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8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

 عضو هیئت مدیره نظام صنفی 
کشاورزی شهرستان اصفهان:

بر سر حقابه کشاورزان 
معامله شده است

معاون ستاد دیه استان:

3۵0 میلیارد تومان برای 
آزادی 711 زندانی در 

اصفهان نیاز است
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       تداوم خریدهای پرسروصدای
 تیم والیبال سپاهان؛

دورخیز طالیی پوشان برای 
کسب اولین قهرمانی

زنگ بی آبی در اصفهان به صدا درآمد؛

  اگر در بخش های مختلف خانگی، صنعت و کشاورزی استان اصفهان برنامه ریزی و صرفه جویی دقیق صورت نگیرد، در ماه های آینده با بحران 
جدی آب مواجه می شویم.رودخانه زاینده رود با طول افزون بر ۴۰۰ کیلومتر بزرگ ترین رودخانه منطقه مرکزی ایران است که از کوه های زاگرس مرکزی 
به ویژه زردکوه بختیاری سرچشمه می گیرد و در نهایت به تاالب گاوخونی در شرق اصفهان می ریزد. این رود، مهم ترین منبع تامین آب آشامیدنی 
استان اصفهان، همچنین آب مصرفی در صنعت و کشاورزی است.طی چند سال اخیر با افزایش خشکسالی، کاهش نزوالت جوی، برداشت بی رویه 

و نبود برنامه ریزی مناسب برای مدیریت آب، ذخیره آب سد زاینده رود به شدت کاهش یافته است.

سد خالی و بی خیالی!

3

تاوان عادی انگاری مردم و بی برنامگی مسئوالن
 تاخت وتاز کرونا نفس بیمارستان ها را به شماره انداخت؛ 

5

»مجاهد فی سبیل اهلل«
        عمــری ســراپا مجاهــدت، فکری پویــا، دلی 
سرشــار از ایمــان راســتین و آکنــده از انگیزه و 
عزم راسخ، و نیرویی یکســره در خدمت اسالم 
 و انقالب، خالصه  ای از شــخصیت این مجاهد 

فی سبیل هللا است.

 مراسم تشییع سه شنبه 1400/01/31 ساعت 9 صبح 
 از دانشکده پرواز به سمت گلستان شهدا

به بهانه شهادت سردار بااخالص اصفهانی؛

پایان یک عمر مجاهدت 
شما هم رفتی سردار . رفتید و خاطرات یک عمر مبارزه و مجاهدت را با خود بردید به زیر خاکی که 

در این سالها، چه بسیار مرداِن مرد این سرزمین را از ما گرفت و میهمان خود کرد. 
چقدر این خبر »ناگهانی« بود و بهت آور. و چقدر ضد و نقیض گویی شنیدیم از همان لحظه ای که گفتند »عارضه 
قلبی« بود تا کمی بعد که فرزند شــهید همت نوشــت : عارضه قلبی نبوده و نیست و شــما را »شهید« خواند یا 
 پس از آن وقتی که اعالم شد »عوارض شــیمیایی« شــما را از ما گرفت، ما در همهمه هجوم اخباری بودیم که
 نمی دانستیم کدام را باور کنیم و البته در این میان مثل همیشه آن سوی آبی ها هم روایت های خود را داشتند؛ 

از ترور بیولوژیکی تا مرگ معماگونه. 
نمی دانستیم به درســتی چه اتفاقی افتاده اما به قول یک دوست چه اهمیتی دارد وقتی امروز قرار است »خوِد 
اتفاق« را خاک کنند؛ خود شمایی را که بوی »حاج قاسم« مان را می دادید. خود شمایی که یادگار سالهای جنگ 
و جبهه و حماسه و ایثار بودید. خود شمایی که شاید مثل شما کمتر دیده باشیم؛ این همه تواضع، فروتنی، تمایل 

به دیده نشدن، در خط مقدم ایثار بودن و درنهایت رفتن در عین ناباوری ...
فرزنِد برومند اصفهان، افتخار سالهای حماسه نصف جهان، یادگار روز و روزگار خرازی و ردانی و شهبازی و کاظمی 
و همت، زود بود رفتنتان و چه تلخ است نبودنتان وقتی از همه طرف در محاصره صدام های زمانه ایم و البته که 
خوب می دانیم لباس »شهادت« برازنده قامت چون شمایی بود که به تعبیر شــهید »شاه سنایی« این لباِس 
تک ســایز را اندازه تنتان کردید بس که بوی خدا می دادید و به دنبال خدا یک عمر از شلمچه تا حلب مجاهدت و 

مقاومت کردید. 
سالم ما را به »خرازی« عزیز، به »حاج احمد«، به »همت« ، به »آقا مصطفی« ، به »حاج قاسم« و به تمام پاره های 
تن وطن مان که میهمان حضرت ارباب هستند، برسانید. امروز که پیکر پاکتان در گلستان شهدای اصفهان و در 
جوار برادر بزرگوارتان به آغوش خاک سپرده می شود، باز هم بایدبه  عکس هایی خیره شویم که یادمان می آورد 

چقدر خون دادیم تا خم به ابروی این خاک نیفتد. 
روحتان شاد و در جوار پروردگار و اهل بیت و رفقای شهیدتان؛ در آرامش ابدی باشید .

از آن باال که هستید، گاهی به این دستهای خالی و چشــم های براه مانده در این دنیا هم نگاهی کنید و سفارشی 
کنید سردار...

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

مراسم یاد بود : پنج شنبه 02 /1400/02 

از ساعت 9 صبح  گلستان  شهدا 
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بن کاسپیت در المانیتور نوشت: آنچه در خاموشــی کامل و به دور از 
چشــم رادارها در دریا آغاز شده بود، اکنون به ســرعت به درگیری ای 
خشن و خطرناک تبدیل می شــود که به طور گسترده توسط رسانه ها 
بازتاب می یابد. اسراییل و ایران، پرده از منازعه نظامی خود بر می دارند 

و به نظر می رسد که کسی هم از این بابت، نگرانی ندارد.
در ادامه این مطلب آمده است: رخدادهای پرسرعت اخیر دست کمی 
از یک نمایش دراماتیک نداشــت. ســاعاتی پس از حمله به کشتی 
ســاویز، رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، وارد وین شد 
تا گفت وگوهای غیرمســتقیم بــا میانجی گری اروپا بــا ایران برای 
احیای توافق هســته ای ۲۰۱۵ را آغاز کند. در همان روز، سفیر امارات 
در اسراییل، محمد الخوجا، کارش را در تل آویو آغاز کرد. غروب همان 
روز نتانیاهو، آمریکا که مهم ترین متحد اســراییل اســت را آگاه کرد 
که تاجایی که به او مربوط می شود، گفت وگوهای وین بی ربط است 
و اســراییل بنا ندارد به هر توافقی هم که حاصل شــود، گردن گذارد.

تحلیلگران اســراییلی، تازه ترین رخدادهای جنگ سایه میان ایران 
و اسراییل را افزایش کنترل شــده تنش می دانند یعنی هر دو طرف 
به آن دامن می زنند؛ اما حواس شــان هست که کنترل از دست نرود 
و به یک جنگ تمام عیار نکشــد. یک منبع ارشد دیپلماتیک اسراییل 
به المانیتور گفت مشکل این اســت که توانایی کنترل اوضاع، محدود 
است و دو طرف هرلحظه ممکن است خود را درگیر جنگی عمیق ببینند 
بی آنکه قصد ورود به آن را داشته باشند.بحران کابینه در اسراییل، یک 
آشفتگی بی سابقه سیاســی را پدید آورده و اوضاع را پیچیده تر کرده 
است. دولت، چندان کارآیی ای ندارد و بنی گانتز وزیر دفاع، به ندرت 
با نتانیاهو حرف می زنــد و همزمان هم نتانیاهو گرفتــار یک دادگاه 
است که به شدت در رســانه ها بازتاب می یابد. کابینه امنیتی اسراییل 
کمتر نشســتی برگزار می کند و تصمیم ها در شرایطی عجیب و غریب 
و نامناسب گرفته می شود. بسیاری از اســراییلی ها نگرانند که کشور 
می تواند در هر لحظه خود را درگیر جنگی ببیند که خواهان آن نیست.

