

تمدید دوباره فرصت متقاضیان مسکن ملی 
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: فرصت متقاضیان مسکن ملی برای تکمیل و پرداخت آورده نقدی 
تا ساعت 24 جمعه 5 دی تمدید شد.  محمود محمودزاده افزود: برای آخرین بار تا ساعت 24 جمعه 
5 دی دوباره فرصتی را برای کسانی که مدارک خود را تکمیل کرده اند، اما در تامین آورده نقدی خود 
دچار مشــکل بودند تعیین کردیم.محمودزاده ادامه داد: کسانی که پول واریز کردند و پیامک برای 
آن ها نیامد مشکلی نیست و می توانند با مراجعه به سایت ثبت نام و ورود کد رهگیری شان از آخرین 
وضعیت پرونده خود مطلع شوند.وی بیان کرد: پس از تعیین تکلیف متقاضیان مرحله نخست، نام 

نویسی جدیدی را برای مسکن ملی خواهیم داشت.

کمبود گازوییل مشکل اصلی معادن
مشکل اصلی معادن اردستان کمبود سوخت گازوییل است.فرماندار اردستان با بیان اینکه این شهرستان 
در حوزه معادن در اســتان از جایگاه مهمی برخوردار است، گفت: امســال، معادن اردستان بیش از سه 
میلیون و ۶00لیتر ســوخت مصرف کردند، ولی همچنان مشــکل اصلی معادن اردستان کمبود سوخت 
گازوییل است.حمیدرضا تاملی با بیان اینکه 450نفر در 49معدن اردستان مشغول به کار هستند، افزود: 
اشــتغال زایی مهم ترین نتیجه توجه به معادن شهرستان اســت که ظرفیت به کار گرفتن ده ها نفر را به 
صورت مستقیم و یا غیرمستقیم دارد.فرماندار اردستان با بیان اینکه تا کنون 101پروانه بهره برداری معدن 
در شهرستان صادر شده، گفت: همچنین، 1۸پروانه اکتشاف برای معدن داران شهرستان صادر شده است.

فراریان، مالیات پرداخت کنند
مدیر کل امور مالیاتی اســتان اصفهان در جلسه بررسی مشــکل پرداخت مالیات حسابداران در 
صندوق های قرض الحســنه و برخی از واحد های صنفی گفت: کســانی که فرار مالیاتی داشــته 
اند، باید مالیات خود را بپردازند و حداقل مبلغ پرداختی در حســاب های قرض الحســنه و قانون 
وارد شدن بر حساب های قبل از 95 به زودی مشخص می شــود.بهروز مهدلو با بیان اینکه امسال 
محاسبه مالیات بر اساس اظهار خود افراد ابالغ می شود، افزود: تاکنون، هزار و 700 حساب در قرض 
الحسنه ها با گردش مالی بیش از 500 میلیارد تومان در سال مشمول پرداخت مالیات شده اند.مدیر 
کل امور مالیاتی استان اصفهان افزود: از 250 هزار پرونده مالیاتی که وجود دارد، مالیات ۶0 درصد 
از پرونده های مشاغل صفر اســت و از 40 درصد باقی مانده، بیش از نیمی از آن ها یک تا سه و نیم 
میلیون تومان است.مهدلو گفت: پارسال، بیش از 250 میلیارد تومان و امسال، بیش از 237 میلیارد 

تومان مالیات را به مؤدیان بازگشت داده ایم که بیشتر آن ها برای کمک به صادرات بوده است.

هشدار درمورد مصرف بیش از حد سموم کشاورزی
معاون حفظ نباتات سازمان جهادکشــاورزی استان اصفهان گفت: اســتفاده بیش ازحد سموم 
شیمیایی در استان اصفهان، سالمت محصوالت کشاورزی را تهدید می کند.تقی شیخ علی ادامه داد: 
مصرف زیاد کود های شیمیایی، آلی وسموم دفع آفات نباتی باعث می شود میزان آلودگی دربرخی از 
محصوالت به حدی افزایش یابد که موجب بازگشت بخش عظیمی از محصوالت صادراتی شود.وی 
با تاکید براینکه حدود 5 درصد از سموم شیمیایی کشاورزی به صورت قاچاق وارد استان می شود، 
افزود: راه حل این است که وزارت جهاد کشاورزی به کشاورزان آموزش دهد که سموم شیمیایی را 
به موقع و بجا مصرف کنند و از ســموم غیر مجاز استفاده نکنند و یکسری از اصول بهینه کشاورزی 
را رعایت کنند. معاون حفظ نباتات ســازمان جهادکشاورزی همچنین با اشــاره به مزایای کنترل 
بیولوژیک آفات شامل کاهش مصرف سموم، عدم وابستگی به واردات سموم و تولید محصوالت 

سالم ودر نتیجه ارتقای سالمت جامعه فراهم آوریم.

با مسئولان

گرانی هزینه قلع و قمع، چالشی برای کاهش تغییرکاربریاخبار
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان اظهار کرد : برای هر پرونده و یا قلع و قمع زمین های تغییرکاربری باید هزینه شود که تامین آن 
برای هر سال دشوار است و برای مثال در سال 9۸ حدود 20 میلیارد تومان هزینه شد. مهدی مجیری اضافه کرد: طی سال های اخیر  برای مثال در شرق اصفهان حدود 10 
هزار تا 15 هزار هکتار تغییر کاربری اتفاق افتاده که خود به میزان تولید آسیب جدی وارد می کند.معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان 
پیشنهاد کرد زمین هایی که واقعا کاربری کشاورزی خود را از دست می دهند از طریق راه حل های قانونی به مجموعه های تفریحی تبدیل شوند که برای تفریح مردم مورد 
استفاده قرار گیرد.مجیری خاطرنشان کرد: از سوی دیگر باید ساز و کارهای قانونی خاصی موجود باشد که از فعالیت های پنهانی و غیرقانونی کاسته شود و حداقل روند 
تغییر کاربری ها شفاف شود.وی گفت: افزایش بیکاری و گسترش فقر در بین کشاورزان، کاهش تولیدات محصوالت کشاورزی و افزایش واردات، افزایش مهاجرت 
کشاورزان و فرزندان ایشان به شهرها و معامالت شبهه دار در بنگاه های معامالت امالک از جمله پیامدهای این چالش است.معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی 
سازمان جهاد کشاورزی اصفهان اظهارداشت: افزایش فعالیت دالالن و سوداگری در بازار فروش اراضی کشاورزی به دلیل سود بسیار چشمگیر آن تحمیل بار اقتصادی 
بر دستگاه های اجرایی به ویژه سازمان جهاد کشاورزی را به همراه دارد. مجیری تصریح کرد: ابالغ قانون و آیین نامه اجرایی به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها به 

منظور اجرا، تشکیل، راه اندازی و تقویت اکیپ های گشت ویژه حفاظت از اراضی و تشکیل یگان حفاظت از اراضی کشاورزی می تواند از جمله تمهیدات بازدارنده باشد.

رییس اتحادیه صنف 
فروشندگان خودروی اصفهان:

بازار واقعی می شود
رییــس اتحادیــه صنف فروشــندگان 
خودروی اصفهان با اشــاره به ریزش 10 
تا 30 درصدی قیمت خودرو و رکود این 
بازار، گفت: اگر قیمت خودروهای داخلی 
بین 10 تا 5 درصد دیگــر در بازار کاهش 
یابد، با نرخ تورم کنونــی، قیمت ها می 
تواند واقعی و عادالنه باشــد.حمیدرضا 
قندی در خصوص آخرین وضعیت بازار 
خرید و فروش خودرو در اصفهان، اظهار 
کرد: در حال حاضر میزان معامله خودرو 
در اصفهان بســیار کم و به نوعی رکود در 

بازار حاکم است.
وی با اشــاره بــه روند کاهشــی قیمت 
خــودرو، گفت: بــا این وجــود خریدار 
واقعی شــاید به میزان 10 درصد در بازار 
اســت و همه در انتظار کاهــش و ثبات 
قیمت خودرو هســتند.وی با اشــاره به 
دالیل کاهش قیمت خودرو، اظهار کرد: 
افزایش تولیــد خــودرو و عرضه باالی 
خــودرو توســط خودروســازان، بهبود 
رونــد تحویــل خــودرو به مشــتریان، 
کاهش قیمت ارز و از ســوی دیگر ورود 
خودروهای دپو شــده مــردم در منزل 
که پیش تــر خریــداری کــرده بودند، 
موجب ریزش شــدید قیمــت خودرو 
شده است.رییس اتحادیه فروشندگان 
خــودرو اصفهــان تاکید کرد: بــا خالی 
شــدن حباب خودرو و ریــزش قیمت 
آن، در حال حاضر قیمت کارخانه و بازار 
آزاد بــا یکدیگر همخوانی مــی کند و به 
 طور قطع قیمت خودرو دیگر افزایشــی

 نخواهد بود.

مدیر حفاظــت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای 
اصفهان گفت: مجموع کســری و افــت آبخوان های 
زیرزمینی این اســتان بالغ بر 12 میلیارد متر مکعب 
است.سید مهدی میرباقری افزود: متوسط افت دراز 
مدت ساالنه سطح آب زیرزمینی استان هم حدود 41 
سانتی متر برآورد می شود و بی شک دلیل اصلی این 
میزان افت، تعدد و افزایش برداشــت های چاه های 
مجاز و فعالیت چاه های غیرمجاز اســت.وی با بیان 
اینکه حدود 17 هزار حلقه چاه غیرمجاز در استان وجود 
دارد که بالغ بر 9 هزار حلقه فعــال و مابقی غیرفعال 

است، ادامه داد: از سال ۸4 تاکنون ۶ هزار و ۸۸۶ حلقه 
از این تعداد پر و بسته شده است.مدیر حفاظت و بهره 
برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان اضافه کرد: اقدام 
مذکور سبب شد که از مصرف غیرقانونی و پنهانی 21۶ 
میلیون متر مکعب آب جلوگیری شود.میرباقری با 
اشــاره به اهمیت نصب کنتورهای هوشمند به منظور 
کنترل دقیق و حساب شده برداشــت ها از آب های 
زیرزمینی خاطرنشــان کرد:  از ســال ۸7 تا 95، سه 
هزار و ۸9۶ و از سال 9۶ تا امسال یک هزار و ۶9۶ کنتور 
حجمی هوشــمند الکترومغناطیس روی چاه های 
مجاز منطقه نصب شده است.وی با تاکید بر استفاده 
عقالنی و منطقی از سفره های آب زیرزمینی تصریح 
کرد: در پنج ســال اخیر 14 هــزار و 430 پروانه بهره 

برداری کشاورزی تعدیل و اصالح شده است که ۸14 
میلیون متر مکعب کاهش حجم برداشتی در پروانه ها 
را به دنبال داشت.مدیر حفاظت و بهره برداری شرکت 
آب منطقه ای اصفهان با بیان اینکه این فعالیت ها از 
جمله اقدامات تحقق طرح ملی »احیا و تعادل بخشی 
منابع آب زیرزمینی کشــور« است، گفت: بی توجهی 
به طرح افت شدید آبخوان های زیرزمینی کشور و از 
جمله استان اصفهان را به همراه دارد و آسیب و ضرر آن 
برای همگان خواهد بود.فشار به منابع آب زیرزمینی 
کشور جهت تامین آب مورد نیاز بخش های مختلف 
محیط زیست، کشــاورزی، آشــامیدنی، بهداشت، 
فضای سبز، صنایع و خدمات بویژه در استان اصفهان 

فزونی یافته است.

مدیر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان:

آبخوان های زیرزمینی استان 12 میلیارد متر مکعب کسری دارد

چشم کمشچه به 
شبکه فیبر نوری 

روشن شد
 فرمانــدار برخــوار گفت: برای 
افتتاح شبکه فیبر نوری شهرک 
صنعتی کمشچه به طول دوازده 
کیلومتر، پنجــاه میلیارد ریال 

هزینه شده است.

وز عکس ر

برخی معتقدند این مدل از رشد سریع فروشگاه های 
زنجیره ای با شبکه ای منظم از توزیع و حمایت های 
دولتی که از آن می شود، می تواند تهدیدی برای کسب و 
کارهای خرد در این صنف باشد و شاید در آینده عاملی 
برای بیکاری و ورشکستگی افرادی که در این حرفه 

مشغول هستند 
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معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری:

موزه بزرگ استان ۱۶۰میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

 معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه روند احداث موزه بزرگ استان یک 
دهه است که در حال انجام است، گفت: برای تکمیل و بهره برداری از موزه 
بزرگ این اســتان ۱۶۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز اســت.کوروش باباییان با 
اشاره به اینکه ساخت این موزه از سال ۸۹ در زمینی به مساحت یکهزار و 
۵۴۰ مترمربع آغاز شد و تاکنون ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، 
افزود: در صورت جذب اعتبارات، موزه بزرگ استان تا پایان دولت دوازدهم 
به بهره برداری می رسد.وی تصریح کرد: در ســال گذشته و با اختصاص 
سه میلیارد ریال بخش دیگری از عملیات عمرانی این موزه انجام شد و 
اجرای مراحل نماکاری، نازک کاری، خریداری تجهیزات و چیدمان داخلی 
نیازمند اختصاص اعتبارات جدیدی است.به گفته وی، سالن های نمایش، 
کتابخانه، مخزن اشیاء،  کارگاه مرمت آثار و بخش های اداری و تجاری از 
جمله فضاهای پیش بینی شده در ســاختمان موزه بزرگ استان است.

باباییان درباره جابه جایی موزه باستان شناسی شهرکرد واقع در حمام وقفی 
پرهیزگار و پیگیری های اوقاف و امور خیریه اســتان در این مورد تصریح 
کرد: پیگیری های اداره اوقاف و امور خیریــه مربوط به دریافت معوقات 
اجاره بهای این بنای تاریخی اســت که تاکنون بخشی از این معوقات نیز 
پرداخت شده و مشکلی برای استفاده از این بنا به عنوان موزه وجود ندارد.

 وی با بیان اینکه اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
بیش از ۷۰ میلیارد ریال برای بازســازی، تعمیر و نگهداری بنای تاریخی 
حمام پرهیزگار هزینه کرده اســت، افزود: در صورت تکمیل و بهره برداری 
از موزه بزرگ، اشیای موزه باستان شناســی به موزه جدید منتقل خواهد 
شد ؛اما این بدان معنا نیست که موزه فعلی پرهیزگار تعطیل شود.معاون 
میراث فرهنگی استان یادآور شد: با جابه جایی موزه باستان شناسی، برای 
تغییر کاربری بنای گرمابه پرهیزگار بر اســاس نیت واقف تمهیدات الزم 

اندیشیده خواهد شد.
باباییان در ادامه از انجام مطالعات و جمع آوری اشیا برای راه اندازی ۲ موزه 
جدید در استان خبر داد و گفت: موزه صنایع دســتی با نگاه ویژه به حرفه 
آهنگری در قلعه چالشتر و موزه تاریخ شهر بروجن، دو موزه ای هستند که 
به زودی به جمع موزه های استان اضافه می شوند.وی همچنین به پایان 
یافتن عملیات استحکام بخشی موزه آب کوهرنگ اشــاره کرد و افزود: 
تعمیرات این موزه انجام شده است و درهای آن، پس از چهار سال تعطیلی 
به روی بازدیدکنندگان گشوده خواهد شد.باباییان درباره راه اندازی موزه های 
تخصصی با مشارکت دستگاه های دولتی هم اظهار داشت: ظرفیت های 
مورد نظر برای ایجاد چنین موزه هایی با همــکاری ارگان های مربوطه در 
استان وجود دارد ولی تاکنون درخواستی در این زمینه مطرح نشده است.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری تشریح کرد:

جزییات نحوه برگزاری امتحانات دانش آموزان در نیم سال اول
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با بیــان اینکه امتحانات دانش آموزان به دو صورت 
انجام می شود، گفت: امتحانات به صورت نهایی و غیرنهایی برگزار می شوند و امتحانات نهایی به واسطه  
تاثیری که در آینده دانش آموزان دارند به صورت حضوری و با رعایت پروتکل های بهداشــتی برگزار 
می شود.فرحناز قائدامینی افزود: هم چنین دانش آموزانی که از سال گذشته دروس باقی مانده دارند 
امتحانات را به صورت نهایی می دهند و امتحانات دانش آمــوزان در پایه نهم و دوازدهم نیز به صورت 
حضوری برگزار می شود که از ۱۵ دی ماه آغاز می شود و تا ۸ بهمن ماه ادامه دارد.وی عنوان کرد: امتحانات 
دانش آموزان پایه نهم نیز از ۱۵ دی ماه تا پایان دی انجام می شــود و شرایط برگزاری امتحانات مانند 

نیم سال مجازی گذشته فراهم است.
قائدامینی اظهار داشت: امتحانات سایر دانش آموزان به صورت غیرحضوری است  مگر دانش آموزان 
فنی و حرفه ای، کار و دانش و کسانی که دروس مهارتی، استاندارد، کارآموزی و کارورزی دارند باید به 

صورت حضوری امتحان بدهند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان توضیح داد: در پایه اول و دوم ابتدایی امتحان نداریم ولی سنجش 
وضعیت دانش آموزان در دروس فارسی و ریاضی بسیار مهم اســت چراکه این دروس در سال های 
آینده دانش آموز تاثیرگذارند.وی افزود: سنجش این دانش آموزان به صورت حضوری انجام می شود 
و معلمان موظف اند دانش آموزان را با رعایت پروتکل های بهداشتی برای سنجش به مدرسه دعوت 

کنند تا مباحث تدریس شده را مورد سنجش قرار دهند و در صورت وجود مشکل آموزش داده شوند.