مقام های اطالعاتی می گویند که کشتی ســاویز، یک سکوی ردیابی 
الکترونیک و پشتیبانی عملیاتی برای نیروهای مسلح ایران در دریای 
سرخ است که قایق های تندرو حامل واحدهای کماندویی را در اختیار 
دارد و به نیروهای حوثی برای انجام حمالت علیه اهداف ســعودی 

یاری می رساند.
با این حال، دو طرف به روشــنی تالش دارند تا تلفاتی بر طرف مقابل 
وارد نشــود یا کشــتی های همدیگر را غرق نکنند تا به عملیات تالفی 
جویی منجر نشــود. دو حمله ای که ایــران به تانکرهای اســراییلی 

در هفته های اخیــر انجــام داده نیز همین شــرایط را داشــت و به 
خسارت های سبکی انجامید.

به نظر می رسد که اســراییل، خود را همچون کودکی دردسرساز نشان 
می دهد که اعالم می کند به هیچ توافقی که با ایران حاصل شود، گردن 
نخواهد گذاشــت و تالش می کند با به کارگیری زور، بر گفت وگوهای 

وین تاثیر گذارد.
آمریکا و اسراییل، پیش از این بر سر یک سیاست »غافلگیری صفر« 
توافق کرده اند: آمریکایی ها چیزی را بدون اطالع قبلی به اســراییل، 
امضا نمی کنند و اسراییلی ها هم عملیات نامعمولی را بدون هماهنگی 
قبلی با واشنگتن به اجرا نمی گذارند.رخدادهای تازه، نمی تواند ریزش 
دردناک راهبرد نتانیاهو در برابر ایــران در همه جبهه ها را کمرنگ کند. 
هنگامی که او ترامپ را ترغیب و متقاعد کرد که آمریکا را از برجام بیرون 
بکشد، بر سه سناریوی ممکن حساب می کرد: نخست اینکه حکومت 
ایران زیر بار تحریم های شــدیدتر، ســرنگون می شــود. دوم اینکه 
ایرانی ها کوتاه می آیند و به دوازده خواسته مایک پمپئو تن می دهند یا 
سومین سناریو هم اینکه ترامپ دستور حمله به زیرساخت های برنامه 
هسته ای ایران را می دهد.هیچ یک از این سناریوها، به نتیجه نرسید. 
رییس جمهور بایدن به کاخ سفید آمد و اکنون نتانیاهو می بیند که همه 
طرح ها و امیدواری هایش یکجا در شرف نابودی است. او در ناچاری، 

فشار نظامی اسراییل را تشــدید می کند و تالش دارد همان نفوذی را 
که بر گفت وگوهای ۲۰۱۵ داشت، از گذر تهدید روند بین المللی که در 

وین شکل گرفته، به دست آورد.
این سیاســت او، از سیاســت های پیشــین اش در برابر ایران هم، 
خطرناک تر است. اســراییل بهت زده اســت که چگونه راهبرد فشار 
حداکثری ترامپ، یک شبه به فشار حداکثری ایران بر آمریکا تبدیل 
شد. رویکرد نسبتا سختی که جو بایدن در هفته های نخست ورود به 
کاخ سفید در برابر ایران داشــت، رنگ باخت و اکنون آمریکایی ها در 
حال جست وجوی راهی برای بازگشت به توافق هستند و می دانند که 

قادر به کسب امتیازات مهمی از ایران نیستند.
این وضعیت به نوبه خود می تواند اسراییل را به همان گوشه ای براند 
که پیش تر ایران در آن گیر افتــاده بود. انتخاب یک رییس جمهوری 
محافظه کار تندرو به جای حســن روحانی در انتخابات ژوئن ایران، 
می تواند تصمیم ایران به تالفی هرگونه تحریک از طرف اســراییل را 
با خود به بار بیاورد و آن کنترلی را که اسراییل گمان می کند بر تشدید 
تنش دارد، به خطر انــدازد. آمریکایی ها نیز به خوبی از حساســیت 
اوضاع خبر دارند و انتظار می رود این نگرش را در گفت وگوهای آینده 
نزدیک با مقام های ارشد اسراییلی که در واشنگتن انجام خواهد شد، 

به طور برجسته ای مطرح کنند.

پیام رهبر انقالب در پی درگذشت سردار حجازی
آیت ا... خامنه ای در پیامی درگذشت سردار پر افتخار سیدمحمد حجازی را تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم ا... الرحمن الرحیم

با تاسف فراوان خبر درگذشت سردار پر افتخار، سردار سیدمحمد حجازی رضوان ا...  علیه را دریافت 
کردم. عمری سراپا مجاهدت، فکری پویا، دلی سرشار از ایمان راستین و آکنده از انگیزه و عزم راسخ 
و نیرویی یکسره در خدمت اسالم و انقالب، خالصه  ای از شخصیت این مجاهد فی سبیل ا... است. 
او در مسئولیت های بزرگ و اثرگذار در سپاه پاســداران انقالب اسالمی خدمت کرده و در همه  آنها، 
سربلند و موفق بوده است. فقدان او بحق مایه  تاسف و اندوه است. الزم می دانم به همسر گرامی 
و فرزندان و دیگر افراد خاندان و به دوستان و همکاران ایشان صمیمانه تسلیت عرض کنم و صبر و 
تسال برای آنان از خداوند متعال مسألت دارم. رحمت و مغفرت و رضوان الهی بر این برادر فقید باد.

سّیدعلی خامنه ای
30 فروردین 1400

علت اصلی شهادت سردار حجازی فاش شد
سخنگوی سپاه پاسداران در گفت و گو با شبکه خبر درباره علت عروج سردار حجازی گفت : علت 

اصلی شهادت سردار حجازی، عوارض شیمیایی از زمان جنگ بود.
سردار رمضان شــریف،  با بیان اینکه کمیســیونی که در بیمارســتان بقیه ا... شکل گرفت، عامل 
شهادت را همان عوارض شــیمیایی معرفی کرد، گفت: کمیته مربوطه ایشــان را به عنوان جانباز 

شهید معرفی کرده است.
سخنگوی سپاه با بیان اینکه صهیونیست ها به واسطه ٨ سال عملکرد سردار حجازی در کنار حاج 
قاسم، اهمیت ایشــان را به خوبی می دانستند و ســال ها دنبال ترور ایشان بودند، تصریح کرد: 

گردش کار برای ارتقای درجه سردار حجازی درحال انجام است.
گفتنی است؛ روابط عمومی کل سپاه شامگاه یکشنبه در اطالعیه ای از شهادت سردار حجازی خبر 
داد و نوشت: سردار عالیقدر و جانباز سرافراز سرتیپ پاسدار ســید محمد حسین زاده حجازی، 
جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی پس از سال ها مجاهدت و تالش 
های خستگی ناپذیر و مخلصانه در عرصه های مختلف پاســداری از انقالب و خدمت به نظام و 
میهن اسالمی در اثر عارضه قلبی به درجه رفیع شهادت نائل آمد و به خیل عظیم شهیدان پیوست.

پیام خانواده شهید سلیمانی در پی ارتحال سردار حجازی
خانواده شهید سپهبد حاج قاسم ســلیمانی طی پیامی، رحلت سردار سرتیپ پاسدار سیدمحمد 
حجازی، جانشــین فرماندهی نیروی قدس ســپاه و از نزدیک ترین یاران حاج قاسم را تسلیت 
گفت.در بخشی از متن پیام خانواده شــهید سلیمانی آمده اســت: خبر دردناک ارتحال سردار 
سرتیپ پاسدار سیدمحمد حجازی بار دیگر ما را داغدار کرد. این مجاهد مخلص، عالوه بر سال ها 
خدمتگزاری در لباس مقدس ســپاه، از همرزمان و همراهان و دوستان نزدیک شهید عزیز حاج 
قاسم ســلیمانی به خصوص در جبهه  مقاومت به ویژه در لبنان بود و پس از شهادت حاج قاسم 
نیز در طریق جهاد، در جایگاه جانشینی فرماندهی نیروی قدس، سربازی شایسته برای فرمانده 

معظم کل قوا بود و در سلوک فردی و مدیریتی در راه و منش فرمانده شهید قدم برمی داشت.
خانواده شــهید ســلیمانی ضمن عرض تســلیت به رهبر معظم انقالب اســالمی، فرماندهان و 
اعضای نیروی قدس ســپاه، از خداوند حکیم برای آن مرحوم پیوســتن به همرزمان شهیدش 
 را مســئلت دارد و برای همســر فداکار و فرزنــدان مومــن آن مجاهد خامــوش، صبر و عزت 

آرزومند است.

سیاستکافه سیاست

المانیتور:

ایران و اسراییل درگیر »تنش کنترل شده« 

تحرکات گسترده عربی برای بازگشت سوریه به اتحادیه عرب
منابع از تحرکات گسترده عربی برای بازگشت سوریه به اتحادیه عرب طی نشست آتی این اتحادیه 
به میزبانی الجزایر خبر دادند.به نقل از خبرگزاری اســپوتنیک، بشار اسد، رییس جمهور سوریه ۱۷ 
آوریل پیام های تبریکی را از تعدادی از رهبران جهان از جمله رهبران عرب به مناسبت عید »جالء« 
دریافت کرد.محمد ولد الشــیخ الغزوانی، رییس جمهور موریتانی در پیام تبریکی به بشار اسد بر 
ادامه تالش ها جهت تقویت روابط با سوریه تاکید کرد.بشار اسد همچنین پیام تبریکی را از هیثم بن 
طارق بن سلطان، پادشاه عمان دریافت کرد.عالوه بر این خلیفه بن زاید آل نهیان، رییس امارات، 
محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دبی و محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی برای بشار اسد پیام تبریک 
فرستادند. به گفته منابع آگاه، برخی کشورهای عربی از جمله مصر، امارات و عراق و کشورهای عربی 

دیگر نیز به دنبال هماهنگی برای بازگشت دمشق به اتحادیه عرب هستند.

رایزنی ولیعهد سعودی با نماینده ویژه نخست وزیر انگلیس
چند روز بعد از انتشار گزارشــی درباره فروش ۱۸ میلیارد پوندی ســالح های ساخت انگلیس به 
عربستان ، »محمد بن سلمان« ولیعهد سعودی در ریاض با »ادوارد لیستر« نماینده ویژه نخست 
وزیر انگلیس در منطقه خلیج فارس دیدار و گفت و گو کرد.به نقل از خبرگزاری رســمی عربستان 
)واس(، ولیعهد سعودی و نماینده ویژه نخســت وزیر انگلیس در این دیدار روابط و فرصت های 
تقویت مناسبات دو کشور را بررسی کردند.بر پایه این گزارش، بن سلمان و لیستر همچنین در باره 
تحوالت منطقه و بین المللی بحث و تبادل نظر کردند. به نوشــته تارنمای روزنامه الشرق االوسط 
، در این دیدار »فیصــل بن فرحان بن عبداللــه«، وزیر امور خارجه، »خالد بن بندر بن ســلطان« 
سفیرعربستان در انگلیس، وزیران بازرگانی سعودی و »نیل کرومپتون« سفیر انگلیس در ریاض 

نیز حضور داشتند.

داعش یک کشیش مصری را اعدام کرد
عناصر داعش در صحرای سینا یک شــهروند مصری را که کشیش کلیسای بئر العبد بود، تیرباران 
کردند.به گزارش اسپوتنیک، عناصر داعش این کشیش کلیسا را ماه نوامبر ربوده بودند.دختر نبیل 
حبشی، این کشیش مصری در فیسبوک نوشت: »پدرم نزد مسیح شهید است و او مثل یک مرد 
زندگی کرد و مثل یک مرد شهید شد«.عناصر داعش، حبشی ۶۱ ساله را از بئر العبد در سینای شمالی 
ربودند و اقدام به سرقت خودروی او کرده و او را به زور از شهر بردند. پیش تر عناصر داعش در ازای 
آزادی حبشی پول درخواست کرده بودند البته دیگر خبری از آنها نبود تا این که فایل ویدئویی از اعدام 

او را منتشر کردند و مدعی حمایت و همکاری او با ارتش و دولت مصر شدند.

ترامپ از تصمیم »بایدن« تمجید کرد
»دونالد ترامپ« رییس جمهور سابق آمریکا از تصمیم »جو بایدن« رییس جمهور این کشور برای 
خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان استقبال کرد، اما در عین حال از زمان بندی آن انتقاد کرد. 

براساس گزارش سی ان ان، ترامپ با تمجید از تصمیم بایدن در این باره گفت: درحالی که تصمیم 
برای خروج سربازان آمریکایی از افغانستان یک کار بزرگ و مثبت است؛ اما این کار باید قبل از ۱۱ 
سپتامبر انجام شود. ما پیش از این روز اول مه را برای خروج کامل تعیین کرده بودیم و واشنگتن 
باید به این برنامه نزدیک شود. رییس جمهور سابق آمریکا که پیش از این تقریبا از همه برنامه های 
بایدن انتقاد کرده، افزود: به دو دلیل کاش بایدن قبل از ۱۱ ســپتامبر از افغانستان خارج شود. اول 
اینکه ما باید پیش از این نظامیان خود را از این کشور خارج می کردیم. ۱9 سال زمان خیلی زیادی 
است و دیگر کافی است و اینکه روز ۱۱ سپتامبر یک روز و دوره بسیار غم انگیز در کشور ماست و باید 

به عنوان یک روز یادبود و بازتاب دهنده گرامیداشت افراد بزرگی که از دست رفته اند، باقی بماند.

خبر روز

یک دیپلمات پیشین: 

جنگ، راه حل افغانستان 
نیست

یک دیپلمات پیشین کشــورمان خاطر نشان 
کرد: اگر طالبان در اجالس اســتانبول شرکت 
کند طبیعتا باید برخی از تعهدها از جمله آتش 
بس را بپذیرد که اگر چنین شد هم قدم موثری 
برداشته شــده است.محســن روحی صفت 
در خصوص برگزاری نشســت اســتانبول به 
منظور روند صلح افغانســتان با توجه به این 
که نشست دوحه دســتاورد چندانی در زمینه 
صلح نداشته است، گفت: البته اجالس دوحه 
برای طالبان خیلی مفید بود و آنها سود بردند 
و توانستند خودشان را به عنوان طرف مشورت 
بین المللی در ســطح جهانی نشان دهند.وی 
تصریح کرد: مذاکرات اســتانبول قدم بعدی 
است اما به این معنا نیست که آخرین نشست 
برای روند صلح باشد زیرا موضوع افغانستان 
تا این انــدازه پیچیده و عمیق اســت که این 
احتمال وجود دارد نشســت هــا و مذاکرات 
دیگری غیر از استانبول هم وجود داشته باشد.

این دیپلمات پیشین کشورمان در افغانستان 
همچنین بیان کرد: نشســت ها و اجالســیه 
هایی که عموما برگزار شده و گفت وگوهایی هم 
که صورت گرفته گرچه قدمی برداشــته شده 
اما به نظرم کار باید به دســت افغان ها باشد 
یعنی محوریت کار را خودشان به عهده بگیرند. 
کشورهای خارجی که میزبانی را به عهده دارند 
تنها نقش تسهیل کنندگی انجام می دهند؛ اما 
بهتر اســت که چنین اجالس هایی در کشور 
افغانستان انجام شــود.روحی صفت افزود: 
موضوعی که قرار اســت در نشست استانبول 
مطرح شود تشکیل حکومت مشارکتی است و 
مخالفان دولت فعلی و جریان سیاسی هم در 
این موضوع دخیل هستند. همه این ها نشان 
می دهد که جنگ راه حل افغانســتان نیست 
و هر راه حلی پیدا شــود از طریق گفت وگو باید 
صورت پذیرد.معاون پیشــین دفتر مطالعات 
سیاسی وزارت خارجه در ادامه اظهار کرد: اگر 
طالبان در این دوره نشست ها متعهد به آتش 
بس شود قدم موثری برداشته شده و اگر نشود 

که باز نتیجه ای نداشته است. 