رییس فوریت های پزشکی چهارمحال و بختیاری:

مسیر دودکش بخاری ها به صورت مستمر مورد بازبینی قرار گیرد
رییس فوریت های پزشــکی چهارمحال و بختیــاری گفت: از ابتدای فصل پاییــز در چهارمحال و 
بختیاری تعداد ۴۰ تماس با مرکز فوریت های اورژانس مبنی بر گاز گرفتگی با گاز مونوکسید کربن 
گرفته شده است که خوشبختانه با حضور به موقع ماموران اورژانس هیچ موردی منجر به مرگ نشد.

محمد حیدری ادامه داد: برای پخش گاز در بدن حدود چهار تا شش ساعت زمان نیاز است که عمدتا 
حوادثی که منجر به فوت می شود در مدت زمان خواب شبانه صورت می پذیرد.وی خاطرنشان کرد: 
مسمومیت در کودکان سریع تر بروز کرده، اما در افراد مسن عوارض عصبی بیشتری را به جا می گذارد 
و حتی جنین مادران باردار نیز می تواند دچار مســمومیت با مونوکسید کربن شود.وی خاطرنشان 
کرد: با افزایش بارندگی ها و کاهش دما در زمســتان پیش رو توصیه داریم برای جلوگیری از بروز 
چنین حوادثی مجددا کارکرد صحیح دستگاه  گرمایشی مورد ارزیابی قرار گیرد و مسیر دودکش ها 

مجددا و به صورت مستمر رصد شود.

رییس صمت چهارمحال و بختیاری خبر داد:

فعالیت 9۵0 واحد تولیدی در شهرک های صنعتی استان
رییس صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۹۵۰ واحد صنعتی در شهرک های 
صنعتی این استان فعال هستند، اظهار داشت: با تالش و پیگیری مسئوالن بیش از ۳۲ واحد صنعتی 
به چرخه تولید بازگشت. سجاد رستمی با بیان اینکه اجرای مصوبات ستاد رفع موانع تولید نقش مهمی 
در فعال شدن واحد های صنعتی دارد، افزود: ۹۲ درصد مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در این 
استان اجرا شده است.رستمی اضافه کرد: در حال حاضر یک هزار و ۲۰۰ واحد صنعتی در چهارمحال و 
بختیاری وجود دارد.وی ادامه داد: مهم ترین مشکالت واحد های صنعتی و تولیدی راکد در این استان 
نداشتن سرمایه در گردش است که در تالش هستیم با همکاری بانک های عمل تسهیالت در اختیار 
آن ها گذاشته شود.رستمی گفت: رونق بخش صادرات از دیگر اهداف در این استان است که زمینه ساز 

رونق بخش تولید و فعال شدن واحد های صنعتی در چهارمحال و بختیاری است.

بام ایرانبا مسئولان

توزیع ساالنه بیش از 41 هزار 
تن نهاده بین کشاورزان و 

باغداران
معاون بهبــود تولیــدات گیاهی جهاد کشــاورزی 
چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: ساالنه ۴۱ هزار 
تن نهاده، کود و سم بین کشــاورزان استان توزیع 
می شود که تاکنون ۳۱ هزار تن از این میزان تامین 
و به استان حمل شده اســت. حسین بزرگر افزود: 
امسال تامین نهاده در اســتان ۶۳ درصد پیشرفت 
فیزیکی داشته است و هم اکنون در استان در حوزه 
تامین و تدارک نهاده، کود و ســم مشــکلی وجود 
ندارد که با فعال شدن کارخانه پتروشیمی لردگان، 
تامین کود شیمیایی و نهاده در سال آینده مطلوب 
تر خواهد شد.برزگر اضافه کرد: در حوزه نهاده )کود 
و سم شیمیایی( در ساختار ها و نحوه تامین مالی 
مشــکل وجود دارد که تشــکل ها باید منابع الزم را 
برای تهیه این نهــاده تامین کنند.وی با اشــاره به 
صدور کشاورز کارت اشــاره کرد و گفت: امسال ۲۰۰ 
میلیارد ریال منابع بانکی بــرای تامین نهاده، کود، 
سم تخصیص داده شده که کشــاورزانی که گندم و 
جو آبی و کلزا کشــت می کنند با دریافت این کارت 
تسهیالت ۱۲ درصدی دریافت می کنند.برزگر افزود: 
به کشــاورزان به ازای هر هکتــار ۲۰ میلیون ریال 
تسهیالت پرداخت می شــود.وی با اشاره به اینکه 
۵۶ کارگزاری بخش خصوصی توزیع کود در استان 
فعال اســت اضافه کرد: شرکت خدمات حمایتی و 
کشاورزی استان ۳۵ هزار تن نهاده، اتحادیه تعاون 
روســتایی و اتحادیه تعاونی تولیدات کنندگان نیز 

بیش از پنج هزار تن نهاده را تامین می کنند.
برزگر افزود: ۱۴۰ فروشگاه نهاده بخش خصوصی 
نیز با مجوز نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
در استان فعال است و ساالنه ۲ هزار تن انواع نهاده 
و کودریز مغذی را تهیــه و توزیع می کنند.وی گفت: 
قیمت گذاری محصوالت تولیدی بخش کشاورزی 
به صورت ملی اســت و قیمت گذاری تضمینی در 

استان به جز چغندر قند و گندم وجود ندارد. 
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مزایده اموال منقول 
10/9 اجرای احکام شــعبه اول حقوقی شــورا فالورجان درنظردارد درپرونده شــماره 
9901078موضــوع علیه آقای اصغر صالحی اشــترجانی فرزند محمــد علی وله خانم 
فاطمه کچوئی اشــترجانی درتاریخ 23 / 10 / 99 به منظور فروش یک دستگاه سواری 
پژو 405 رنگ نقره ای دوگانه سوز مدل 1389 به شــماره انتظامی 391 ج 86 – ایران 
43 واقع در پارکینگ ولی عصر ازساعت 10 الی 11 صبح جلســه مزایده دردفتر اجرای 
احکام حقوقی فالورجان اتاق 229 برگزار نماید .ملک موضوع مزایده توسط کارشناس 
 رســمی دادگســتری به مبلغ  000 / 000 / 680 ریال ارزیابی شده اســت . متقاضیان 
می توانند پنج روز قبل از مزایده باحضور در محل این اجرا ازموقعیت اموال مطلع شوند . 
مزایده ازقیمت ارزیابی شده شروع وبرنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
ضمنا" کلیه هزینه های مزایده برعهده برنده مزایده اســت وکسانی می توانند درجلسه 
 مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابی شــده را بههمراه داشته باشند. 
م الف: 1063114 دهقانی مدیر اجرای احکام شــوارای حل اختالف دادگاه حقوقی 

فالورجان 
تحدید حدود اختصاصی

10/10 شماره نامه : 139985602024009441-1399/09/24 نظر به اینکه به موجب 
رای شماره 139960302024002894 مورخ 1399/06/27 هیات قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ششــدانگ یکباب خانه نیمه ساز 
به مســاحت 70/82  متر مربع تحت شــماره فرعی 28 از اصلی 3028 مفروز و مجزی 
شــده از اصلی مزبور  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در مالکیت آقای علی اصغر رضامند 
فرزند محمد مســتقر گردید و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحدید حدود می باشد لذا به استناد 
تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضــای مالک تحدید حدود ملک مرقوم 
در روز شنبه مورخ 1399/11/04 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و 
به موجب 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 ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و معترض طبق 
ماده 86  آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره، ظرف یک ماه 
دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تســلیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و 
 به این واحد ثبتی ارائه نماید، درغیــر این صورت متقاضی ثبت یــا نماینده قانونی وی 
می تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره 
ثبت تســلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات 
ادامه میدهد. م الف: 1061346 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب 

اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

10/11 شــماره نامه : 139985602024009418-1399/09/23 نظر به اینکه تحدید 
حدود ششدانگ قسمتی از گذر پالک شــماره 81 فرعی مفروز شده از 1955 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که می بایست به پالک 1955/5 تلفیق و تجمیع گردد و طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای محسن میرزایی فرزند حسینعلی )نسبت به چهار  دانگ 
مشاع( و خانم زهرا مال میرزایی سیچانی فرزند حســینعلی )نسبت به یک دانگ مشاع( 
و خانم شــیوا مال میرزایی سیچانی )نسبت به یک دانگ مشــاع( در جریان ثبت است و 
عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزچهار شنبه مورخ 
1399/11/01 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف: 1063002 قویدل رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد ذمه(

پرونــده:  شــماره   139903902003000132 آگهــی:  شــماره   10 /12
139704002003001178 آگهی مزایده پرونده: 9701685 تمامت ششــدانگ عرصه 

و اعیان پالک شانزده هزار و سیصد و هشــتاد ) 16380( فرعی از پانزده هزار و یکصد و 
نود و یک )15191( واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 28 متر مربع به آدرس: 
اصفهان خیابان بزرگمهر ضلع شــمالی غربی تقاطع با خیابان هشــت بهشــت مغازه 
حجاب و عفاف ســما جنب داروخانه، که ســند مالکیت آن در صفحه 311 دفتر امالک 
611 ذیل شــماره ثبت 121904 و شــماره چاپی 408507 سری  د ســال 93 با شماره 
دفتر الکترونیکی 139420302027009257 بنام ســید عباس رجائی فرزند حسن ثبت 
و صادر شده است با حدود، شــمااًل: بطول 8/43 متر دیوار اشتراکی با پالک شانزده هزار 
و ســیصد و هفتاد و نه فرعی از پانزده هزار و یک صد و نود و یک اصلی، شــرقًا: بطول 
3/75 متر در و دیواریســت به پیاده رو خیابان بزرگمهر، جنوبًا: اول در دو قسمت که دوم 
شرقی بطولهای 5/30 و 2/60 متر دیوار اشتراکی اســت با راه پله مشاعی 7657 فرعی 
دوم بطول 1/80 متر دیوار به دیوار پالک چهل و هفت فرعــی از پانزده هزار و یک صد 
و نود و یک اصلی، غربًا: بطول هــای 3/40 و 2/53 متر دیوار بــه دیوار پالک 15191 
 اصلی که طبق نظر کارشناس رســمی پالک فوق بصورت یک باب مغازه با کرسی 60 
سانتی متر می باشد و مساحت آن 28 متر مربع از یک ســاختمان چهار طبقه و زیرزمین 
 می باشد کدپســتی مغازه 8154868361 ساختمان با اســکلت تیر آهن و سقف های 
تیرچه ای و نازک کاری داخلی، کف فرش مغازه سنگ، شیشه سکوریت و درب سکوریتی، 
درب تاشوی فلزی محافظتی است. پالک دارای اشتراکات آب و گاز طبیعی مشترک با بقیه 
ساختمان می باشد و یک کنتور برق اختصاصی است. کاربری پالک در مجموع تجاری 
و مساحت قدر الســهم عرصه بر مبنای قدر الحصه از عرصه مشاعی است. فاقد انباری و 
پارکینگ است. پالک فوق ملکی آقای ســید عباس رجائی است که در قبال طلب خانم 
فریبا بخشوده بابت مهریه مندرج در ســند نکاحیه 48300 مورخ 1381/12/5 دفترخانه 
ازدواج شــماره 71 اصفهان و 0/05 اجرائی متعلقه بازداشت گردیده است از ساعت 9 الی 
12 روز شنبه مورخ 99/10/20 در شــعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در 
اصفهان خیابان تاالر میدان هفت تیر شــعبه مهریه اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان از 
طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 12/600/000/000 ریال )دوازده میلیارد 
و ششصد میلیون ریال( شروع و به هر کس خریدار باشــد به باالترین قیمت پیشنهادی 
فروخته می شود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از 
حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می 
گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 99/10/02 
 درج و منتشــر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعــد موکول می گردد.
 توضیحــًا جهت شــرکت در جلســه مزایــده بایــد ده درصد مبلــغ پایــه مزایده را 
در صــورت اطمینــان از برگــزاری مزایــده طی فیش ســپرده به شــماره حســاب 
IR 090100004061013207670192 بنــام تمرکــز وجوه ســپرده اداره کل ثبت 
اسناد و امالک کشــور با شناســه واریز 998108561161070070570000000000 
نزد بانک مرکزی بابت پرونده کالســه فوق پرداخت گردد و ارائــه اصل فیش واریزی 
 به همراه  تقاضای کتبی و کارت شناســایی معتبر الزامی اســت برنده مزایده باید مابقی
 مبلغ خرید را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و 
در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حســاب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ 
مذکور قابل استرداد نبوده و به حســاب خزانه واریز خواهد شد. ضمنًا چنانچه روز مزایده 
تعطیل رســمی گردد، مزایده روز اداری بعــد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر 
 برگزار خواهد شــد. م الف:1064600  زهرا یعقوبی سرپرســت اداره اجرای اسناد

 رسمی اصفهان
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

پرونــده:  شــماره   139903902004000253 آگهــی:  شــماره   10 /13
139504002004000301 آگهــی مزایده پرونده به شــماره بایگانــی: 9500813 ، 
487/245 سهم از سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پالک 13900/1700 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 2008/49 متر مربع به  آدرس: اصفهان خیابان کاوه 