اخبار

یک عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی به تشریح جزییات حادثه اخیر 
نطنز بر اساس بازدید صورت گرفته از این سایت هسته 
ای پرداخت.وحید جالل زاده با اشاره به بازدید هیئتی 
از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از 
تاسیســات نطنز بعد از حادثه اخیر گفت: مسئله نفوذ 
در بســیاری از خرابکاری ها مشهود بوده که تاکنون هم 
بسیاری از نفوذی ها شناســایی و حتی محاکمه و به 
مردم معرفی شده اند بنابراین قطعا در حادثه نطنز نیز 
دست نفوذی ها مشخص خواهد شد. وی افزود: بعد 
از حادثه اخیر هیئتی از کمیسیون امنیت ملی سفری 
به نطنز داشــت که عالوه بر برگزاری جلسه مفصلی با 

مسئوالن امنیتی مجتمع هســته ای نطنز، از سالن آن 
یعنی محل حادثه بازدید به عمل آمد. این سالن عمدتا 
مجهز به سانتریفیوژهای نســل قدیم بوده که به گفته 
مسئوالن عمده این سانتریفیوژها عمر خودشان را کرده 
بود. این مجتمع، برق خود را از دو نقطه دریافت می کرد و 
تدابیر الزم دیده شده بود. وی ادامه داد: اکنون جزییات 
این اتفاق توسط دســتگاه های امنیتی در حال بررسی 
اســت، تیم الزم در آنجا حضور یافته تا مشخص شود 
دقیقا چه اقداماتی برای خرابکاری انجام شده است. 
البته تعداد قابل توجهی از سانتریفیوژها آسیب ندیده 
و به فعالیت خود ادامه می دهند. ما ســانتریفیوژهای 
الزم برای جایگزینی داریم و جمهوری اسالمی ایران در 

پاسخ به این کار، سانتریفیوژهای جدیدی را جایگزین 
ســانتریفیوژهای قدیمی می کند.این عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
تاکید کرد که ظرفیت های مجموعه نطنز بسیار زیاد است 
و نمی توان به راحتی از آن گذشت. الزم به تاکید مجدد 
است که عمر مفید عمده سانتریفیوژهای مستقر در آن 
سالن، گذشته بود و ســانتریفیوژ به تعداد کافی برای 

جایگزینی وجود دارد. 

به دنبال بازدید از سایت نطنز بیان شد:

جزییات حادثه نطنز از زبان »جالل زاده«

ابراز نگرانی اسراییل از بازگشت آمریکا به برجام در جلسه کابینه امنیتی این رژیم؛

ترس اسراییل
یک پایگاه خبری به نقل از مقامات حاضر در جلسه اخیر کابینه امنیتی اسراییل که موضوع ایران در دستور کار آن بوده است، به بیان دیدگاه مقامات ارشد اطالعتی این 
رژیم درباره مذاکرات وین پرداخت.به نقل از پایگاه خبری اکسیوس، دو مقام که در جلسه کابینه امنیتی اسراییل شرکت داشته اند به این پایگاه خبری گفته اند که 
مقامات اطالعاتی ارتش این رژیم و مقامات ارشد موساد در یک جلسه کابینه امنیتی مطرح کردند که مذاکرات وین میان ایران و دیگر قدرت های جهانی به بازگشت 
آمریکا به توافق هسته ای منجر خواهد شد. دولت اسراییل درباره بازگشت آمریکا به توافق هسته ای بسیار نگران است و در تالش است دوست بایدن را قانع کند که 
فشار را بر ایران کم نکند. عمدتا موساد توضیحاتی را درباره وضع فعلی برنامه هسته ای ایران در جلسه کابینه ارائه داد. مقامات اطالعاتی ارتش اسراییل در این نشست، 
درباره اقدامات ایران در منطقه بحث کردند. هر دو نهاد اطالعاتی، ارزیابی های مشابهی از موقعیت کنونی مذاکرات وین انجام دادند. یک مقام ارشد اسراییل که در این 
جلسه نیز حضور داشته است، به اکسیوس گفت: حداقلش این است که ما خیلی خوش بین نیستیم. اگر آمریکا و دیگر قدرت های جهانی ظرف چند هفته توافقی 
را با ایران امضا کنند، تعجب نخواهیم کرد. مقامات اسراییل به این پایگاه خبری گفتند که هیچ تصمیم سیاسی جدیدی در جلسه کابینه امنیتی اتخاذ نشد و این رژیم 
به گفت و گو با دولت بایدن در زمینه مذاکرات با ایران ادامه خواهد داد. به گفته برخی مقامات، میر بن شابات مشاور امنیت ملی، آویو کوخاوی رییس ارتش، تامیر 
هیمان رییس سازمان اطالعات نظامی اسراییل و یوسی کوهن رییس موساد  ظرف دو هفته به واشنگتن خواهند رفت تا با همتایانشان درباره ایران گفت و گو کنند.

وز عکس ر

دیدار »ظریف« با وزیر 
خارجه اندونزی در 

جاکارتا
صفحه توئیتر ســفارت کشورمان در 
اندونــزی درباره ســفر محمد جواد 
ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان به 
جاکارتا نوشت: محمد جواد ظریف 
وزیر امور خارجه ایــران با وزیر امور 
خارجه اندونزی در جاکارتا دیدار کرد. 
اندونزی و ایران هفتادمین سالروز 
روابط دیپلماتیک را گرامی می دارند.
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عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان:

بر سر حقابه کشاورزان معامله شده است
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان شهرستان اصفهان گفت: تعدادی مصوبه وجود دارد که نشان 
می دهد پروژه بن_بروجن پس از افتتاح تونل ســوم کوهرنگ و بهشت آباد باید اجرا شود، اما هنوز 
تونل بهشت آباد از سوی محیط زیست تایید نشده و پروژه ای افتتاح نشده که چهارمحالی ها خواستار 
انتقال آب شده اند.حسین محمدرضایی اظهار کرد: به زودی گردهمایی بزرگی در حمایت از زاینده رود 
و کشاورزان اصفهان برگزار می کنیم و با توجه به اهمیت ندادن مسئوالن به رفع مشکالت کشاورزان، آنها 
خود وارد عمل می شوند و با متجاوزان به حقابه شان برخورد می کنند.وی تصریح کرد: تعدادی مصوبه 
وجود دارد که نشان می دهد پروژه بن_بروجن پس از افتتاح تونل سوم کوهرنگ و بهشت آباد باید اجرا 
شود، اما هنوز طرح تونل بهشت آباد از سوی محیط زیست تایید نشده و پروژه ای افتتاح نشده است که 
چهارمحالی ها خواستار انتقال آب شده اند.عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان شهرستان اصفهان 
افزود: عجیب است که برخ مسئوالن اســتان های دیگر از جمله یزد مدعی هستند آبی که برداشت 
می کنند مربوط به زاینده رود نیست، بلکه از تونل سوم است در حالی که هنوز این تونل بعد از ۲۶ سال 
کلنگ زنی افتتاح نشده است.محمدرضایی خاطرنشان کرد: شروع به کار این پروژه در حالی بود که 
در اواخر سال گذشته اجرای این طرح بر اساس حکم دادگاه متوقف شد و حتی مصوبه شواری عالی 
آب هم مقرر کرد که اگر طرحی اجرا شده باشد ولی آب وجود نداشته باشد باید هزینه انجام آن طرح 
پرداخت شده و اجرای آن لغو شود. وی اضافه کرد: در شرایطی که اصفهان خود با بی آبی درگیر است 
و سخن از طرح های پر هزینه ای چون انتقال آب خلیج فارس به اصفهان گفته می شود با چه توجیه و 
منطقی چهارمحالی ها قصد برداشت آب از این منطقه بدون آب را دارند؟ از زاینده رود برداشت کنند و به 
حوضه آبریز کارون پر آب که ساالنه ده ها میلیارد مازاد آب آنها وارد خلیج فارس می شود وارد کنند.عضو 
هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان شهرستان اصفهان اظهار کرد: از مسئوالنی که اجازه چنین اقدامی 
را داده اند گالیه داریم زیرا بر سر حقابه کشاورزان معامله شده است. در حالی که آورده دولت فقط از 
تونل دوم کوهرنگ، چشمه لنگان و خدنگستان است که جمعا ۳۵۴ میلیون متر مکعب شده و دولت 
و وزارت نیرو حق دخل و تصرف در این میزان از آب را دارند آن هم در شرایطی که بارندگی نرمال باشد.