خیابان شمس آباد نبش بن بســت مهتاب کدپستی 8138884839  که سند مالکیت آن 
در صفحه 477 دفتر 186 امالک ذیل ثبت شماره 37980 با شماره چاپی 972859 بنام 
آقای مرتضی صدری فرزند محمدرضا ثبت و صادر شده است و حدود اربعه شش دانگ 
پالک مزبور بدین شرح می باشد: شمااًل: درب و دیوار بطول 6/98 متر به خیابان شمس 
آباد، شرقًا: در چهار قسمت که قسمت دوم آن جنوبی است اول درب و دیوار بطول 7/11 
متر به کوچه بن بســت دوم درب و دیوار بطول 1/70 متر به کوچه بن بست سوم درب و 
دیوار بطول 6/69 متر به کوچه بن بست چهارم درب و دیوار بطول 48/94 متر به کوچه بن 
بست، جنوباً: در پنج قسمت اول دیوار بدیوار بطول 9/01 متر به پالک باقیمانده مرقوم دوم 
دیوار بدیوار بطول 9/01 متر به پالک باقیمانده مرقوم سوم دیوار بدیوار بطول 7/45 متر 
به پالک باقیمانده مرقوم چهارم دیوار بدیــوار بطول 7/44 متر به پالک باقیمانده مرقوم 
پنجم دیوار به دیوار به طول 2/18 متر به پالک باقیمانده مرقوم، غربًا: در چهارده قسمت 
که قسمت های ششم و هفتم و هشــتم و نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم و سیزدهم آن 
شمالی است. اول دیوار بدیوار بطول 17/48 متر به پالک باقیمانده دوم دیوار بدیوار بطول 
13/45 متر به پالک باقیمانده ســوم دیوار بدیوار  بطول 13/99 متر به پالک باقیمانده 
چهارم دیوار بدیوار بطول 8/19 متر به پالک باقیمانده پنجم دیوار بدیوار بطول 7/79 متر 
به پالک باقیمانده ششم دیوار بدیوار بطول 2/50 متر به مغازه های جزء پالک باقیمانده 
13900 هفتم دیوار بدیوار بطول 4/59 متر به مغازه هــای جزء پالک باقیمانده 13900 
هشتم دیوار بدیوار بطول 3/38 متر به مغازه های جزء پالک باقیمانده 13900 نهم دیوار 
بدیوار بطول 3/40 متر به مغازه های جزء پالک باقیمانده 13900 دهم دیوار بدیوار بطول 
3/30 متر به مغازه های جزء پالک باقیمانــده 13900 یازدهم دیوار بدیوار بطول 3/42 
 متر به مغازه های جزء پالک باقیمانده 13900 دوازدهم دیوار بدیوار بطول 3/35 متر به 
 مغازه های جزء  پــالک باقیمانده 13900 ســیزدهم دیوار بدیوار بطــول 3/68 متر به 
مغازه های جزء پــالک باقیمانــده 13900 چهاردهم دیوار بدیوار بطــول 6/74 متر به 
پالک باقیمانده مرقوم. حقوق ارتفاقی ندارد. که طبق نظر کارشناس رسمی  پالک فوق 
بصورت زمین محصور شده می باشــد اعیانی موجود حدود 500 متر مربع در یک طبقه و 
اطراف زمین غیر از ضلع غربی احداث شده است ســاخت موجود با اسکلت بنایی برخی 
 قسمتها پوشش ســقف آهن و آجر و در قسمتهایی نیز ســقفها با قوطی و پلیت پوشانده 
 شــده اند کفها نیز در برخی قســمتها موزاییکی و در برخی دیگر از قســمتها آســفالت 
می باشــد. قســمتی از مکان مزبور در زمان بازدید بعنوان تعمیرگاه ماشــین اســتفاده 
گردیده و قســمتهایی از اعیانی نیز بصورت انباری می باشــد. دربهای ورودی از جنس 
آهنی اســت کف محوطه خاکی و کل مجموعه شــامل دیوارهــای پیرامونی و اعیانی 
داخل محوطه فاقد نماســازی می باشد و دارای انشــعابات برق و گاز می باشد که طبق 
سند رهنی شماره 15062-94/7/8 تنظیمی دفترخانه اســناد رسمی شماره 255 شهر 
اصفهان در رهن آقای اکبر عســگری فرزند ســبزعلی واقع می باشــد. از ساعت 9 الی 
12 روز سه شــنبه مورخ 1399/10/16 در اداره اجرای اسناد رســمی اصفهان واقع در 
 خیابان هشت بهشت شــرقی چهار راه اول ســمت چپ طبقه ســوم به مزایده گذارده 
 می شــود. مزایده مورد وثیقــه فوق الذکــر از مبلــغ پایــه 16/200/000/000 ریال 
) شــانزده میلیارد و دویست میلیون ریال( شــروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشــنهادی نقداً فروخته می شــود.  الزم به ذکر اســت پرداخــت بدهی های 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که 
مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهی هــای مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشــده باشــد به عهده برنده 
مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صــورت وجود مازاد، وجــوه پرداختی بابت 
هزینه های فــوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد می گردد ضمنــًا این آگهی در 
 یک نوبت در روزنامــه زاینده رود چاپ اصفهــان مورخ 1399/10/02 درج و منتشــر 
می گردد و در صــورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول مــی گردد. توضیحًا جهت 
شــرکت در جلســه مزایده باید ده درصد مبلغ پایه مزایده به شــماره حســاب سپرده 
اداره اجرای اســناد رســمی اصفهان واریز و ارائه فیش واریز به همــراه  تقاضای کتبی 
و ارائه کارت شناســایی معتبر الزامیســت. ضمنًا برنــده مزایده باید مابقــی مبلغ خرید 
را ظرف حداکثر پنج روز به حســاب ســپرده اداره اجرا واریز نمایــد در غیر این صورت 

ضمن ابطال مزایده ده درصد علی الحســاب واریزی بنفع خزانــه دولت ضبط و مزایده 
 تجدید خواهد شــد. م الف:1064451  زهرا یعقوبی سرپرســت اداره اجرای اسناد 

رسمی اصفهان
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

پرونــده:  شــماره   139903902004000252 آگهــی:  شــماره   10 /14
139504002004000520 آگهی مزایده پرونده اجرایی به شماره بایگانی: 9501594  
شش دانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی شماره 14874/2091 بخش پنج اصفهان به نشانی 
اصفهان خ کاوه خ گلستان بن بست امیرکبیر سمت غرب بن بست، بن بست هفتم پالک 
96 به مساحت عرصه )زمین ( 167 متر مربع ملکی اسماعیل شفیعی آقبالغی فرزند علی 
که سند مالکیت آن در صفحه 577 دفتر 23 خروجی ذیل ثبت شماره 106075 و شماره 
چاپی 469588 ثبت و صادر شده است با حدود و مشخصات: شمااًل: بطول ده متر درب و 
دیواریست به کوچه، شرقًا: بطول 19 متر دیواریست به زمین قسمتی از باقیمانده پالک 
14874/47 ، جنوبًا: بطور شکسته و غیر مستقیم در دو قسمت به ترتیب اول بطول 9/55 
متر دیواریست بدیوار دوم بطول 1/15 متر دیواریســت به پالک شماره 15182 مجاور، 
غربًا: بطول 15/30 متر دیواریســت بدیوار خانه پــالک 14874/1500 که طبق نظریه 
کارشناس پالک ثبتی مزبور یک مجموعه مسکونی دو واحدی با موقعیت جنوبی و در حد 
دو سقف با اسکلت دیوار باربر آجری و ستون وسط و با نمای آجر و سنگ می باشد طبقه 
همکف در رقوم تقریبی مثبت صد و نود واقع گردیده اســت و دارای آشپزخانه معمولی با 
کابینت فلزی و بدنه سنگ، ســالن، یک اتاق خواب، سرویس های بهداشتی و پارکینگ 
می باشد . پوشش کف آشپزخانه سرامیک، سطح رویه دیوار آشپزخانه کاشی، پوشش کف 
سالن و پذیرایی و اتاق خواب موزاییک و سطح رویه دیوارها نقاشی شده است، درب های 
داخلی چوبی و درب رو به تراس آلومینیومی می باشد اتاق  خواب دارای کمد چوبی است 
زیرزمین مسکونی در رقوم تقریبی منهای صد و بیســت واقع گردیده است پوشش کف 
سالن و اتاق خواب موزاییک درب های داخلی چوبی درب رو به حیاط آلومینیومی و سطح 
رویه دیوارها نقاشی شده است پوشــش کف حیاط موزاییک نمای دیوار حیاط آجر و راه 
پله سنگ می باشد. دیوار و کف پارکینگ با ســرامیک پوشش داده شده است ساختمان 
دارای انشعابات آب و برق و گاز می باشد. سیستم سرمایش از نوع کولر آبی و گرمایش از 
نوع بخاری گازسوز می باشد طبق نامه شهرداری منطقه هفت مساحت زیرزمین 94/50 
متر مربع، مساحت پارکینگ مســقف 22 متر مربع و مساحت طبقه همکف 113/10 متر 
مربع است و طبق سند رهنی شماره 89103 مورخ 1393/02/16 در رهن تعاونی اعتباری 
ثامن االئمه ) بانک انصار کنونی( و از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 1399/10/15 
در اداره اجرای اسناد رســمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی چهار راه اول 
شهید صداقتی ابتدای خیابان  الهور سمت چپ طبقه ســوم به مزایده گذارده می شود. 
مزایده از مبلغ پایه 18/500/000/000 ریال ) هجده میلیارد و پانصد میلیون ریال( شروع 
و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر 
است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و 
مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد مورد وثیقه نیز حسب 
اعالم بستانکار فاقد بیمه است  ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان مورخ 1399/10/02 درج و منتشــر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به 
روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده باید ده درصد مبلغ پایه 
مزایده پس از اخذ شناســه واریز از این اداره و طی فیش سپرده در وجه اداره اجرای اسناد 
رسمی بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزی به همراه تقاضای 
کتبی و کارت شناســایی معتبر الزامی اســت. ضمنًا برنده مزایده باید ما به التفاوت مبلغ 
فروش را ظرف پنج روز در وجه صندوق اجرای اداره ثبت اسناد و امالک اصفهان تودیع 
نماید در غیر این صورت ضمن ابطال مزایده وجه علی الحساب پرداختی بنفع دولت ضبط 
و مزایده تجدید خواهد شــد. م الف:1065284  زهرا یعقوبی سرپرست اداره اجرای 

اسناد رسمی اصفهان
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افتتاح 10 مرکز نیکوکاری جدید در استان اصفهان
قائـم مقـام کمیتـه امـداد امـام خمینـی )ره( اسـتان اصفهـان بـا تاکیـد بـر جایـگاه ویـژه مراکز 
نیکـوکاری در برنامـه هـای مشـارکت مردمـی ایـن نهـاد، گفـت: در ایـام والدت بـا سـعادت 

حضرت زینـب )س( ۱۰ مرکز نیکوکاری 
جدید در اسـتان اصفهـان افتتاح شـده 
اسـت.زارعان ادامـه داد: ایـن مراکـز در 
شهرسـتان هـای سـمیرم، گلپایـگان، 
منطقـه  و  شـهر  خمینـی  خوانسـار، 
چهـار اصفهـان، مشـغول جمـع آوری 
کمـک هـای نیکـوکاران و توزیـع آنهـا 
لیـت  بـه نیازمنـدان در محـدوده فعا
خود هسـتند.وی بـا بیـان اینکـه مراکز 
بـا محوریـت معتمدیـن  نیکـوکاری 

محلی و بـا نظـارت و راهبری کمیته امـداد اصفهان تشـکیل می شـوند، گفت: تاکنـون ۳۴۷ مرکز 
نیکوکاری در نقاط مختلف اسـتان راه اندازی شـده اسـت.قائم مقام کمیته امداد استان اصفهان، 
تمرکز زدایی از ارائه خدمات حمایتی و همچنین ایجاد بسـتری مناسـب برای شناسـایی، حمایت 
و توانمندسـازی نیازمنـدان را از جملـه مهم تریـن اهداف ایـن نهاد از گسـترش این مراکـز عنوان 
کـرد و افزود: عـاوه بـر این می تـوان با کمـک به رشـد مراکز تخصصـی خیریه کـه بر حـوزه هایی 
ماننـد اشـتغال، آموزش و بهداشـت و درمـان تمرکـز می کنند بـه هدایـت صحیح و افزایـش بهره 

وری منابـع موجـود در عرصـه خیـر و احسـان کمـک کـرد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان خبر داد:

کاهش 9 درصدی مراجعان نزاع در اصفهان
مدیرکل پزشـکی قانونی اسـتان اصفهـان از کاهـش ۹ درصدی مراجعـان نزاع در ۸ ماهه امسـال 
خبر داد و گفـت: طی این مـدت ۲۸ هـزار و ۳۸۸ مصدوم نـزاع به ادارات پزشـکی قانونی اسـتان 
مراجعه کردند.علی سـلیمانپور، اظهار کـرد: طی ۸ ماهه امسـال، ۲۸ هزار و ۳۸۸ مصـدوم نزاع به 
ادارات پزشـکی قانونی اسـتان مراجعـه کردند کـه این رقم در مدت مشـابه سـال قبـل، ۳۱ هزار و 
۱۹۹ نفر بـوده اسـت.وی با اشـاره به کاهـش ۹ درصـدی آمار مراجعـان نـزاع در این مـدت، گفت: 
طی ۸ ماهه سـال جـاری از کل مراجعـان نزاع بـه مراکز پزشـکی قانونی اسـتان، ۱۸ هـزار و ۵۸۲ 
نفر مرد و ۹ هـزار و ۸۰۶ نفر زن بودند.مدیرکل پزشـکی قانونی اسـتان اصفهان با اشـاره به اینکه در 
آبان ماه سـال جاری نیز ۳ هـزار و ۹۴۹ نفر به مراکز پزشـکی قانونی کشـور مراجعه کردنـد، افزود: 

این رقم در مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبل ۳۸.۱ درصد بیشـتر شـده اسـت.

تبلیغ داروی ضد کرونا مساوی است با ورود دستگاه قضا
بـا مطب هـا و عطاری هـای زیرزمینـی کـه در اردسـتان داروی ضد کرونـا تبلیـغ می کننـد، برخورد 
می شـود.مدیر شـبکه بهداشـت و درمان اردسـتان بـا بیان اینکـه بر اسـاس گزارش های رسـیده، 
افرادی سـودجو در اردسـتان با فـروش دارو هـای پیشـگیری از ابتا به کرونـا و یا درمـان بیماری 
کوویـد ۱۹ کاهبـرداری می کنند، گفت: پیگیـر این موضوع هسـتیم تا افراد، مطب هـای زیرزمینی 

و عطاری هـای متخلـف را شناسـایی و به مقـام قضایی معرفـی کنیم.
حسـن ذبیحی افـزود: مرکز بهداشـت نیـز از نظر قانونـی اجـازه دارد مراکـز متخلف را پلمـب کند.

وی، سـامانه ۱۹۰ را بـه عنـوان راه ارتباطی تلفنـی و غیرحضـوری مردم اعـام کرد و گفـت: تا مردم 
اعتـراض خـود را به صـورت کتبـی و با ارائـه مسـتندات ارائـه نکننـد شـبکه بهداشـت نمی تواند به 

صـورت قانونی اقـدام کند.