4 عضو کمیسیون اقتصادی به کرونا مبتال شدند
چهار عضو کمیســیون اقتصادی مجلس به ویروس کرونا مبتال شــدند.طی روزهای گذشته عفت 
شریعتی نماینده زرند، سمیه محمودی نماینده شهرضا و مهدی طغیانی نماینده اصفهان به کرونا مبتال 
شده و در قرنطینه به سر می برند.اصغر سلیمی، نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسالمی نیز 

به دلیل ابتال به ویروس کرونا در بیمارستان بستری شده است.

گرانی برنج را تکذیب می کنم
رییس اتحادیه خوار بار و آجیل فروش اصفهان با تکذیب شایعه گرانی برنج و دپوی این محصول در 
انبارها، گفت: طی ۱۰ روز گذشته کشت برنج در شمال کشور آغاز شده و تا سه ماه آینده این برنج وارد 
بازار می شود و پیش بینی می شود تا نیمه نخست امسال قیمت این محصول تغییری نکند.مصطفی 
بحق در خصوص برخی شایعات در کشور نسبت به افزایش قیمت برنج ایرانی و دپو این محصول در 
انبارها، اظهار کرد: قرار نیست قیمت برنج افزایش یابد و گرانی این محصول در اصفهان شایعه است.

وی تاکید کرد: قیمت برنج اکنون هم باالست و با توجه به قدرت خرید مردم، بازار کششی برای افزایش 
قیمت دوباره ندارد.رییس اتحادیه خوار بار و آجیل فروش اصفهان با تکذیب دپو شدن برنج در انبارها، 
تاکید کرد: طی ۱۰ روز گذشته کشت برنج در شمال کشور آغاز شده و تا سه ماه آینده این برنج وارد بازار 
می شود، بنابراین احتمال گرانی برنج در بازار وجود ندارد.وی با بیان اینکه مصرف کنندگان برنج ایرانی 
و وارداتی در اصفهان جدا هستند، توضیح داد: افرادی که تمایل به خرید برنج ارزان قیمت دارند، برنج 
خارجی خرید می کنند، البته ذائقه مردم اصفهان در مصرف برنج خارجی و ایرانی پنجاه- پنجاه است.

خبر روز

در مورد تحقق شعار سال؛

 افکار ما، سازنده آتیه ما
به چشم بر هم زدنی سال ۱۴۰۰ رسید و چون لحظه تحویل سال ۹۹زیر  افشین ماهوشی
لب زمزمه کردیم: »...ای سال برنگردی بری دیگه برنگردی« و این 

خواسته مختص امسال مان نبود بلکه چند سالی است، هر سال می گوییم دریغ از پارسال!
 جمله ای سریع از ذهنم گذشت:اگر عمرم دو نیمه باشد،نیمه اول به خطا و نیمه دوم به حسرت 
گذشت.شک نکنید که ما در چنبره دریغ و افسوس خود را حصر کرده ایم.افکار ما مسیر آینده را 
می سازد و البته تا جامعه به دنبال تقویت منفی گرایی باشد نمی توان انتظار نتایج مثبتی داشت) 
هر که باد کاشت طوفان درو کرد(از اتفاق زمانی که دیگران به جنبه های منفی مسیر زندگی فکر 
می کنند باید سعی کنیم مثبت نگر باشــیم. خروجی مثبت نگری شادابی و رضایت قلبی است 

و ماحصل همه اینها خالقیت و نوآوری است که ارمغانش برای کشور کارآفرینی و تولید است.
اشتباه نشود این نوشتار به این معنا نیست که نگارنده منکر  سوء مدیریت ها و رانت خوری دولتی 

و...است، بلکه تاکید بر اصل مثبت اندیشی و انرژی بخشی ما به یکدیگر است.
در آسیب شناسی فرهنگی تولید به عواملی برمی خوریم که بیشتر از آنکه اقتصادی باشد،فرهنگی 

است مثل استبداد رای و خودمحوری.
 استبداد رای و تفکر جزیره ای   ریشه در »فردگرایی«و مشارکت گریزی دارد این آفت در فولکلور 
ما نیز رخنه داشــته،اگر چنین نبود در ضرب المثل و گفتارهایمان وقتی صحبت از شــراکت می 
شد،نمی گفتیم اگر شریک خوب بود خدا هم شریک داشــت)العیاذ بالله(اگر شراکت سازنده 
در گفت وگوی محاوره ای ما تقبیح می شــود ولی در  نقطه مقابلش شراکت مخرب تقویت می 
شود»خواهی نشوی رسوا،همرنگ جماعت جماعت شو« این عبارت هم حکایت از منفعت طلبی 

مبتنی بر استبداد رای دارد.
اینگونه رشد کردن و پرورش یافتن آفت توسعه فرهنگی اســت و آفات خود رای بودن و پایمال 
کردن حقوق دیگران در رانندگی،پارک کردن اتومبیل،آپارتمان نشــینی و استفاده از طبیعت و...

خود را نشــان می دهد.طبق نظر »مورگان« ســازمان ها به مثابه موجود زنده و آیینه رفتارهای 
اجتماعی انــد لذا تبــادل فرهنگی زیادی بیــن گروه های اجتماعی و ســازمان هــا در جریان 
اســت. تفکر جزیره ای ماحصــل و نتیجه این تعامل و تبادل اســت.هر ســازمان منافع خود را 
 ارجــح و اولویت می داند و در کشــا کــش ترجیح منافع ســازمانی ،آنچه فراموش می شــود،

 »منافع ملی است«.
این طرز فکر خود محورانه در سازمان ها آسیب زیادی به تولید و کارآفرینی وارد کرده است.

یاد دارم ســال ۸۲ دکتر حداد عادل در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه از کشــور ایران به نام ژاپن 
اســالمی یاد کرد.همان زمان مانده بودم چرا این مقایســه انجام شــده به لحاظ نظری به گفته 
ایشان نقد جدی داشتم تا اینکه ســونامی و زلزله و حادثه نیروگاه فوکوشیما و نشت مواد رادیو 

اکتیو رخ داد.
 خروجی رفتار ژاپنی ها در بحران فوکوشیما نشــان دهنده این بود که ما قبل از توسعه اقتصادی 

نیازمند توسعه فرهنگی هستیم.
حتما به یاد می آورید پس از فاجعه ســونامی،صفوف منظم ژاپنی ها را هنگام توزیع غذا،خرابی 
فروشگاه ها و پول و بســته های گران قیمت رها شده که دست نخورده باقی ماند و آن پنجاه نفر 
كارگر نيروگاه اتمی که به رغم نشت مواد راديو اكتيو، با از جان گذشتگی ماندند تا به خنک كردن 

دستگاهها ادامه دهند. 
رسانه ها و مسئولینی که آرامش و نشــاط را جایگزین سوگواری و اضطراب کردند و... اين نتیجه 
تحول فرهنگی اســت،تحولی که ســازمان های کارآفرینی چون سونی و پاناسونیک و هيتاچی 
و تويوتا و...زاییده آن هســتند.کارخانجاتی که مردم از مصــرف محصوالت و دریافت خدماتش 