 نمونه های مثبت تست کرونا در اصفهان با روندی کاهشی به 20 درصد رسیده است؛

ُکند؛ اما امیدوار کننده

پــس از گذشــت نزدیک به یــک ماه از  پریسا سعادت
برقراری محدودیت های کرونایی باالخره 
وضعیت بحرانی شیوع کرونا در اصفهان اندکی بهبود یافته است. آمار 
حکایت از کم شدن شیب ابتا به کرونا دارد؛ اما مرگ و میرها همچنان 
باالی بیســت نفر در روز باقی مانده و تعداد بستری ها هم از صد نفر 
پایین نیامده است و البته همچنان تعداد مثبت تست ها نگران کننده 
است. بر اساس اعام ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان، 
نمونه های مثبت و قطعی تست  کرونا در این استان به ۲۰ درصد رسیده 
و اگر به کمتر از پنج درصد برســد می توان خاموشی همه گیری کووید 
۱۹ را اعام کرد.آرش نجیمی افزود: آمار مربوط به بیماری کووید ۱۹ در 
اســتان اصفهان همچنــان رو به بهبود اســت به طوری که نســبت 
نمونه های مثبت تســت های کرونا در این خطه به ۲۰ درصد رســید 
درحالی که در اوج خود یعنی در اواسط مهر امسال به بیش از ۶۰ درصد 
رسیده بود.وی با بیان اینکه تا کنون کمترین نسبت نمونه های مثبت 
تست کرونا در اســتان مربوط به هفته نخســت اردیبهشت امسال با 
شــاخص ۱۷ درصد بود، تاکید کرد: این شــاخص اکنون به ۲۰ درصد 

رسیده که بسیار خوب است.نجیمی با بیان اینکه آمار کرونا در اصفهان 
با شــیب تندی رو به کاهش است، اظهار داشــت: میزان مرگ و میر 
نسبت به کل بیماران مبتای قطعی به کرونا کاهش قابل ماحظه ای 
یافته است.به گفته وی، بیشــترین نسبت مرگ و میر در بین بیماران 
قطعی کرونایی در اســتان اصفهان مربوط به مهر امسال با ۲۲ درصد 
بود.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه تعداد 
بیماران دارای عائم کرونا بستری در بیمارستان ها در یکم آذر امسال 
حدود یکهزار و ۹۰۰ نفر بود، خاطرنشان کرد: این تعداد اکنون به کمتر 
از ۸۰۰ نفر رســیده و روند کاهشــی آن ادامه دارد.وی اضافه کرد: در 
بیمارستان الزهرا)س( اصفهان در زمان حاضر کمتر از ۱۸۰ بیمار دارای 
عائم کرونا بستری هســتند درحالی که در ماه آبان تعداد بستری ها 
در این مرکز درمانی به حدود ۶۰۰ نفر رسید.نجیمی، به تعداد بستری 
های جدید روزانه نیز اشاره و تصریح کرد: این رقم در یکم آذر ۲۶۰ نفر 
بود؛ اما اکنون به کمتر از یکصد نفر در روز رسیده و حتی در برخی روزها 
کمتر از تعداد ترخیص هاست.وی با بیان اینکه تعداد بیماران بدحال 
و بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان ها نیز از حدود ۴۰۰ 

به نزدیک ۲۴۰ نفر رسیده است، گفت: پیش از ماه آذر در برخی مواقع 
برای بخش مراقبت های ویژه، ثبت انتظار داشــتیم اما اکنون دارای 
تخت های خالی آی سی یو هستیم. این اتفاق اگر چه خوب است اما 
به معنای پایان بحران نیســت. پزشکان همچنان نگران شیوع دوباره 
این بیماری در زمستان و درگیری سالمندان هستند، آنگونه که معاون 
پشــتیبانی بیمارســتان الزهرا )س( اصفهان گفته اســت احتمال 
می دهیم این اپیدمی در فصل زمستان با شدت بیشتر و درگیر شدن 
سالمندان و افراد دارای بیماری زمینه ای همراه باشد و تعداد زیادی از 
مردم به بیمارســتان مراجعه کنند. سهرابی با اشــاره به اثرات رعایت 
نکردن شیوه نامه های بهداشتی بیان کرد: با مشاهدات جهش ژنتیکی 
در این ویروس اگــر دورهمی ها ادامــه یابد، بــا اوج بیماری مواجه 

می شویم که قابل کنترل نیست.
هر چند دولت با اعمــال محدودیت ها تاش کرد تــا زنجیره کرونا را 
قطع کند؛ اما همچنان مشــکات جانبی مانند کم شدن رعایت شیوه 
نامه های بهداشــتی و مسائل زیســت محیطی مانند آلودگی هوا در 

اصفهان وجود دارد .

با مسئولان 5جامعه

امام جمعه اصفهان گفت: متاســفانه برخی از دولت ها با 
عملکرد خود اجازه اســتقال یافتن تامیــن اجتماعی را 
نداده اند در حالی  که استقال این سازمان، وصول مطالبات 
دولتی و تقویت ســرمایه گذاری می توانــد تحول بزرگی 
در بیمه تامین اجتماعی ایجاد کند.آیت ا... ســید یوسف 

طباطبایی نژاد در دیدار سرپرست اداره کل تامین اجتماعی 
استان اصفهان با انتقاد از عملکرد برخی از دولت ها نسبت 
به سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: متاسفانه برخی از 
دولت ها با عملکرد خود، اجازه استقال یافتن بیمه تامین 
اجتماعــی را نداده اند و با اختصاص منابع این ســازمان 
برای برطرف کــردن بدهی های خود و یا پیشــبرد برخی 
از پروژه ها، مانع از توســعه و پیشــرفت تامین اجتماعی 
شده اند.وی افزود: استقال این سازمان وصول مطالبات 

دولتی و تقویت سرمایه گذاری می تواند تحول بزرگی در 
بیمه تامین اجتماعی ایجاد کند و نتایج این تحول، افزایش 
کیفیت ارائه خدمات به بیمه گذاران و رضایت مندی آنان 
است.امام جمعه اصفهان بیان کرد: بنده قبا هم این نکته 
را یادآور شده ام که دریافت بیمه ساختمانی، در اصطاح 
فقهی »سحت«، نامشروع و حرام است چرا که فردی که 
قرار است ساختمانی را بسازد پولی را پرداخت می کند که در 

برابر آن هیچ گونه خدماتی را دریافت نمی کند.

امام جمعه اصفهان: 

راه برون رفت بیمه تامین اجتماعی از مشکالت، استقالل است
مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

جذب پرستاران جدید، پاسخگوی کمبود نیرو نیست
مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه در استخدام های جدید حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ نیروی پرستار جذب این دانشگاه و بیمارستان های دولتی می 
شود، تاکید کرد که این تعداد پاسخگوی کمبود نیروی انسانی نیست و الزم است سهمیه های جذب و استخدام برای این استان با توجه به جمعیت باالی آن افزایش 
یابد.صفازاده با بیان اینکه اجرای طرح های توسعه درمانی در افزایش نیاز به نیروی انسانی تاثیر دارد، اضافه کرد که از طرفی تعدادی از نیروها در حال بازنشسته شدن 
هستند و نیاز استان به جبران نیروی پرستاری را بیشتر می کند به همین دلیل این آزمون های استخدامی و ورودی های جدید، جبران کننده خروجی ها هم نمی تواند 
باشد.رییس هیئت مدیره نظام پرستاری اصفهان، میانگین تعداد پرستاران در این استان به ازای هر تخت را ۱.۲ پرستار فعال اعام کرد و گفت: این شاخص در کشور 
به طور میانگین در بهترین حالت ۲.۵ و در بدترین حالت ۱.۵ پرستار است و ما حتی با حداقل میانگین کشوری فاصله داریم.وی با تاکید بر اینکه شاخص ۱.۲ پرستار 
به ازای هر تخت بیمارستانی در اصفهان، میانگین استانی است، توضیح داد: در این زمینه با مسائل و مشکات متعددی مواجه هستیم به طوری که هر بیمارستانی 
ویژگی خاص و جاذبه هایی برای پرستاران ایجاد می کند و ممکن است این شرایط در برخی شهرستان ها خاص بوده و جاذبه خاصی برای جذب پرستار نداشته باشد. 

۱۹ در استان اصفهان  آمار مربوط به بیماری کووید 
همچنان رو به بهبود است به طوری که نسبت نمونه های 
مثبت تست های کرونا در این خطه به 20 درصد رسید 
درحالی که در اوج خود یعنی در اواسط مهر امسال به 

بیش از ۶0 درصد رسیده بود
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ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی
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با مسئولان
س: ؟؟؟

عک

تحدید حدود عمومی 
10/15 آگهی تحدید حدود عمومی )ماده 14( اداره ثبت اسناد و امالک قمصر

پیرو آگهی های نوبتی و به موجب ماده 14 قانون ثبت، تحدید حدود قسمتی از 
امالک بخش یک حوزه ثبتی قمصر در تاریخهای تعیین شده ذیل بعمل خواهد 
آمد. تحدید حدود راس ســاعت 8 صبح هر روز انجام خواهد شــد و در صورت 

مصادف شدن با روز تعطیل عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول می گردد:
شماره های فرعی از 16 اصلی واقع در فرفهان بخش یک حوزه ثبتی قمصر

290-خانم سمیره دریساوی فرزند عبداالمیر- ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
81 متر مربع

291- خانم مرضیه کاظمیان قمصری فرزند محمد- ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 167/70 متر مربع

292- آقای احسان ساســانی قمصری فرزند اکبر- ششــدانگ یکبابخانه به 
مساحت 91/60 مترمربع

شماره های فرعی از 36 اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبتی قمصر
156- آقای ستار زینلی لتحری فرزند حسین- ششدانگ قطعه زمین به مساحت 

834/40 متر مربع
243- خانم حمیده بصیری قمصری فرزند امراله- ششدانگ قطعه زمین محصور 

به مساحت 341 متر مربع
267- آقای سید مجید علوی زاده قمصری فرزند سید مهدی و خانم زهرا سادات 
ناصری نژاد قمصری فرزند ســید عباس- بالمناصفه- ششدانگ قطعه زمین 

محصور به مساحت 548/30 متر مربع
99/10/27

620- آقــای ســید علــی ناصــری قمصــری فرزند ســید احمــد و خانم 
ســیده زهرا ناصــری قمصــری فرزند احمــد به ترتیب نســبت بــه 3/5 و 
 2/5 دانگ مشــاع- ششــدانگ قطعه زمین محصور به مســاحت 450/30 

متر مربع
1162- آقای امیر حســن عطار قمصری فرزند اســداله و خانم سهیال غفاری 
قمصری فرزند محمد- بالمناصفه- ششدانگ یکبابخانه به مساحت 229 متر 

مربع
2429 فرعی از 520- خانم فاطمه مرادی قمصری فرزند رحمت اله- ششدانگ 

قطعه زمین محصور به مساحت 143 متر مربع
2430- آقای علی حسینی نجات فرزند ماشااله- ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

178/10 متر مربع
2431 فرعی از 246- آقای محمود آقایی قمصری فرزند قربانعلی و خانم زهرا 
ناصری قمصری فرزند یحیی- بالمناصفه- ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 

391 متر مربع
2432 فرعی از 246- آقای محمود آقایی قمصری فرزند قربانعلی و خانم زهرا 
ناصری قمصری فرزند یحیی- بالمناصفه- ششدانگ قطعه زمین محصور به 

مساحت 421/60 متر مربع
99/10/29

2435 فرعی از 243- خانم فاطمه خزائی فرزند ولی- ششــدانگ قطعه زمین 
محصور به مساحت 277/50 متر مربع

2436 فرعی از 243- آقای محمد بصیری فرزند امراله- ششدانگ قطعه زمین 
محصور به مساحت 277/50 متر مربع

2437 فرعی از 243-  خانم فاطمه بصیری قمصری فرزند امراله- ششــدانگ 
قطعه زمین محصور به مساحت 277/50 متر مربع

2438 فرعی از 243- خانم اکرم بصیری قمصری فرزند امراله- ششدانگ قطعه 
زمین محصور به مساحت 337 متر مربع

2439 فرعی از 243- آقای حسن بصیری قمصری فرزند امراله- ششدانگ قطعه 
زمین به مساحت 283 متر مربع

2447 فرعی از 255- آقای یاسر رشادی فرزند احسان- ششدانگ قطعه زمین 
محصور به مساحت 1423 متر مربع

2448 فرعی از 16- آقای محمد علی خوش خوان قمصری فرزند قاسمعلی- 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 161/32 متر مربع

99/10/30
2450 فرعی از 272- آقای محمد جواد میرغنــی قمصریان فرزند قربانعلی- 

ششدانگ قطعه زمین به مساحت 286 متر مربع
2451 فرعی از 272- آقای محمد جواد میرغنــی قمصریان فرزند قربانعلی- 

ششدانگ قطعه زمین به مساحت 293 متر مربع
2452 فرعی از 272- آقای محمد جواد میرغنــی قمصریان فرزند قربانعلی- 

ششدانگ قطعه زمین به مساحت 282/70 متر مربع
2453 فرعی از 272- آقای محمد جواد میرغنــی قمصریان فرزند قربانعلی- 

ششدانگ قطعه زمین به مساحت 332/55 متر مربع
2454 فرعی از 272- آقای محمد جواد میرغنــی قمصریان فرزند قربانعلی- 

ششدانگ قطعه زمین به مساحت 265/80 متر مربع
2455 فرعی از 272- آقای محمد جواد میرغنــی قمصریان فرزند قربانعلی- 

ششدانگ قطعه زمین به مساحت 230/20 متر مربع
2456 فرعی از 272- آقای محمد جواد میرغنــی قمصریان فرزند قربانعلی- 

ششدانگ قطعه زمین به مساحت 244/40 متر مربع
2457 فرعی از 272- آقای محمد جواد میرغنــی قمصریان فرزند قربانعلی- 

ششدانگ قطعه زمین به مساحت 454/50 متر مربع
99/11/01

2458 فرعی از 520- خانم شوکت محمد بیکی فرزند براتعلی- ششدانگ قطعه 
زمین محصور به مساحت 168 متر مربع

2459 فرعی از 520- آقای سید محمد صادق حقیقی فرزند سید علی- ششدانگ 
قطعه زمین به مساحت 160/50 متر مربع

2462 فرعی از 243- خانم زهرا بصیری قمصری فرزند امراله- ششدانگ قطعه 
زمین محصور به مساحت 292/20 متر مربع

2463 فرعی از 742- آقای سید ابوالفضل میری قمصری فرزند سید جواد و آقای 
سید جواد میری قمصری فرزند سید قاسم به ترتیب نسبت به 5 و 1 دانگ مشاع- 

ششدانگ قطعه زمین مشجر با عمارت به مساحت 1310 متر مربع
2464 فرعی از 1035- آقای سعید مشرقی فرزند امیر آقا- ششدانگ قطعه زمین 

به مساحت 327/20 متر مربع
99/11/04

شماره های فرعی از 49 اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبتی قمصر
253-  آقای محمد نیک خواه قمصری فرزند اســداله و بانو ملوک نیک خواه 
قمصری فرزند ماشااله- بالمناصفه- ششدانگ قطعه زمین سه جریبی مشجر به 

مساحت 1630 مترمربع
258-  آقای محمد نیک خواه قمصری فرزند اســداله و بانو ملوک نیک خواه 
قمصری فرزند ماشااله- بالمناصفه- ششــدانگ قطعه زمین یک جریب و دو 

قفیزی به مساحت 900 مترمربع
99/11/06

1112- خانم طاهره طحانی موخر ورثه مرحوم حسین یوسف زاده قمصری- 
ششدانگ زمین مشجر سرجوبه سنجدستان مشهور به جوی الزق

1128- خانم طاهره طحانی موخر ورثه مرحوم حسین یوسف زاده قمصری- 
ششدانگ زمین مشجر سنجدستان باالی استخر قنات حاجی میرزا محمود

1254- آقای سید هادی نیک سیرت فرزند سید اصغر- ششدانگ قطعه زمین 
محصور به مساحت 324/60 متر مربع

1450- آقای سید ابراهیم موسوی تبار فرزند سید علی- ششدانگ قطعه زمین 
به مساحت 81/70 مترمربع

99/11/07
1690- آقای سید عباس موسویان قمصری فرزند سید حسن احدی از ورثه خانم 

قدسیه فیضیان و غیره- ششدانگ قطعه زمین چهار جریبی دم استخر جزاوند 
99/11/08

3136- آقای حســن باخدا قمصری فرزند امراله- ششــدانگ قطعه زمین به 
مساحت 1482/30 متر مربع

3141- آقای سعید زرگرزاده فرزند احمد آقا- ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
780/20 متر مربع

3143 فرعی از 1045- آقای سید محمد گل خطمی قمصری فرزند سید اکبر- 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 424 متر مربع

3144- خانم فاطمه پیله ور طاهری فرزند محمد- ششدانگ قسمتی از یکبابخانه 
به مساحت 23/35 متر مربع

3146- آقای احمد درستکار قمصری فرزند حسن- ششدانگ قطعه زمین به 
مساحت 653/61 متر مربع

3147- آقای ابوالفضل بهامین فرزند احمد- ششدانگ قطعه زمین به مساحت 
38 متر مربع

99/11/11
3148- آقای سید اصغر نیک سیرت فرزند سید یحیی- ششدانگ قطعه زمین به 

مساحت 456/40 متر مربع
3150- آقای فریبرز اربابی فرزند عیسی- ششــدانگ قسمتی از یکبابخانه به 