رضایتمندی قلبی دارند.
ادامه دارد

کافه اقتصاد

یادداشت

تامین مسکن نیازمندان در 
اصفهان، گامی فراگیر برای 

بهبود رفاه اجتماعی
ســاخت و تحویــل واحدهای مســکونی 
محرومان کــه در قالب یک طــرح ملی در 
استان اصفهان در حال انجام است به اعتقاد 
کارشناســان راهبرد و اقدام سازنده و موثر 
دولت در راستای بهبود رفاه اجتماعی برای 
نیازمندان است.اســتان افزون  بر جمعیت 
پنج میلیون نفری اصفهان، دارای  ۱۰۸ شهر 
و یک هزار و ۹۳۴ روستا و آبادی با جمعیت 
نزدیک به ۶۰۰ هــزار نفر اســت، نزدیک به 
۹۰۰ روستای استان اصفهان نیز بیش از ۲۰ 
خانوار دارد.بر اســاس طرح تامین مسکن 
نیازمندان عملیات اجرایی طرح احداث سه 
هزار واحد مسکن محرومان در این منطقه 
با مشارکت بنیاد مسکن و یکهزار واحد برای 
مددجویان کمیته امداد در اســتان اصفهان 
از تیر ماه ۹۹ آغاز شــد.در قالــب این طرح، 
واحدهایی بــا ۶٠ متر مربع بــه خانوارهای 
کم درآمــد و آســیب پذیر ســاکن مناطق 
روستایی و شهرهای دارای ظرفیت استقرار 
دائم و بــرای خانوارهــای دارای واحدهای 
مســکونی غیرمقاوم و در معــرض خطر و 
خانواده هــای محروم و فاقد مســکن ارائه 
می شــود.مجموع منابع مورد نیاز برای سه 
هزار واحد مورد اشــاره ٢ هزار و ١٠٠ میلیارد 
ریال است که ٩٠٠ میلیارد ریال آن به صورت 
بالعوض توسط ســازمان برنامه و بودجه و 
یک هزار و٢٠٠ میلیارد ریال آن توســط بنیاد 
مسکن انقالب اســالمی در قالب تسهیالت 
ارزان قیمت با کارمزد پنج درصد براســاس 
دســتورالعمل هایی که در آینده اجرا خواهد 
شــد و بقیه هزینه توســط واجدین شرایط 
بعنوان آورده، تامین می شــود.در ارتباط با 
آخرین وضعیت این طرح در استان، معاون 
بازسازی و مسکن روســتایی بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی اصفهان اظهارداشت: از تیر 
سال قبل تاکنون برای سه هزار و ۵۵۷ واحد 
از تعداد کل پرونده تشکیل و برای سه هزار 
واحد معرفــی متقاضیان معرفــی به بانک 

برای امور مالی و اخذ وام انجام شده است.

رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان درباره 
افزایش قیمت خرما در مــاه رمضان، گفت: پیش 
بینی می شــود تا اواخر هفته جــاری و اوایل هفته 

آینده قیمت خرما شکسته شود.
ناصر اطرج درباره افزایش قیمت خرما در بازار، اظهار 
کرد: در حال حاضر خرما به فراوانی در ســردخانه 
های جیرفت و بوشهر موجود است، اما جو روانی ماه 
رمضان به گونه ای است که موجب گرانی خرما می 

شود.وی توضیح داد: همواره از گذشته تا به امروز، 
با توجه به افزایش تقاضا بــرای خرید خرما در ماه 
رمضان، این محصول گران می شود، اما پیش بینی 
می کنیم تا اواخر هفته جــاری و اوایل هفته آینده 

قیمت خرما شکسته شود.
رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان تاکید 
کرد: در حال حاضر قیمت خرما نســبت به پیش از 
ماه رمضان حدود ۱۵ درصد افزایش یافته اســت، 
اما با گذشت هفته نخست ماه رمضان، قیمت این 
محصول دوباره کمتر خواهد شــد.وی با بیان اینکه 
کیفیت بار خرمــا موجود در بازار حــدود ۲۰ درصد 
نســبت به پیش از ماه رمضان بهتر شــده اســت، 

تصریح کــرد: در حــال حاضر نه تنهــا کمبود خرما 
نداریم، بلکه این محصول بــه فراوانی در بازار یافت 
می شــود، همچنین امســال به دلیل کرونا، خرما 
صادر نشــد و به طور قطع از دهم مــاه رمضان، این 
محصول افت قیمت خواهد داشت.به گفته اطرج، 
روز یکشنبه قیمت انواع درجه ۲ خرما در میدان میوه 
و تره بار اصفهان ۱۱ هزار تومان، رطب درجه یک ۱۶ 
هزار و ۵۰۰ تومان و خرما ممتاز مضافتی ۲۸ هزار و 
۶۰۰ تومان است.در حال حاضر در بازار خرده فروشی 
اصفهان قیمت انواع خرما بین ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان 
اســت و خرما ممتاز مضافتی بســیار انــدک و در 

محدوده ۴۲ هزار تومان است.

رییس اتحادیه میادین و میوه تره بار اصفهان:

قیمت خرما تا اواخر این هفته شکسته می شود

آغاز ساخت 70 درصد از اراضی طرح اقدام ملی مسکن اصفهان
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان از اخذ پروانه ساختمان برای حدود ۷۰ درصد از واحدهای طرح اقدام ملی مسکن استان اصفهان خبر داد.علیرضا قاری قرآن با اعالم 
این خبر، گفت: پس از اجرای سه مرحله ثبت نامی طرح اقدام ملی مسکن بالغ بر ۹۴ هزار نفر در سطح استان اصفهان متقاضی بهره مندی از مزایای این طرح بودند که برای 
این افراد استعالم های الزم انجام و متقاضیان نهایی مشخص شدند.وی افزود: در گستره کل استان برای تمام متقاضیانی که واریز وجه داشتند، زمین مورد نیاز تامین شده 
است.مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان اظهار کرد: در طرح اقدام ملی مسکن بخشی هایی به دست خود مالک انجام و اراضی آن در اختیار خود او قرار داده می شود 
و بخش هایی هم به صورت ساخت انبوه توسط کارگزاران انجام می شود و امیدواریم تمام این واحدها مطابق با برنامه زمان بندی ساخته و تحویل شود.وی با بیان اینکه 
برای ۶۰ الی ۷۰ درصد اراضی طرح اقدام ملی مسکن استان اصفهان پروانه ساختمانی اخذ شده ، گفت: عملیات ساخت روی این اراضی آغاز شده است.قاری قرآن با بیان 
اینکه ساخت مسکن ملی مطابق با دوره زمانی مشخصی است، گفت: بخشی از پروژه های این استان که به صورت انبوه سازی انجام می شود در مرحله پی کنی  و اجرای 
فونداسیون است و بخشی که به صورت خود مالک بوده نیز، دوره زمانی برای ساخت آنها در نظر گرفته شده است.وی افزود: در روزهای آغازین ماه رمضان با حضور معاون 
وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن شاهد آغاز عملیات اجرایی واحدهای مسکن محرومین به تعداد ۴۳۰ واحد و طرح اقدام ملی به تعداد ۱۳۲ 

واحد در شهرستان اردستان بودیم که امیدواریم این واحدها نیز با سرعت تکمیل و تحویل متقاضیان شود.

وز عکس ر

زنگ بی آبی در اصفهان به صدا درآمد؛

سد خالی و بی خیالی!

اگر در بخش های مختلف خانگی، صنعت و  سولماز محمدی
کشاورزی اســتان اصفهان برنامه ریزی و 
صرفه جویی دقیق صــورت نگیرد، در ماه های آینده بــا بحران جدی آب 
مواجه می شــویم.رودخانه زاینده رود با طول افزون بر ۴۰۰ کیلومتر بزرگ 
ترین رودخانه منطقه مرکزی ایران است که از کوه های زاگرس مرکزی به 
ویژه زردکوه بختیاری سرچشمه می گیرد و در نهایت به تاالب گاوخونی در 
شــرق اصفهان می ریزد. این رود، مهم ترین منبع تامین آب آشامیدنی 
استان اصفهان، همچنین آب مصرفی در صنعت و کشاورزی است.طی چند 
سال اخیر با افزایش خشکسالی، کاهش نزوالت جوی، برداشت بی رویه 
و نبود برنامه ریزی مناسب برای مدیریت آب، ذخیره آب سد زاینده رود به 
شدت کاهش یافته اســت.مصرف بی رویه و بی توجهی به صرفه جویی 
سبب خواهد شد که تامین آب آشامیدنی مردم این خطه با مشکل و حتی 

بحران رو به رو شود.