مساحت 36/40 متر مربع
3151 فرعی از 1763 و 49 اصلی- خانم فاطمه ســادات حسین پور فرزند سید 

علی- ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت 307/25 متر مربع
3152 فرعی از 1763 و 49 اصلی- آقای محسن فرشادنیا فرزند غالم حسین- 

ششدا نگ قطعه زمین محصور به مساحت 637/30 متر مربع
3153 - آقای امیر هوشــنگ طالبیان فرزند هوشنگ- ششدانگ قطعه زمین 

محصور به مساحت 300/65 متر مربع
99/11/12

شماره های فرعی از پالک 103 اصلی واقع در قهرود بخش یک حوزه ثبتی قمصر
523- آقای محسن رسولی قهرودی فرزند سید حسین و غیره- ششدانگ دو 

باب اطاق فوقانی
شماره های فرعی از پالک 180 اصلی واقع در نصرآباد جیرویه بخش یک حوزه 

ثبتی قمصر
1119- خانم اکرم ایران نژاد فرزند محمد- ششــدانگ یکباب ســاختمان به 

مساحت 279/80 متر مربع
شماره های فرعی از پالک 203 اصلی واقع در جهق بخش یک حوزه ثبتی قمصر

672 فرعــی تشــکیل شــده از شــماره هــای 305 و 306- آقای رســول 
 عســکری فرزند محمد تقی- ششــدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 69 

متر مربع
99/11/13

لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین اعالم می شود که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور بهم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک 
یا نماینده قانونی آنها در موقع تعیین حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون ثبت 
ملک آنها با حد اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد. اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک که در موعد مقرر حاضر نبوده اند مطابق مقررات ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تعیین حدود فقط تا سی روز پذیرفته 
خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 
ثبت، معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایستی 
تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به 

این اداره تسلیم نماید.
تاریخ انتشار: 99/10/02

م الف: 1061457 رضا طویلی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قمصر
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    سپاهان اصفهان- مس رفنسجان؛

جدال حساس آماده ها در کرمان

تیم فوتبال سپاهان در شرایطی در اولین   سمیه مصور
دیدار هفته هشــتم به مصاف تیم مس 
رفســنجان می رود که شــاگردان محرم نوید کیا برای ماندن در جمع 

مدعیان نیاز مبرمی به کسب سه امتیاز این دیدار دارند.
طالیی پوشــان نصف جهان که بازی قبلی خود را با پیروزی پشت سر 
گذاشته اند در بهترین شرایط روحی و روانی آماده برگزاری هشتمین 
دیدار خود در این دوره از رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور می شوند. 
تیم سپاهان هم اکنون با سه برد، یک تساوی و دو شکست و کسب ده 
امتیاز در رده ششم جدول رده بندی قرار گرفته است. شاگردان محرم 
نوید کیا برای بهبود جایگاه خود و رســیدن به صــدر جدول محکوم به 
شکست تیم مس رفسنجان هستند. فاصله امتیازی تیم های حاضر 
در رقابت های لیگ بیســتم به اندازه ای نزدیک به هم است که گل گهر 
صدرنشین با شهرخودروی حاضر در رده چهاردهم تنها 6 امتیاز اختالف 
دارند و همین رقابت تنگاتنگ موجب شده که تیم ها برای حفظ و بهبود 
جایگاه شان به امتیازات هر بازی نیاز مبرمی داشته باشند. سپاهان نیز 
از این قاعده مستثنی نبوده و با توجه به یک بازی کمتر نسبت به سایر 

مدعیان، شانس خوبی برای رسیدن به صدر جدول دارد.شاگردان محرم 
نوید کیا این دوره از رقابت ها را با شکست ســنگین سه بر صفر مقابل 
تیم گل گهر ســیرجان آغاز کرده اند؛ اما به تدریج  توانســتند خود را در 
جمع مدعیان قهرمانی قرار دهند. تیم سپاهان به  رغم نمایش نه چندان 
دلچســب هفته های ابتدایی، به مرور نشــان داد که از باکیفیت ترین 
تیم های حاضر در رقابت ها بــوده و از مدعیان جدی لیگ محســوب 
می شــود. بزرگ ترین ویژگی مثبت تیم نویدکیا برخورداری از انسجام 
تیمی و نظم دفاعی قابل توجه اســت که می تواند کار را برای تیم های 
مقابل بسیار ســخت کند. سپاهان در فاز دفاعی شــرایط بسیار خوبی 
داشته و مدافعان این تیم در آمادگی کامل به سر می برند. در فاز هجومی 
نیز طالیی پوشان شرایط ایده آلی داشته و خط حمله این تیم با استفاده 
از انگیزه باالی استنلی در کنار حضور بازیکنان آماده ای مانند حسینی، 

محبی، شهباززاده و دانیال اسماعیلی فر شدیدا زهردار شده است.
در آن سو  تیم مس رفسنجان نیز در شرایطی آماده میزبانی از سپاهان 
می شوند که در هفته های اخیر 2 پیروزی پیاپی را تجربه کرده و شرایط 
خوبی دارند. آنها طی 7 هفته گذشــته، 2 برد، 3 تساوی و 3 شکست 

به دســت آورده و با 8 امتیاز در رده دوازدهم جدول قرار دارند. این تیم  
که اولین حضور خود را در رقابت های لیگ برتــر تجربه می کند، تیمی 
جنگنده و پرتالش اســت که از خــط حمله پرقدرتی برخــوردار بوده و 
مهاجمان فرصت طلبی در اختیــار دارد. اوج گیری محمد قاضی همراه 
با درخشش بازیکنانی مانند اســالم خواه و کریم زاده و رضایی، مس را 
در فاز هجومی تبدیل به تیمی خطرناک کرده که می تواند برای سپاهان 
دردســرهای زیادی به وجود آورد. نقطه  ضعف مس را می توان در خط 
دفاعی جســت وجو کرد؛ جایی که مدافعان  این تیم اشتباهات فردی 
زیادی داشــته و این موضوع فرصت خوبی برای مهاجمان ســپاهان 

محسوب می شود.
 دیدار تیم های ســپاهان اصفهان و مس رفســجان را می توان یکی 
از حســاس ترین دیدارهــای هفته هشــتم رقابت هــای لیگ برتر 
دانســت، دیداری که نتیجه آن عالوه بر این دو تیم برای سایر مدعیان 
قهرمانی نیــز اهمیت زیــادی دارد و طالیی پوشــان نصــف جهان با 
 پیروزی در این دیدار شــانس خوبی برای رســیدن بــه صدر جدول 

خواهند داشت.

نارضایتی »محمد صالح« و قصد لیورپول برای فروش او
محمد ابوطریقه، ستاره سابق تیم ملی مصر که سابقه هم تیمی بودن با محمد صالح در تیم ملی 
کشورش را دارد می گوید صالح این روزها از شرایطش در لیورپول راضی نیست و از آن طرف هم 
باشــگاه به جای اینکه به دنبال راضی 
کردن صالح باشد تصمیم گرفته امکان 
فروش او را بررســی کند.ابوطریقه در 
مصاحبه با شــبکه »بی این« می گوید 
صالح بیش از هر چیز به دلیل اینکه در 
دیدار اخیر لیورپول با مایتلند دانمارک 
در لیگ قهرمانان بازوبنــد کاپیتانی به 
او داده نشــده بود ناراحت اســت؛ اما 
ناراحتی او دالیل دیگــر و مهم تری هم 
دارد.این ستاره سابق مصری در این باره 
گفت: » من با صالح تماس گرفتم و درباره شــرایطش در لیورپول با او حرف زدم. صالح ناراضی 
است اما این هیچ وقت روی عملکرد او در میدان تاثیر منفی نمی گذارد«.ابوطریقه در ادامه اضافه 
کرد: » می دانم که صالح در لیورپول ناراحت است. او دالیل این ناراحتی اش را به من گفت ولی 
صحبت هایش رازهایی پیش من هستند و  نمی توانم به صورت عمومی درباره آنها صحبت کنم. 
یکی از مسائلی که صالح را عصبانی کرده این بوده که در بازی با مایتلند کاپیتان تیم نشده است«.

»گری« در لیست فروش لسترسیتی
تیم فوتبال منچسترسیتی در نظر دارد در ایام نقل و انتقاالت ماه ژانویه مهاجم 2۴ ساله انگلیسی 
خود را به فروش برساند.باشگاه لسترسیتی که در فصل جاری لیگ برتر جزیره با کسب 2۴ امتیاز 
به یک بازی کمتر در رده چهارم جدول رده بندی قرار دارد و تاکنون عملکرد خوبی را از خود به جای 
گذاشــته اســت، قصد دارد در پنجره نقل و انتقاالتی ماه ژانویه دمارای گری، مهاجم 2۴ ساله و 
انگلیسی خود را به فروش رساند. تیم های تاتنهام، اورتون، ساوتهمپتون و کریستال پاالس پیش 
از این از تمایل شان برای خرید گری که عالوه بر حضور در لستر، سابقه بازی در بیرمنگام سیتی و 
حضور در تیم ملی زیر 2۱ سال انگلیس را در کارنامه دارد، نشان داده اند.گری که در ماه های اخیر 
کامال از ترکیب لسترسیتی دور شده و عمال به نیمکت نشین صرف بدل شده است به احتمال زیاد 
در ادامه این فصل در تیم دیگری در لیگ جزیره توپ خواهد زد.همچنین مدیران لسترسیتی برای 
جایگزینی وی درنظر دارند، رایان کریستی از سلتیک اســکاتلند و مایکل اولیس از ستاره سرخ 

بلگراد را در ژانویه به خدمت بگیرند.

»جرارد پیکه« جایزه گرفت
جرارد پیکه، جایزه بهترین شهروند ورزشــکار ایالت کاتاالن را دریافت کرد. پیکه پس از دریافت 
جایزه افتخاری بهترین ورزشــکار ایالت کاتالونیا در این مورد صحبت کــرد. به نقل از مارکا، طی 
مراسمی که در موزه هنرهای ملی ایالت کاتالونیا برگزار شــد، از جرارد پیکه به عنوان ورزشکاری 
که به ترویج ورزش در ایالت کاتالونیا کمک کرده اســت، تقدیر شد و به او جایزه افتخاری دادند. 
در حاشیه این مراســم او صحبت کرد و گفت: ما زمانی که چیزی را از دســت می دهیم یا دیگر 
نداریم، متوجه ارزش آن می شویم. من هم ارزش بارسلونا را زمانی فهمیدم که برای چهار سال از 
این تیم جدا شدم. حقیقت این است که ما اهل کاتالونیا هستیم و این یک امتیاز است؛ زیرا در 
اینجا همه چیز داریم.او در مورد ویروس کرونا هم گفت: مردم کاتالونیا شخصیت و شعور باالیی 
دارند که همگی برای سالمت همدیگر باید در کنار هم باشــیم و می دانم که اتفاقات خوبی با هم 

رقم می زنیم.

زشفوتبال جهان ور

دومین روز مرحله مقدماتی لیگ برتر والیبال جوانان؛

پیروزی سپاهان اصفهان بر شهرداری ورامین
 در دومین روز مرحله مقدماتی لیگ برتر والیبال جوانان که در بندر انزلی در حال پیگیری اســت، فوالد مبارکه ســپاهان با نتیجه سه بر یک شهرداری ورامین را 
شکســت داد.در پایان مرحله مقدماتی از هر گروه دو تیم به مرحله نهایی صعود می کنند و به صورت ضربدری به مصاف هم می روند تا فینالیست ها و تیم های 
دیدار رده بندی مشخص شوند.مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های برتر مردان ایران در رده سنی جوانان جام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با حضور ۱۴ 

تیم از 2۹ آذرماه به مدت یک هفته در بندرانزلی برگزار می شود.

سرمربی تیم هندبال سپاهان در رابطه با بازی های 
ســه روز دوم مرحله اول دور برگشــت لیگ بر تر 
هندبال، اظهار کرد: بازی های سختی انجام دادیم 
و دو امتیاز مجانی به مــس کرمان تعلق گرفت زیرا 
بچه ها تالش زیادی کردند. مقابل طبس بازی خوبی 
انجام دادیم و امتیاز از دســت رفته را پس گرفتیم، 
رو به روی پرواز بازی معمولی انجام دادیم و خیلی 
خوب نبودیم که امیدوارم برای دور بعد مشــکالت 

تیم را برطرف کنیم و نتایج بهتری بگیریم.
محســن طاهری ادامه داد: زمان مسابقات بعدی 
مشخص نشده اســت و با کیمیا کاشت کردستان 
و فرازبام خائیز دهدشــت بازی داریــم تا تکلیف 

تیم های صعود کننده مشخص شود.
سرمربی تیم هندبال ســپاهان با بیان اینکه صعود 

ما قطعی اســت، تصریح کرد: با کیمیا کاشت یکی 
از تیم های پایین جدول بازی داریم که نباید آنها را 
دست کم بگیریم ولی بازیکنان ما توانایی پیروزی 
در این رقابت را دارند. شرایط جدول به شکلی است 
که تیم هایی که امتیــاز نگیرند بــه دور بعد صعود 
نمی کننــد، برای مثال اگــر ما در بازی بــا فراز بام 
مســاوی کنیم این یک امتیاز با سه امتیاز دور رفت 
که داشتیم محاسبه می شود و هر دو تیم به مرحله 
بعد صعود می کنیم و طبس اوت می شود، اما اگر 
فراز بام را ببریم این تیم اوت می شود و طبس با ما 
صعود می کند و در آخر اگر به فراز بام بازی را واگذار 
کنیم همراه این تیم صعــود می کنیم و طبس اوت 

می شود.
طاهری اضافه کرد: یک جلسه فنی داشتیم و بعد 

از آن تمرینات را شروع کردیم، برای دور بعد برنامه 
داریم فقط باید تایم مســابقات را به مــا بگویند تا 
کارهایی که الزم اســت را انجام دهیــم. از گروه ما 
مس کرمان و از گروه دو کازرون شــانس قهرمانی 

دارند.
وی در خصوص حضور ســه تیم از اصفهان در لیگ 
برتر هندبال، خاطر نشان کرد: وقتی شهری در لیگی 
سه تیم دارد نشان می دهد در آن شهر روی آن رشته 
کار می شود و قطب است، اما تیم های خود اصفهان 
را ضعیف می کند زیــرا بازیکنــان و قدرت پخش 
می شود و حضور یک تیم قدرتمند از یک شهر خیلی 

تفاوت دارد تا اینکه قدرت ها تقسیم شوند.

سرمربی تیم هندبال سپاهان:

 وقتی سه تیم از یک شهر در لیگ برتر حضور دارند، 
قدرت ها تقسیم می شود

وز عکس ر

ارسال پیتزا برای 
تشکر از کادر درمان! 
آنتونی رودیگــر، مدافع آلمانی 
چلســی با ارســال پیتزا به چند 
بیمارســتان مختلف، به سبک 
خودش از این قشر زحمت کش 

تشکر کرده است.

مهربانی، عادت همیشگی قلعه نویِی برنده!
 آقا انصافا امیر قلعه نویی از گل گهر تیم خوبی ساخته و حتی روزهایی که شاگردانش باخته اند هم 
فوتبال زیبایی از این تیم دیده ایم. االن هم رفقای سیرجانی باالی جدول هستند؛ نوش جان شان، 

مفت چنگ شــان. با این همه سیاست 
قدیمی امیرخان همچنــان ادامه دارد؛ 
یعنی تعریــف کردن از تیــم حریف در 
روزهایی که برنده می شــود. قلعه نویی 
بعد از در هم کوبیدن شــهرخودرو گفته: 
»یکی از تاکتیکی ترین تیم های ایران را 
بردیم.« فقط مشکل اینجاست که این 
تیم خیلی تاکتیکی، دارد از همه 2 تا و 3 
تا می خورد و االن چهاردهم جدول است. 
حاال اشکالی ندارد که قلعه نویی حرمت 

بازنده را نگه دارد، اما کاش او در روزهایی که می باخت هم همین قدر مهربان بود و برتری حریف را 
به توانایی های فنی اش ربط می داد، نه شانس و داوری و مسائل پشت پرده!