کاهش نگران کننده ذخیره سد زاینده رود
سرپرست شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: سد زاینده رود با ظرفیت 
یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون مترمکعب، یکی از سد های اصلی مرکز کشور و 
تامین کننده آب آشامیدنی، محیط زیست، کشاورزی و صنعت در منطقه 

مرکزی ایران است.حســن ساســانی ادامه داد: متاسفانه بارندگی های 
امسال در سرشاخه زاینده رود ۱۹ درصد و نسبت به بلند مدت ۳۵ درصد 
کاهش یافته است.سرپرست شــرکت آب منطقه ای اصفهان افزود: از 
ابتدای ســال آبی در مهر ۹۹ تاکنون در کوهرنگ )سرشاخه زاینده رود(، 
۶۳۴ میلی متر بارش ثبت شــد که این میزان بارش در مدت مشابه سال 
گذشته ۷۸۴ میلی متر و در بلند مدت ۹۸۳ میلی متر بوده است.ساسانی 
گفت: بارش ها هر سال نسبت به سال گذشــته کاهش یافته و بارش در 
سرشاخه ها نسبت به پارســال بیش از ۱۹ درصد و نسبت به متوسط بلند 
مدت ۳۴ درصد کمتر است.وی تاکید کرد: هم اکنون ذخیره سد زاینده رود 
به ۲۲۰ میلیون مترمکعب رســیده اســت، حجم آب ورودی به سد ۳۲ 
مترمکعب و خروجی از آن ۱۴ مترمکعب بر ثانیه است و در نهایت می توان 

گفت که فقط ۱۷ درصد از ظرفیت سد آب دارد.

برای باز شدن مجدد زاینده رود، تصمیم قطعی گرفته نشده است
سرپرست شرکت آب منطقه ای استان اصفهان بیان کرد: با توجه به کاهش 
بارش و میزان ذخیره سد زاینده رود هنوز تصمیم خاصی برای بازگشایی 
زاینده رود گرفته نشده و در جلسات بعدی با کشاورزان این تصمیم نهایی 
خواهد شد.ساسانی درباره برنامه های آب منطقه ای در سال جدید، گفت: 

یکی از برنامه های آب منطقه ای تعامل با کلیه ذی نفعان، پیشــگیری از 
برداشــت های غیرمجاز از حوضه آبریز زاینده رود، پیگیری حقابه داران و 

تامین حقابه محیط زیست است.

اگر برنامه ریزی نکنیم، با کمبود جدی آب رو به رو می شویم
اســتاندار اصفهان گفت: با توجه به کمبود بارش ها و کاهش جدی ذخیره 
سد زاینده رود، نگران آب آشامیدنی استان اصفهان هستیم.عباس رضایی 
ادامه داد: با توجه به شرایط پیش رو، اولویت اصلی صرفه جویی در مصرف 
آب است. یکی از اصلی ترین اقدامات در مشکالت آبی استان انتقال آب 
بوده که نشان می دهد در بحث انتقال آب باید جدی تر عمل کنیم.رضایی 
گفت: اگر برنامه ریزی مدون صورت نگیرد زندگی مردم اصفهان، تهران، 

سمنان و یزد در معرض خطر قرار می گیرد.

تاالب گاوخونی، نیازمند رسیدگی جدی است
استاندار اصفهان با اشــاره به اینکه تاالب گاوخونی وضع مطلوبی ندارد و 
نیازمند رسیدگی جدی است، گفت: سالمت مردم از اولویت های اساسی 
ماست، طی سال های گذشته آبی که وارد گاوخونی می شد همراه با فلزات 
سنگین و نمک بوده است.وی ادامه داد: یکی از اصلی ترین برنامه ریزی ها 
برای احیای تــاالب گاوخونی انتقال آب اســت، اما از طرفی در شــرایط 
خشکسالی به سر می بریم و میزان آب پشت ســد زاینده رود به حداقل 
رسیده است.استاندار اصفهان تصریح کرد: متاسفانه طی یک دهه گذشته 
تنها مــدت کوتاهی آب در تاالب جریان داشــته و این امــر تا حد زیادی 

گونه های زیستی منطقه را با خطر انقراض مواجه کرده است.

صرفه جویی در همه بخش های خانگی، صنعت و کشاورزی ضروری است
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به کاهش ۸۰ درصدی 
ذخیره آب سد زاینده رود بیان کرد: طی ماه های گذشته شاهد بارش های 
کمتر از معمول در مقایسه با میانگین بلند مدت بوده ایم، بنابراین صرفه 
جویی در بخش های مختلف آشامیدنی، کشــاورزی و صنعت ضروری 
اســت؛ به ویژه اینکه اکنون سامانه بارشــی قابل توجهی در استان فعال 
نیست.شیشــه فروش ادامه داد: بی تردید بــی توجهی به مصرف بهینه 
آب در ماه های آینده و به خصوص در فصل تابستان چالش تامین آب را 
دوچندان خواهد کرد.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تاکید 
بر اجرای طرح های انتقال آب به حوضه آبریز زاینده رود مانند کوهرنگ ۳ و 
بهشت آباد گفت: حدود هشت ماه است که زاینده رود خشک شده و ادامه 

این روند تهدیدی جدی برای محیط زیست و سالمت مردم خواهد بود.

تعطیلی بازار سنتی 
نایین و زواره

بازارهــای ســنتی ناییــن و 
زواره در پــی بحرانی شــدن 
شــرایط کرونا در این شــهرها 
و بــر اســاس تصمیم ســتاد 
مقابلــه با کرونا تعطیل شــده 
اند. نایین و اردســتان در حال 
 حاضر در شرایط قرمز کرونایی 

قرار دارند.

عکس: تسنیم
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 زمان دقیق برای تعیین تکلیف پروژه برج دوقلو
 مشخص نیست

 شهردار شهرکرد در جلســه تعیین تکلیف پروژه برج دوقلو اظهار داشت: پروژه برج دوقلو از سال 
۸۹ در مجموعه مدیریت شهری شروع شد که به علت مشکالتی که وجود داشت تاکنون به نتیجه 
مطلوب نرسیده، اما مجموعه مدیریت شهری در تالش است تا با یک تصمیم درست، این پروژه به 
نتیجه برسد که در همین راستا با مصوبه شورای اسالمی مقرر گردید پروژه به مزایده گذاشته شود.

بهادر عبدالغنی افزود: کار کارشناسی هیئت ســه نفره با معرفی کانون کارشناسان انجام و شرایط 
مزایده کامال مشخص و درحال بررسی در صحن علنی شوراســت که امیدواریم مزایده برگزار و با 
اقبال عمومی مواجه شود که عدد این مزایده می تواند برای مجموعه مدیریت شهری اثرگذار باشد، 
اما اگر از مزایده توفیقی حاصل نشــد بحث مشــارکت و با انجام پروژه در فاز های مختلف توسط 
شهرداری پیگیری می شود، اما در حال حاضر نمی توان زمان و تاریخ دقیقی را برای انجام پروژه ها 

متصور شد.
شهردار شهرکرد بیان کرد: شرح خدمات و وظایف مربوطه به شورای اسالمی شهرکرد ارائه شده که 

شورای شهر یا طرح جدید ارائه می دهد و یا طرح شهرداری را با موارد مدنظر به تایید می رساند.

 فعاالن صنعت نما و ساختمان در چهارمحال و بختیاری
 بیکار نمی مانند

مدیرکل فنی و حرفه ای چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: مرکز دائمی تخصصی و آموزشی نما 
و صنعت ساختمان در شهرستان سامان راه اندازی شد و در این مرکز، آموزش های تخصصی به 
فعاالن صنعت نما و ساختمان با هدف توانمندسازی این افراد ارائه می شود.وی افزود: این مرکز 
چهار بخش شامل نما، تاسیسات، بتن و جوشکاری دارد که شامل نمای آجری، سنگی و کامپوزیت 
است که برای راه اندازی آن ۳۰ میلیارد ریال هزینه شده است.کبیری اضافه کرد: با ارائه آموزش های 
تخصصی نما های سبک ساختمان ها در مدت پنج تا شش سال می توان تغییر سبک در این حوزه 

را تقویت و از بیکار شدن فعاالن صنعت نما و ساختمان در آینده جلوگیری کرد.
وی ادامه داد: هدایت رشــته ها، فن ها و حرفه ها از ســنتی به تخصصی و نوین در ارتقای علمی و 

اقتصادی فعاالن بخش های مختلف به ویژه حوزه نما و صنعت ساختمان نقش آفرینی می کند.