برای رحمتی؛ این ها را بعد از برد می گویند
 مصاحبه مهدی رحمتی بعد از شکست سنگین برابر گل گهر طوری بود که اگر کسی نمی دانست چه 
خبر است، تصور می کرد شاگردان آقا مهدی 3 تا زده اند و بازی را برده اند! سرمربی شهرخودرو گفته: 
»گل گهر را کامل آنالیز کرده بودیم. برنامه داشــتیم که بازیکنان این تیم را روی ارسال ها، ضربات 
ایستگاهی و اوت های دستی کنترل کنیم.« اما معلوم نیست ناگهان چطور این تیم 3تا خورد. تازه 
گل هایی که شهرخودرو خورد و کلی از گل هایی که نخورد، ربطی به ضربات ایستگاهی و اوت دستی 
نداشت. به نظر می رسد اگر رحمتی لطف کند و در مسابقات بعدی قید آنالیز کردن حریف را بزند، 
شانس نتیجه گرفتن تیمش بیشتر می شود. یک راهش هم این است که خودش برود داخل دروازه 

بایستد؛ شاید تعدادی از این توپ ها را گرفت.

رقابت فشرده 4 دروازه بان لیگ برتری برای بهترین بودن
 دروازه بان های استقالل، پرســپولیس، تراکتور و آلومینیوم اراک هر کدام با ۴ کلین شیت رقابت 
فشرده ای را برای بهترین شــدن در پیش گرفته اند.هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران در حالی به 
پایان رسید )بدون در نظر گرفتن بازی معوقه پرســپولیس( که ۴ دروازه بان با ثبت ۴ کلین شیت 

رقابت فشرده ای را برای بهترین شدن در فصل بیستم در پیش گرفته اند.
در حالی حامد لک با ۴ کلین شیت از ۴ بازی بهترین عملکرد را دارد که رشید مظاهری از استقالل و 
حسین پورحمیدی از آلومینیوم هر کدام با ۴ کلین شیت از ۵ بازی و با یک گل خورده در رده بعدی 
قرار گرفته اند و محمدرضا اخباری از تراکتور نیز با ۴ کلین شیت در 7 بازی و 3 گل خورده پشت سر 
آنهاست.حامد لک، سنگربان سرخ پوشان هنوز دروازه اش در این فصل باز نشده و با آمار صددرصد 
کلین شیت بهترین عملکرد را در میان دروازه بانان این فصل لیگ برتر به خود اختصاص داده است.

عملکرد حسین پورحمیدی از آلومینیوم و رشید مظاهری از استقالل کامال به هم شباهت دارد. این 
دو دروازه بان که از هفته سوم به ترکیب تیم شان اضافه شدند در ۵ بازی تنها یک بار دروازه شان باز 
شده و ۴ کلین شیت ثبت کرده اند با این تفاوت که پورحمیدی در این فاصله موفق به مهار یک پنالتی 
هم شده است.محمد رضا اخباری با دریافت 3 گل و ثبت ۴ کلین شیت، دیگر دروازه بان موفق لیگ 
برتر در 7 هفته اخیر است. اخباری در 3 بازی مقابل نساجی، سپاهان و پیکان 3 بار دروازه اش باز 
شده و در ۴ بازی مقابل نفت مسجد سلیمان، مس رفسنجان، فوالد و ماشین سازی موفق به بسته 

نگه داشتن دروازه اش شده است.

خبر روز

پیست اسکی فریدون شهر 
بازگشایی نشده است

بارش بــرف در شهرســتان فریدون شــهر 
هر ســاله آغاز فصل اســکی و ورزش های 
زمستانی را به همراه داشته است؛ اما امسال 
به دلیل شــیوع ویروس کرونا، هنوز پیست 
اسکی فریدونشهر بازگشــایی نشده است.

رییس هیئت اسکی اســتان اصفهان عنوان 
کرد: پاییز امســال بارش بــرف خوبی را در 
شهرســتان فریدون شهر شــاهد بودیم به 
طوری که پیســت فریدون شهر می توانست 
یکم آذر ماه به عنوان اولین پیســت اسکی 
کشور بازگشــایی شــود.محمود یسلیانی 
اظهار کرد: ورزش اسکی در فضای باز انجام 
می شود و پوشش اسکی بازان و فاصله بین 
افراد به شــکلی اســت که خود به خود همه 
ماسک داشته و دستورالعمل های بهداشتی 
رعایت می شود لذا از بابت موازین بهداشتی 
مطابق مصوبه ســتاد ملی کرونا محدودیتی 
برای بازگشایی این پیست وجود ندارد.وی 
ادامه داد: مجوز اســتانی بازگشایی پیست 
اسکی فریدون شــهر و حتی مجوز برگزاری 
مسابقات اســکی بدون حضور تماشاگران 
اخذ و تصمیــم نهایی برای بازگشــایی این 
پیســت منوط بــه تصمیم ســتاد مدیریت 
بیماری کرونای شهرســتان فریدون شــهر 
شــده اســت که در این صورت باید شرکت 
پیمانکار پیســت و همچنین هیئت اســکی 
شهرســتان فریدون شــهر تدابیر الزم برای 
کنترل ورزشــکاران و گردشــگران و رعایت 
کامل پروتکل های بهداشــتی توسط ایشان 
را اتخاذ کنند.رییس هیئت اســکی استان 
اصفهان گفت: هم اکنون چند پیست اسکی 
در سطح کشــور بازگشایی شــده و در حال 
فعالیت هستند که از آن جمله پیست اسکی 
توچال، دیزین، سپیدان و ... را می توان نام 
برد.شهرستان فریدون شــهر پربارش ترین 
نقطه اســتان بوده و به لحــاظ ویژگی های 
جغرافیایی به منبــع آبی اســتان اصفهان 
شهرت دارد .فعالیت سامانه بارشی اخیر در 
شهرستان فریدون شهر موجب بارش 3۱.2 

میلی متر نزوالت آسمانی شد. 

مستطیل سبز

نقطه  ضعف مس را می توان در خط دفاعی جست وجو 
کرد؛ جایی که مدافعان  این تیم اشتباهات فردی زیادی 
داشته و این موضوع فرصت خوبی برای مهاجمان 
سپاهان محسوب می شود نقطه  ضعف مس را می توان 
در خط دفاعی جست وجو کرد؛ جایی که مدافعان  این 
تیم اشتباهات فردی زیادی داشته و این موضوع فرصت 

خوبی برای مهاجمان سپاهان محسوب می شود
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مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان خبرداد:

 جلوگیری از ساخت و سازهای خالف در محدوده ۶00 
هکتاری محمودآباد

مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان اظهار کرد: بیش از هشت هزار شهروند ساکن در محله محمودآباد 
و امین آباد با مشکالت مختلفی از جمله تردد خودروهای سنگین و مسائل زیست محیطی ناشی از 
فعالیت کارگاه ها و کارخانجات شهرک صنعتی محمودآباد رو به رو هستند.علی باقری با بیان اینکه 
شهرک محمودآباد بر اساس مصوبه شورای انقالب در سال ۱۳۵۹ به مساحت ۴۵۰ هکتار مصوب 
شد، افزود: پس از آن در سال ۸۳ حدود ۱۵۰ هکتار به این محدوده اضافه شد و سال ۸۸ نیز پیرو 
سفرهای استانی دولت وقت درخواست توسعه ۲۷۰ هکتاری شهرک صنعتی محمود آباد مطرح 
و دستور مطالعه و توسعه برای این درخواست صادر شد، اما در سال ۹۰ بدون انجام فرآیند مطالعه، 
پروانه بهره برداری برای واحدهای صنعتی صادر می شود که خوشبختانه با تالش مدیریت استان 
از اینگونه ساخت و سازها جلوگیری به عمل آمد و شــهرداری های اصفهان و شاهین شهر موظف 
شدند غیر از محدوده ۶۰۰ هکتاری شهرک، اجازه هیچ گونه ســاخت و سازی صورت نگیرد.مدیر 
منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه جلوگیری از ســاخت و سازهای خالف و غیر قانونی 
شهرک صنعتی محمودآباد مورد توجه نیروهای شهرداری است، تصریح کرد: در حال حاضر خدمات 
مختلف ورزشی، فرهنگی، خدماتی همچون کتابخانه، فرهنگسرا و پارک در محله محمودآباد وجود 
دارد و امکانات خوبی برای شهروندان ساکن این محله برقرار شــده است.وی ادامه داد: موضوع 
اصلی در این محدوده از شهر، تردد خودروهای سنگین به دلیل فعالیت کارخانجات شهرک صنعتی 

محمودآباد است؛ البته بخش زیادی از ترددها از اتوبان آزادگان انجام می شود.

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت ۶۵ درصدی خیابان مقداد دوم
مدیر منطقه ۱۵ شــهرداری اصفهان از پیشــرفت ۶۵ درصدی عملیات عمرانی زیرسازی و روکش 
آسفالت ضلع غربی خیابان مقداد دوم »حد فاصل میدان سلمان تا میدان اندوان« خبر داد.مسعود 
قاسمی اظهار کرد: خیابان های شهر یکی از مکان هایی است که عموم مردم به آن دسترسی دارند و 
کیفیت داشتن آن نقش بسزایی در افزایش کیفیت زندگی شهروندان دارد.وی افزود: خیابان ها از 
مهم ترین فضاهای عمومی شهری است که بستر فعالیت های انسانی و تعامالت اجتماعی را فراهم 
می کند، از این رو مدیریت شهری همواره کوشیده تا از تمامی امکانات در جهت احداث خیابان ها، 
مرمت و بازسازی مسیرهای عبور و مرور در راستای ایجاد و توسعه شهرها استفاده کند زیرا عالوه 
بر تامین رفاه حال مردم جامعه، زیباسازی شهر را به همراه دارد.مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان 
ادامه داد: این منطقه همواره تمامی تالش و توان خود را جهت افزایش رفاه حال شهروندان به کار 
خواهد گرفت و اقداماتی که تاکنون در حوزه های مختلف از جمله پروژه های عمرانی و خیابان سازی 
شده، قابل تقدیر است، اما باید بدانیم که تا رسیدن به شــرایط ایده آل برای همشهریان اقدامات 
بیشتری نیاز اســت.وی با بیان اینکه پروژه آســفالت خیابان مقداد دوم به جهت بهبود وضعیت 
تردد شهروندان در این خیابان اجرا خواهد شد، افزود: این پروژه شامل اجرای عملیات هایی نظیر 
خاک برداری، بتن ریزی، زیرسازی و آسفالت، اجرای گارد ریل، نصب تابلو و عالئم ترافیکی است.

قاسمی اظهار کرد: خیابان مقداد دوم به طول سه هزار و ۵۶۰ متر و عرض ۸.۵ متر است که احداث 
آن هزینه ای بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال خواهد داشت.وی در خصوص این پروژه که با همکاری شرکت 
آب منطقه ای و شرکت آب و فاضالب استان اجرا می شود، خاطرنشان کرد: با مذاکرات شده با این 
شرکت ها و با توجه به اینکه در مسیر این پروژه دو خط لوله ۱۴۰۰ آب شرب اصفهان عبور می کند و در 
آینده نیز خط سوم آن عبور خواهد کرد، مقرر شد شهرداری تمام تدابیر الزم جهت تامین ایمنی این 
خطوط با توجه به حجم ترافیکی نسبتا سنگین در این مسیر را در نظر گرفته و زیرسازی و آسفالت 

آن را با توجه به شرایط خاص آن اجرا کند.

 شهردار اصفهان:

همه باید برای صیانت از میراث اصفهان بسیج شوند

شهردار اصفهان شــامگاه یکشــنبه با حضور در ویژه برنامه تلویزیونی 
یلدایی »هشت بهشت« اظهار کرد: دو سال پیش در شب یلدا، سنتی با 
عنوان شب زنده داران یلدا پایه گذاری شد که در آن مدیران شهرداری 
در مناطق مختلف، از ســاعت دو بامداد میزبان پاکبانان بودند تا شبی 
خاطره ساز برای آنها رقم بخورد.قدرت ا... نوروزی افزود: امسال شرایط 
برای برپایی مراسم شب یلدا همچون ســال های گذشته فراهم نبود 
به همین خاطر برنامه ای متفاوت ترتیب داده شــد که از ساعت یک و 
نیم بامداد در کوچه ها و خیابان هــا و در محل کار پاکبانان حضور یافته 
تا با آنها همدل شویم.شــهردار اصفهان تصریح کرد: معتقدیم مدیران 
شهری با حضور در جمع پاکبانان عالوه بر همدلی و گفت و گو می توانند 

از شرایط آن ها بهتر آگاه شوند.
وی با بیان اینکه همین گفت و گوها ســبب شده که در پرداخت حقوق 
پاکبانان تاخیر نداشته باشیم و شرایط رفاهی آنها نیز بهبود یابد، ادامه 
داد: به مدیران مناطق برای برگزاری این برنامه ها تاکید می کنیم زیرا 

باعث همدلی بیشتر خواهد شد.
نوروزی با اشــاره به حضور خود و برخی از اعضای شــورای شــهر در 
بیمارستان خورشید اصفهان به مناســبت روز پرستار افزود: پرستاران 

در خط مقدم نبرد مقابله با کرونا قرار دارند و امیدواریم به زودی شاهد 
ریشه کن شدن این ویروس باشیم.

وی با اشاره به قدردانی مدیریت شهری از خدمات پرستاران، اظهار کرد: 
سال گذشته به پرستاران قول داده بودیم که یکی از معابر شهری را به 
نام »پرستار« نام گذاری کنیم در این راستا در برنامه »هر یکشنبه، یک 
افتتاح« و به پاس خدمات آنها با تصویب و موافقت اعضای شورای شهر 
اصفهان، تقاطع خیابان های حکیم نظامی و شــریعتی به نام چهارراه 

پرستار نام گذاری شد.
شــهردار اصفهان با بیان اینکه هر هفته در برنامه »هر یکشــنبه، یک 
افتتاح« شــاهد چند افتتاح و کلنگ زنی خواهیم بود، گفت: امروز نیز 
در منطقه سه که میراث دار بافت تاریخی شــهر از زمان صفویه بوده و 
۵۰۰ هکتار بافت تاریخی و فرســوده را در خود جای داده است، شاهد 
تکمیل و بهره برداری از حمام شــاهزاده ها و دیگر پروژه های عمرانی و 

مرمتی بودیم.
وی با بیان اینکه اگر برای تملک و مرمت حمام شــاهزاده ها اهتمام 
نمی شــد، این حمام تبدیل به یک مخروبه شده بود، خاطرنشان کرد: 
عهد کردیم پاسدار واقعی بافت تاریخی شــهر باشیم به همین خاطر 

امروز و پس از صرف هزینه ای ســنگین برای حمام شاهزاده ها، این 
بنای تاریخی بهره برداری شد.نوروزی ادامه داد: وقتی سخن از تاریخی 
بودن شهر اصفهان می کنیم، یعنی باید شهروندان نیز برای صیانت از 

آن بسیج شوند.
وی ادامه داد: منطقه سه تاکنون برای حفظ میراث تاریخی شهر همت 
کرده و بنا به تاکیدی که داشــته ایم، در ساخت وسازها و صدور پروانه 
مراقبت کرده است تا شــاهد آسیبی به شهر نباشــیم.وی با اشاره به 
افتتاح پروژه های منطقه ســه به صورت غیرحضوری و بدون حضور 
مردم، اظهار کرد: برگزاری افتتاحیه با این شیوه، بخشی از آثار خاصی 
است که در کشــور به خاطر کرونا ایجاد شده اســت؛ امیدواریم مردم 
شریف اصفهان این اقدامات و افتتاحیه ها را از طریق فضای مجازی 

دنبال کنند تا در جریان اتفاقات شهر باشند.   
شــهردار اصفهان با قدردانی از همراهی اعضای شورای اسالمی شهر 
اصفهان برای حساســیت نسبت به مســائل میراث فرهنگی در شهر 
اصفهان و تصویب لوایح و طرح هایی در این راستا اظهار کرد: با کمک 
این مصوبات است که شهرداری توانسته در این زمینه اقداماتی داشته 

باشند.

با مسئولان

گورستان ارامنه اصفهان، جاذبه تاریخی در دیار زاینده رود
گورستان ارامنه یکی از گورســتان های قدیمی اصفهان است که در جنوب شــهر و در دامنه کوه صفه قراردارد. به غیر از ارامنه اصفهان، مقبره بسیاری از خارجیانی 
که از زمان صفویه تا کنون در اصفهان زندگی می کرده اند در این گورستان قرار دارد.این گورســتان به دو بخش کاتولیک ها و پروتستان ها تقسیم می شود و در هر 
قسمت، سنگ قبرهای بزرگ با خط ارمنی وجود دارد. البته به دالیلی در زمان سلطنت شاه سلطان حسین، گوشه تمام سنگ قبرها را شکسته اند. شخصیت های 
تاریخی چون »یوهان نورتمبر« فرستاده انگلستان در دربار شــاه عباس اول و »یوهان رودلف اشتیندلر« ساعت ساز معروف دوره صفوی، و »ارنست هولتسر« 
در این گورستان دفن شــده اند. تعداد زیادی از آوارگان لهستانی که در بین ســال های ۱۹۴۲ تا ۱۹۴۵ میالدی در دوران بحران ناشی از جنگ جهانی دوم به ایران 
 آمدند و در اصفهان ساکن شدند پس از مرگ در گورستان ارامنه به خاک سپرده شدند. گورستان تاریخی ارامنه اصفهان در سال ۱۳۸۰ در فهرست آثار ملی کشور

 ثبت شده است.

رییس شورای شهر:

چشم طمع به حق الناس، خط قرمز مدیریت شهری است
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه اگر همه در رعایت قوانین و مقررات مقید باشند 
جلوی بروز فساد در شــهرداری گرفته می شــود، اظهار کرد: آنگاه که مردم نسبت به حق و حقوق 
خود آگاه باشند و بدانند برای انجام کارهای خود در شهرداری به هیچ عنوان نیاز به ایجاد رابطه با 

دیگران نیست، می توان به کاهش فساد در شهرداری امیدوار بود.
علیرضا نصراصفهانی افزود: از ســوی دیگر اگر قرار اســت در اجرای قوانین منعطف باشیم، باید 
در جهت کمک به مردم باشد و برای کسانی که خود به شهرداری مراجعه می کنند اتفاق بیفتد نه 
اینکه قوانین برای افراد مراجعه کننده هیچ گونه انعطافی نداشته باشد و همان درخواست با حضور 
واسطه ها و دالل ها پاسخ داده شود.رییس شورای اســالمی شهر اصفهان واسطه گری دالل ها را 
بزرگ ترین بیماری در یک مجموعه مدیریتی دانست و تصریح کرد: اگر برای شورای شهر وجود 
فسادی در شهرداری از طرف هر کسی در هر جایگاه و مسئولیتی آشــکار شود، یقینا در مقابله با 
آن کوتاهی نخواهیم کرد و خط قرمز مدیریت شهری اصفهان برخورد با افرادی است که بخواهند 

به حقوق مردم به عنوان حق الناس و حقوق شهرداری به عنوان بیت المال چشم طمع بدوزند.

مدیران در خصوص بروز فساد در شهرداری دلواپس باشند
وی افزود: هر اقدامی که منجر به رانت خواری، ویژه خواری و تنه زدن به قوانین و مقررات باشــد 
را فساد می دانیم و امیدواریم با مجموعه اقداماتی که شــهرداری اصفهان انجام داده، روز به روز 
شاهد بهتر شدن وضعیت حاکم باشیم.نصراصفهانی تصریح کرد: اولین آسیبی که فساد به یک 
مجموعه وارد می کند، حتی اگر اندک باشــد یا افرادی اندک در آن سهیم باشند، آسیب رساندن 
به آبروی کسانی است که در آن مجموعه صادقانه، خالصانه و با پاکدستی ارائه خدمت می کنند.

رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان تصریح کرد: ویژگی فساد اینگونه است که اگر همه امورات 
شهر و شهرداری قانونی و بر اساس روال خود طی شــود، ولی کمترین درصد آن آغشته به فساد 
شود، همان درصد کم بیشتر از غالب اتفاقات خوشــایند شهر نمایان می شود چون مواردی که به 
صورت معمول انجام شده و فسادی از آن استشمام نمی شــود در اذهان مردم وظیفه مدیریت 
شهری اســت و در مقابل اگر اتفاق ناگواری رخ دهد، بازتاب گسترده ای خواهد داشت.وی ادامه 
داد: در درجه اول خود مدیران و کارکنان باید در خصوص بروز فســاد در شــهرداری دلواپســی 
 داشته و برای مقابله با آن راهکار داشته باشند تا کوچک ترین زمینه بروز فساد نیز در مجموعه ها 

فراهم نشود.

هوشمندسازی، زمینه را برای بروز فساد کمتر می کند
نصراصفهانــی اضافه کرد: در این راســتا باید افرادی که برای مســئولیت ها انتخاب می شــوند، 
پاکدست، متدین و خداترس بوده و سابقه مطلوبی داشته باشند؛ مراجع نظارتی نیز باید به جای 
اینکه دنبال مچ گیری باشــند، قبل از اینکه اتفاقی بیفتد اقدام به پیشــگیری از بروز فساد کنند.

وی با بیان اینکه هرچقدر فعالیت های شهرداری به ســمت هوشمندسازی پیش رفته و دخالت 
عوامل انسانی در آن کمتر باشد زمینه را برای بروز فساد کمتر می کند، خاطرنشان کرد: در شهرداری 
اصفهان تالش بسیاری شده تا در این مسیر گام برداشته شود و امیدواریم این رویه باز هم استمرار 

یابد و همه برای مجموعه مدیریت شهری آبروداری کنیم.
رییــس شــورای اســالمی شــهر اصفهان گفــت: با ایــن ســازوکار وســعت خدماتــی که به 
مردم ارائــه می شــود و مجموعه های کثیــری کــه در ســالمت کار می کنند با آلوده شــدن به 
اندک خطایــی، اقدامات شــهرداری بــه بدبینی مردم نســبت بــه مجموعه شــهرداری ختم 
نخواهد شــد.وی اضافه کــرد: اعتماد مــردم بزرگ ترین ســرمایه مدیریت شــهری اســت 
 که بایــد روز به روز تقویت شــده و از هــر اقدامی کــه منجر به ســلب اعتماد مردم می شــود، 

پرهیز شود.

خبر ویژهدیدگاه

افزایش دستاوردهای 
پژوهشی شهرداری با 
تشکیل شورای پژوهش

مدیر پژوهش، خالقیــت و فناوری های نوین 
شــهرداری اصفهان  اظهــار کــرد: در مجموعه 
شــهرداری یکی از ارکان مورد نیاز، فعال شدن 
شــورای پژوهــش بــرای تصمیم گیری های 
مشــارکتی و همفکــری در ارتباط بــا نیازهای 
پژوهشی شهرداری اســت.مرتضی نصوحی با 
اشاره به ساختار شــواری پژوهش شهرداری، 
افزود: این شــورا که به ریاست شهردار اصفهان 
شــکل گرفته اســت تا یک مــاه آینــده برای 
نخستین بار تشکیل جلسه خواهد داد که دستور 
جلســه آن تصویب موضوعات پژوهشی سال 
آینده شــهرداری خواهد بود تا شاهد افزایش 
دســتاوردهای پژوهشی شــهرداری باشیم.

مدیر پژوهش، خالقیــت و فناوری های نوین 
شهرداری اصفهان ادامه داد: در حوزه پژوهش 
همه ســاله ابتدا توســط مدیریت پژوهش با 
همکاری تیم های کارشناسی حوزه های مختلف 
نیازسنجی می شود، اما امسال با تشکیل شورای 
پژوهش می توان اطمینان خاطر بیشتری داشت 
که موضوعات در دســتور کار از دقت بیشتری 
برخوردار خواهد بود.وی خاطرنشان کرد: پس از 
تصویب نیازهای پژوهشی، یکی از ماموریت های 
شورای پژوهش، پیش بینی و سیاست گذاری 
بودجه مورد نیاز پژوهش ها و تصمیم گیری در 
ارتباط با مالکیت معنوی پروژه های پژوهشــی 
اســت.نصوحی گفت: دیگر تالش این شــورا، 
پیگیــری و رایزنی برای کاربــردی کردن نتایج 
پروژه های پژوهشی در شهر و شهرداری است که 
امیدواریم با برگزاری جلسات این موضوع محقق 
شــود.وی با بیان اینکه هر پروژه پژوهشی یک 
بودجه مشــخص دارد، افزود: برای پروژه هایی 
که بودجه مورد نیاز آن از ۶۰ میلیون تومان بیشتر 
باشد، برای اطمینان خاطر از نتایج کاربردی آن، 
قبل از فراخوان برای انتخاب مشاور، از شورای 
شــهر مجوز مجدد دریافت می شــود و پس از 
صدور مجوز سیســتم، فراخوان ها در ســامانه 
my.isfahan.ir اطالع رسانی شده و برای اطالع 
رسانی با دانشــگاه ها و مراکز تحقیقاتی مکاتبه 

رسمی می شود.

شهرداری شاهین شهر باستناد مصوبه شماره ۲۵۳۲/ش مورخ ۹۸/۱۰/۲۲ شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد به جهت تامین منابع مالی اجرای 
پروژه مترو شاهین شهر به اصفهان تعداد ۲/ دو قطعه زمین مســکونی واقع در خیابان طالقانی ورودی شهرک پردیس- طرح تفکیکی نیایش را به صورت 

نقد بفروش برساند.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده می بایستی در ساعات اداری به واحد امالک شهرداری مراجعه و پیشنهادهای خود را حداکثر تا 

پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۲۰ به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

آگهی تجدید مزایده عمومی )نوبت سوم(

احمدرضا پری تبار- شهردار شاهین شهر م الف:1065024

چاپ اول

آگهی مزایده فروش زمین )نوبت اول(

فرید شریعت زاده – شهردار شاپور آباد

شهرداری شاپور آباد

م الف:1065318

شهرداری شاپور آباد به استناد صورت جلسه شماره ۹۵ به شماره ۵/۲۳۰ مورخ 
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد تعداد دو پالک زمین با 
کاربری تجاری واقع در بلوار امام خمینی )ره( شهر شاپور آباد را از طریق مزایده 
عمومی به شرح زیر به فروش برساند بنابراین از کلیه متقاضیان دعوت می شود 
جهت بازدید از محل و ارائه قیمت بر مبنای قیمت هر متر مربع در قالب پاکتهای 

پلمپ شده در مدت زمان تعیین شده به شهرداری شاپورآباد مراجعه نمایند.
قیمت پایه طبق نظر کارشناس محترم دادگستری به شرح زیر تعیین گردید:

پالک شماره ۷/۲ به متراژ ۴۳/۵۷ متر مربع از قرار هر متر مربع قیمت پایه مبلغ 
۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال )مبلغ سپرده ۹۸/۴۳۷/۵۰۰ ریال( 

پالک شماره ۱۰ به متراژ ۴۶/۶۳ متر مربع از قرار هر متر مربع قیمت پایه مبلغ 
۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال )مبلغ سپرده ۱۰۴/۹۱۷/۵۰۰ ریال(

نکته: قیمت پالکهای مزبور با احتساب پروانه ساختمانی می باشد.
۱- برنده مزایده می بایست مبلغ کل زمین را به صورت نقدی به حساب شماره 
۰۱۱۰۶۹۱۰۹۲۰۰۴ نزد بانک ملی شعبه دولت آباد واریز و فیش آن را به شهرداری 

تحویل نماید.
۲- متقاضیان می بایســت مبلغ ۵ درصد قیمت کل زمین را )قیمت پایه( به 
صورت وجه نقد به حســاب شــماره ۰۱۰۷۶۷۷۵۵۸۰۰۸ نزد بانک ملی شعبه 

دولت آباد به عنوان سپرده شرکت در مزایده واریز و یا معادل آن ضمانت نامه 
بانکی ارائه نمایند.

۳- متقاضیان باید قیمتهای پیشنهادی خود را بر اساس شرایط مزایده تا پایان 
وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ به دبیرخانه محرمانه شهرداری شاپور 

آباد تسلیم و رسید اخذ نمایند.
۴- شرکت کنندگان باید منع مداخله کارمندان دولت را رعایت بنمایند.

۵- پیشــنهادات رســیده راس ســاعت ۹ صبــح روز یکشــنبه مــورخ 
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ با حضــور کلیه اعضای کمیســیون عالی معامالت شــهرداری 
شــاپور آباد کــه در محل شــهرداری تشــکیل می گــردد مورد بررســی قرار 
 خواهــد گرفــت. ضمنا شــرکت متقاضیــان در جلســه کمیســیون بالمانع

 می باشد.
۶- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

۷- سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت حاضر نشدن به عقد قرارداد به ترتیب 
به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۸- هزینه آگهی روزنامه در مرحله اول و دوم بر عهده برنده مزایده می باشد.
۹- به پیشنهادات مشروط و مخدوش یا خارج از زمان تعیین شده ترتیب اثر 

داده نخواهد شد. 

سال گذشته به پرستاران قول داده بودیم که یکی از معابر 
شهری را به نام »پرستار« نام گذاری کنیم در این راستا در 
برنامه »هر یکشنبه، یک افتتاح« و به پاس خدمات آنها 
با تصویب و موافقت اعضای شورای شهر اصفهان، تقاطع 
خیابان های حکیم نظامی و شریعتی به نام چهارراه 

پرستار نام گذاری شد

چاپ اول
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درایران، مناطقی وجود دارد که گاهی با قدم گذاشتن در آن ها، 
از این دنیا جدا می شویم و گویی پا به دنیای قصه ها و رویاها 
گذاشــته ایم. این مناطق انگشت شــمار، هرکدام بنا به دلیل 
خاصی دست نیافتنی به نظر می رسند. به سراغ روستای دیزباد 
باال رفته ایم، یکی از همین مناطقی که انگار این جهانی نیستند، 
روستایی که همه مردم آن باسواد هستند و به همین دلیل آن 

را متمدن  ترین روستای ایران می دانند! 
 موقعیت جغرافیایی روستای دیزباد باال: وارد جاده  نیشابور 
می شوید و چشم تان به توربین های بادی که می افتد، قدم به 
منطقه  دیزباد گذاشته اید. با گذشتن از رباط فخر داوود در 62 
کیلومتری مشهد به سمت راست بپیچید و 13 کیلومتر دیگر را 
پشت سر بگذارید تا به روستای دیزباد باال برسید. دیزباد پس 
از ماســوله، معروف ترین روســتای پلکانی ایران نیز هست. 
اولین مدرسه  روستا در سال 1312 تاسیس شد و ناصرخسرو 
نام داشت. این روستا، در سال 1348 به عنوان یکی از معدود 
روستاهایی که صد در صد باسواد است، در یونسکو به ثبت رسید 
و عجیب نیست که نخبگان فراوانی نیز از این روستا برخواسته 
باشــند.یکی دیگر از نکاتی که باعث شده این روستا، در میان 
سایر روستاهای ایران، جایگاه ویژه ای داشته باشد، تفکیک 

زباله است! در این روستا نه تنها کسی حق ریختن زباله روی 
زمین را ندارد، بلکه مردم روستا خودشان را موظف می دانند که 
روستا را تمیز کنند و خیلی پیش تر از آنکه کسی به فکر تفکیک 

زباله بیفتد، آن ها این کار را انجام می دادند.
 بهشت عاشقان محیط زیست:وقتی وارد این روستا می شوید، 
تابلوی جالبی را خواهید دید که روی آن نوشته شده :»مبادا 
شکار، مبادا تبر بر درخت و بهار، محیط و زمین را نکو پاک دار.« 
این، شعار مردم روستاست. نکته  دیگری که در همان ابتدای 
ورود به روستا توجه شــما را به خود جلب خواهد کرد، نمادی 
عجیب به شکل DNA اســت که روی یک بلندی نصب شده 
است. در قسمت باالیی این DNA، یک النه  کبوتر و یک قلم به 
چشم می خورد که به این معناست که فرهنگ حفاظت از محیط 
زیست، چیزی ا ست که در ژن مردم دیزباد باال وجود داشته و 

از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود.
 سایر عجایب روستا

1-آرمانی در این روستا وجود دارد که اولین بند این آرمان این 
است که کســی حق ندارد در این روستا درخت بلند قد را قطع 
کند. می گویند پرنده ها بر درختان بلند قد بیشتر النه می کنند 
چون امنیت دارند و هر چه حال پرنده ها بهتر باشد، آن پرنده ها 

کرم خرات گردو و گیالس را می خورند و دیگر نیازی نیست سم 
شیمیایی برای آفت بزنیم.

2-در این روستا اگر کســی در مزرعه استخری دارد، موظف 
است حتما چند تکه چوب در اســتخر بیندازد که اگر پرنده ای 

خواست آب بخورد غرق نشود.
3- شورای روستا تصویب کرده است که اگر کسی می خواهد 
خانه ای بســازد یا بخواهد خانه را مرمت کند، حتما بخشی از 
خانه باید آشیان پرنده باشد. باورشان به این است که هر چه 
پرنده ها حال شان در این روستا بهتر باشد، هم در قلمرویی که 
پرواز می کنند کود بهتری در زمین می پاشند و این کود می تواند 
حاصلخیزی خاک را افزایــش دهد که دیگر نیــازی به کود 
شیمیایی نیست و هم اینکه پرنده ها با آفات مبارزه می کنند 
و نکته دیگر اینکه پرنده ها بــا آوازی که می خوانند حال مردم 

را بهتر می کنند.
4- در این روستا از تراکتور برای شخم زدن استفاده نمی کنند، 
در مواقع شخم سیب زمینی یا آلوی قطره طال در زمین جاسازی 
می کنند، گرازها به بهانه اینکه سیب زمینی ها را پیدا کنند با پوزه 
قوی شان خاک را زیر و رو می کنند، غذا را پیدا می کنند و زمین 

را هم آماده کشت و زرع کرده اند.

آشپزی

پلو مکزیکی
مواد الزم : برنج دو پیمانه،گوجه فرنگی 4 عدد،پیاز یک عدد،گشنیز 

یک چهارم پیمانه،فلفل سیاه یک چهارم قاشق چای خوری،فلفل چیلی 
یک دوم قاشق چای خوری،فلفل هالوپینو یک عدد بزرگ،آب لیمو تازه دو 

قاشق غذا خوری،زیره یک دوم قاشق چای خوری،سیر دو حبه،فلفل دلمه رنگی دو 
عدد،نخود فرنگی یک پیمانه،زعفران ،فیله مرغ ،نمک ، زنجبیل و زردچوبه به مقدار الزم

طرز تهیه : ابتدا پیاز را نگینی خرد کرده و داخل تابه با مقداری روغن تفت بدهید تا سبک شود سپس 
مقداری زردچوبه به پیاز ها زده تا خوش رنگ شوند. سیر را رنده یا پوره کنید و با پیاز مقداری تفت بدهید 
تا عطر سیر خارج شود.فلفل دلمه ها را که بهتر است رنگی انتخاب کنید، خرد کنید و به پیاز و سیر اضافه 

کرده و سپس نخود فرنگی را که از قبل با مقداری نمک پخته شده  به مخلوط اضافه و تفت دهید.
گوجه فرنگی ها را پوره و به مخلوط اضافه کنید و در آخر سینه مرغ یا فیله مرغ را مکعبی 

برش بزنید و اضافه کنید تا آب گوجه کشیده شود و در انتها تمامی ادویه ها و فلفل 
ها را به همراه گشنیز اضافه و کمی که تفت خورد از روی حرارت بردارید.

برنج را روی حرارت گذاشته تا به جوش بیاید سپس کف روی برنج را گرفته و آبکش 
کنید. کف قابلمه مورد نظر ته دیگ سیب زمینی آغشته به کنجد بگذارید و یه 

الیه برنج ریخته و یک الیه مواد مکزیکی، این کار را ادامه داده تا برنج 
و مواد تمام شود سپس پلو مکزیکی را دم گذاشته 

و در انتها روی آن کره بریزید.

متمدن ترین روستای ایران

 سریال کمدی جدید تلویزیون 
برای زمستان

 پایان تولید فیلم جدید »اصغر فرهادی«
 در شیراز

مجموعه تلویزیونی »باخانمان« به کارگردانی برزو نیک نژاد و 
تهیه کنندگی زینب تقوایی که اواسط مردادماه در شمال تهران 
تصویربرداری خود را آغاز کرد، قرار است از ۹ دی ماه روی آنتن شبکه 
سه سیما برود.اگرچه تصویربرداری این سریال که طنزی اجتماعی 
است تا اواخر دی ماه ادامه دارد؛ اما شبکه سه تصمیم گرفته است برای 
شب های زمستان یک سریال طنز پخش کند.

پس از ماه ها ســاخت فیلم ســینمایی قهرمان در شــیراز، آخرین 
فیلم اصغر فرهادی که با ســکوت خبری همراه شده است، باالخره 
فیلمبرداری این اثر ســینمایی پایان یافت.بخشــی از فیلمبرداری 
قهرمان در مجموعه نقش رستم انجام شــد و گروه تولید در شیراز در 
بخش های مختلف این شهر به ســاخت آن مشغول شد و هیچ یک از 
عوامل فیلم اجازه انتشار خبر یا عکسی از مراحل فیلمبرداری آن نداشتند.

 بررسی دغدغه ها و نیازهای شرکت گاز استان اصفهان 
در دانشگاه فنی و حرفه ای 

به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان اصفهان، ســید مصطفی علوی 
مدیرعامل این شرکت در جلسه ای که با محسن دوازده امامی، رییس دانشگاه 
فنی و حرفه ای استان اصفهان در راســتای امضای تفاهم نامه همکاری های 
علمی، پژوهشــی و فناورانه فی مابین داشــت، دغدغه ها و نیازهای علمی، 
پژوهشی و فناورانه شرکت گاز اســتان را بیان کرد. علوی، یکی از دغدغه های 
مهم این شرکت را حفظ پایداری گاز عنوان کرد و گفت: با توجه به اضافه شدن 
شهرهای شرقی استان به شمارمشترکین گازطبیعی و گازرسانی به این مناطق 
از طریق فشرده سازی گاز )ســی ان جی( و حمل با تانکر، موضوع گازرسانی 
مســتمر و ایمن با تاکید برمصــرف بهینه برای این شــرکت از اهمیت باالیی 
برخوردار اســت.وی افزود: مصرف بهینه گاز در استان اصفهان به لحاظ تعداد 
صنایع عمده موجود در این اســتان، تراکم جمعیت، ترافیک شهری و حجم 
آلودگی زیست محیطی اجتناب ناپذیر اســت، لذا از تمامی مشترکین عزیز 
تقاضا داریم در مصرف منطقی و بهینه گاز دقت و حساســیت زیادی داشــته 
باشند. علوی، با اشاره به اینکه در وهله اول تامین گاز در بخش خانگی در اولویت 
است، گفت: بخش صنعت باید پیش بینی های الزم را نسبت به تهیه سوخت 
دوم داشته باشند، تا در شرایط سخت احتمالی مشکلی برای آنها ایجاد نشود.

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان ، افزود: در استان اصفهان بیش از یک 
میلیون و هشتصد هزار مشترک از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند و ساالنه 
21 میلیارد متر مکعب گاز در ســه بخش خانگی، صنعتی و عمومی توزیع می 
شود.وی، با اشــاره به مصرف زیاد گاز در نانوایی ها، گفت: مشعل های که در 
نانوایی ها استفاده می شــود اکثرا بدون دمنده و تنظیم مناسب هواست، لذا 
هدررفت گاز در این واحدها خیلی زیاد اســت.مدیرعامل شــرکت گاز استان 
اصفهان، در ادامه افزود: گاز طبیعی همانند هر ســوخت هیدروکربن دیگری 

محصوالت احتراقی خطرناکی دارد که در استان اصفهان  تقریبا براثر سوختن 
گاز طبیعی بیش از 42 میلیون تن دی اکسید کربن تولید می شود که این گاز 

در ایجاد پدیده گلخانه ای تاثیر زیادی دارد.
وی،همچنین با اشاره به طرح ملی بهینه سازی موتورخانه ها، که در این طرح 
به صورت رایگان تنظیم مشــعل، نصب رســوب گیر و عایق بندی تاسیسات 
موتورخانه ها انجام می گیرد، اظهارکرد: در کالن شــهر اصفهان، مجتمع های 
مسکونی زیادی وجود دارد که اگر موتورخانه این مجتمع ها بهینه سازی شود 

ساالنه بیش از 20 درصد در مصرف گاز صرفه جویی خواهد شد.
به گفته علوی، فرهنگ ســازی مصرف بهینه انرژی وظیفه همگانی اســت و 

دانشگاه فنی حرفه ای در این راستا می تواند نقش بسزایی داشته باشد.
وی تصریح کرد: طی دو سال گذشته طی تفاهم نامه ای که با اداره کل فنی حرفه 
ای داشتیم، یکسری آموزش ها ارائه شــد که می توان این بخش را در سطح 
باالتری ادامه داد تا با کمک دانشگاه نیازها احصا شود، ایجاد نمایشگاه دائمی 
گاز، کارگاه هایی برای صحنه سازی انفجار، ایجاد مهارت با کارهای عملیاتی، 
آموزش صحیح کار با تجهیزات و ... از جمله مواردی اســت که می توان ایجاد 
کرد.در ادامه، دوازده امامی رییس دانشگاه فنی و حرفه ای استان اصفهان، با 
بیان اینکه دانشگاه فنی و حرفه ای تمایل زیادی دارد که با صنعت همکاری کند، 
گفت: این دانشــگاه آماد گی الزم برای همکاری در زمینه پروژه های کاربردی 

در بخش صنعت را دارد.
دوازده امامی، بیان کرد: دانشــگاه فنی حرفه ای به دلیل آشنایی که با محیط 
های کارگاهی دارد، در ســاخت وتولید تجهیزات نســبت به سایر دانشگاه ها 
متمایز اســت، لذا صاحبان صنایع می توانند از این ظرفیت به خوبی استفاده 

کنند.

فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان گفت: نقش حمل ونقل و راه در 
موفقیت های نظام جمهوری اسالمی و رفاه مردم غیرقابل انکار است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان 
اصفهان، سرتیپ دوم پاسدار محمدرضا میرحیدری ضمن تبریک هفته 
حمل ونقل، راننــدگان و راهداری اظهــار کرد: نقش حمــل ونقل و راه، 
نقش کلیدی در عرصه های گوناگــون، توفیقات و موفقیت های نظام و 

دستگاه های مختلف است.
وی در ایــن دیــدار ضمــن تقدیــر و تشــکر از تــالش هــای فعاالن 
صنعت حمــل ونقل و راهــداری گفت: خدمــت کردن در این شــرایط 
ســخت و بهره گیــری از تمام ظرفیت ها برای خدمت رســانی نشــان 
 از اراده خدمــت بــه مــردم در تمام شــرایط بــوده و البته شایســته

 تقدیر است.
سرتیپ دوم پاســدار محمدرضا میرحیدری با اشــاره به نقش مهم این 
اداره در تامین ایمنی تردد کاربران جاده ها گفت: از هر زاویه که به خدمات 
شما نگاه شود، اهمیت آن در رفاه و ســالمت مردم مشخص و ملموس 

خواهد شد.
وی اظهار کرد: در ســایه تعامل دوجانبه پلیــس و اداره کل راهداری و 
حمل ونقل جاده ای اســتان اصفهان، نتایج خوبی به نفع مردم حاصل 

شده است.
فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان با تقدیر از رویکرد جهادی پلیس 
و راهداری و دیگر دســتگاه های ذی ربط، خاطرنشان کرد: حاصل این 
تعامل و مجاهدت ها کاهش تصادفات رانندگی منجر به فوت اســتان 

اصفهان بوده است.
سرتیپ  دوم پاسدار محمدرضا میرحیدری در ادامه پیشنهاداتی در جهت 
افزایش تعامالت دوجانبه پلیس و اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده 
ای استان اصفهان برای خدمت رسانی بیشتر و بهتر و همچنین حفاظت 

از بیت المال مطرح کرد.
در پایان این دیدار،  فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان با اهدای لوح 
یادبود از فعالیت ها و تالش هــای مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده 

ای استان اصفهان تقدیر و قدردانی به عمل آورد.

در آستانه فرارسیدن والدت حضرت زینب )س( و روز پرستار با حضور نماینده 
مدیرعامل فوالد مبارکه، نماینده شریف مردم شهرستان مبارکه، فرماندار، امام 
جمعه و جمعی از مسئولین شهرستان از زحمات کادر درمان بیمارستان محمد 
رســول ا... )ص( مبارکه تجلیل شد.در این مراســم که با حضور کارکنان و کادر 
درمان بیمارستان محمد رسول ا...)ص(  مبارکه برگزار شد ، نماینده مردم شریف 
شهرستان مبارکه در حاشیه این مراســم در گفت وگو با خبرنگار فوالد گفت:به 
مناسبت میالد حضرت زینب )س( جا داشت در کنار رهروان آن حضرت باشیم 
، چرا که سفید پوشان عرصه سالمت امروز درخط مقدم جبهه مبارزه با کرونا از 
جان گذشتگی و ایثار می کنند.پروین صالحی افزود: من از تمام مجموعه هایی 
که احساس مسئولیت کردند و  به طور خاص از فوالد مبارکه که در سطح کشور 

خوش درخشید و احساس مسئولیت کرد، قدردانی می کنم.
وی تصریح کرد: این شــرکت هم از جهت تامین اکسیژن رایگان و هم از جهت 
سایر کمک هایی که برای تجهیز بیمارستان های استان مورد نیاز بود، کمک کرد 

و ما واقعا  قدردان این تالش ها هستیم.صالحی ادامه داد: این کشور با وحدت 
و همدلی بحران های سخت را پشت سر گذاشته و ان شاءا... این بحران را هم 
با وفاق و همدلــی که بین آحاد جامعه از صنعت گرفتــه تا بخش های خدمتی 
پشت سر می گذارد.امام جمعه مبارکه نیز در حاشیه این مراسم ضمن قدردانی 
از مجموعــه مدیریتی فوالد مبارکــه در گفت وگو با خبرنگار فــوالد گفت: فوالد 
مبارکه در همه زمینه ها نقش ارزنده ای داشــته که یکی از آنها کمک به مبارزه با 
شیوع ویروس کروناست.حجت االسالم سید مهدی موسوی افزود: خداوند به 
توفیقات این مجوعه بیفزاید و امیدوارم این تعامل بین اقشار مختلف شهرستان 

و فوالد مبارکه باقی بماند.
شایان ذکر اســت، شــرکت فوالد مبارکه در راســتای عمل به مسئولیت های 
اجتماعی خود تا کنون  100 میلیارد تومان بودجه برای تجهیز بیمارستان ها و مراکز 
درمانی استان اصفهان و برخی مناطق کم  برخوردار کشور به منظور خرید تجهیزات 

موردنیاز درمان مبتالیان به بیماری کرونا اختصاص داده است.

به مناسبت والدت حضرت زینب)س( صورت گرفت؛

 تجلیل شركت فوالد مباركه از كادر درمان بیمارستان محمد رسول ا...)ص( مباركه

فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان مطرح کرد:

 تقدیر از اراده فعاالن صنعت حمل ونقل و راهداری
 برای خدمت به مردم
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