تامین جهیزیه برای یک هزار و ۶3 نوعروس نیازمند
 مدیرکل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: پارسال جهیزیه یک هزار و ۶۳ نوعروس 
نیازمند استان تهیه و به آن ها اهدا شــد.علی ملک پور افزود: تامین جهیزیه نوعروسان نیازمند از 
رویکرد های حمایتی این نهاد است که با مشارکت خیران، موسسات خیریه و کمک های مردمی 

در قالب طرح های مختلف انجام می شود.
ملک پور بابیان اینکه جهیزیه های اهدایی شامل لوازم ضروری منزل از جمله فرش، یخچال، اجاق 
گاز و سایر وسایل مورد نیاز است، اضافه کرد: این تعداد جهیزیه با هزینه ۶ میلیارد و ۳۶۷ میلیون 
تومان تهیه و به نوعروسان اهدا شده است.وی اعطای جهیزیه به بانوان سرپرست خانوار در صورت 
ازدواج مجدد و ارائه کمک هزینه ازدواج به پسران را از خدمات کمیته امداد در حوزه تامین هزینه 
ازدواج عنوان و مطرح کرد: همچنین کمک هزینه ازدواج به ۱۱۹ زن سرپرست خانوار جهت ازدواج 
مجدد پرداخت شده است.ملک پور با اشاره به حمایت خیران و موسسات خیریه از ازدواج جوانان 
نیازمند استان گفت: بخشی از هزینه های تامین هزینه های ازدواج مددجویان توسط خیران داخل 

و خارج از استان تامین شده است.
وی ضمن تاکید بر اهمیت فراهم کردن زمینه ازدواج آســان جوانان افزود: مردم نیکوکار اســتان 

می توانند با پرداخت هر مبلغی و یا اهدای جهیزیه زمینه ازدواج آسان نیازمندان را فراهم کنند.

بام ایرانخبر خوان

جادههاییکههمچنانبویمرگمیدهد

بازخوانیوعدهها

برخی محورها به جاده مرگ در چهارمحال و بختیاری معروف شــده اند 
و پس از هر حادثه رانندگی مسئوالن مربوطه قول رفع نقاط حادثه خیر و 
تسریع در پروژه راه سازی مربوط به این محور را نیز می دهند، اما پس از 
گذشت ماه ها و سال ها از کلنگ زنی پروژه های راه سازی بااهمیت در استان 
و برخالف وعده های بسیار برای اتمام این پروژه ها درزمان معین هم چنان 
شاهد نیمه تمام بودن آن ها هســتیم.خالد طاهری فرماندار شهرستان 
کیار در سال ۹۲ گفته بود: چهارخطه شدن جاده شلمزار- شهرکرد اقدامی 
موثر برای رفع این مشکل تصادفات این محور است، در سفر دوم رییس 
جمهور به استان طرح چهارخطه شدن مسیر شهرکرد- شلمزار به تصویب 
رســید که این طرح برای گرفتن اعتبار ملی به معاونت راهبردی ریاست 
جمهوری ارسال شد.وی همچنین با اشــاره به وقوع تصادفات در جاده 
روستای خراجی، تصریح کرد: ســاخت پل زیر گذر یا روگذر از این جاده 
درحوالی روستای خراجی در اولویت کاری اداره راه و شهرسازی قرار دارد 
که پیش بینی می شود با حل مشکل تامین اعتبار، این پل تا آخر امسال 
ساخته شود.محور شهرکرد، بروجن به لردگان نیز یکی دیگر از پروژه های 
عمرانی در چهارمحال و بختیاری اســت، به گفته مسئوالن اداره کل راه و 
شهرســازی در دی ماه ۹۹ ، قرارداد این پروژه مربوط به سال ۹۳ بوده که 
در قطعه سفیددشت به سمت فرادنبه پس از آزادسازی اراضی در اواسط 

تیرماه سال  ۹۹ عملیات اجرایی با جدیت آغاز شد و هم اکنون پنج کیلومتر 
از این پروژه باقی مانده است.محمدباقر نوبخت برای تملک دو قطعه از 
مسیر ارتباطی شهرکرد به بروجن و کوشکی تا پل قرح اعتباری حدود ۱۰ 
میلیارد تومان اختصاص داد و مقرر شد پس از حل مشکل تملک در این 
قطعات تا آبان سال ۹۸ این قطعات از محور شهرکرد- بروجن به لردگان 
به بهره برداری برســد.همچنین امیرعباس سلطانی، نماینده شهرستان 
بروجن در مجلس شورای اسالمی نیز در مهرماه ۱۳۹۲ با اشاره به اهمیت 
به بهره برداری رسیدن پروژه شهرکرد- بروجن- لردگان، گفته بود: در حال 
حاضر در محور بروجن-لردگان دو پیمانکار مشغول به کار هستند که تالش 
می شود با تامین اعتبار الزم، این پروژه تا پایان سال ۱۳۹۳ به اتمام برسد.

تونل زره نیز یکی از پروژه های راه سازی در چهارمحال و بختیاری است که 
در سفر محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در تیرماه ۱۳۹۹ 
حدود ۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل آن اختصاص یافت، قرار بود این 

پروژه تا دهه فجر سال گذشته افتتاح و به بهره برداری برسد.

آخرین وضعیت پروژه های راه سازی چهارمحال و بختیاری
حمید ربیعی، معاون مهندســی و ســاخت اداره کل راه و شهرســازی 
چهارمحال و بختیاری در خصوص وضعیت پروژه های بااهمیت راه سازی 

در چهارمحال و بختیــاری ،کمبود اعتبار را یکی از مهم ترین مشــکالت 
پروژه محور شهرکرد به شلمزار عنوان کرد و گفت: در قطعه دوم این محور 
باوجود پیگیری های بسیار حدود هفت کیلومتر از اراضی حوالی روستای 
شمس آباد آزاد نشده است، بخشــی از محور پس از تکمیل زیرسازی 
آسفالت شده است و قســمت های باقیمانده نیز پس از تامین قیر در 
ماه های آینده آسفالت می شود.معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه 
و شهرســازی چهارمحال و بختیاری در خصوص پروژه محور شهرکرد- 
بروجن به لردگان، توضیح داد: در قطعه شهرکرد به بروجن در محدوده 
سفیددشت- فردانبه زیرسازی تکمیل شده است، به علت مشکل تامین 
قیر این مسیر برای آسفالت با مشکل مواجه شــد، اما با پیگیری های 
صورت گرفته مشکل کمبود قیر تا حدودی مرتفع شد.ربیعی با اشاره به 
پروژه کنارگذر شمالی شهرکرد، گفت: خوشبختانه مشکل تامین قیر این 
پروژه حل شده است و ظرف ۱۵ الی ۲۵ روز آینده یک کیلومتر باقی مانده 
آسفالت و پروژه آماده بهره برداری می شود.وی در خصوص پروژه تونل 
کره بس، یادآور شد: حفاری فاز اول این پروژه از ۱۰۸۰ متر حدود ۷۰ متر 
باقی مانده و کره بــس ۲ نیز در حال خاکبرداری پرتال خروجی اســت، 
همچنین در محور دوپالن از طول ۴۰۰ متر از سمت خروجی تونل اول ۱۶۷۰ 
متر حفاری شده است.این پروژه حدود ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

درقطعهشهرکردبهبروجندرمحدودهسفیددشت-
فردانبهزیرسازیتکمیلشدهاست،بهعلتمشکل
تامینقیراینمسیربرایآسفالتبامشکلمواجه
شد،اماباپیگیریهایصورتگرفتهمشکلکمبود

قیرتاحدودیمرتفعشد

رییس دانشــگاه علوم پزشــکی، خدمات درمانی و 
بهداشتی چهارمحال و بختیاری با اشاره به قرار گرفتن 
این اســتان در اوج منحنی موج چهارم کرونا، تداوم 
محدودیت ها برای گذر از این موج تــا ۱۰ روز آینده را 
خواستار شد.مجید شــیرانی اظهار داشت: از ابتدای 
شیوع کرونا تاکنون، بیشــترین درگیری و باالترین 
حجم بیمــاران مربوط به موج چهارم بــوده و در یک 
هفته اخیر تعداد بیماران بستری و سرپایی افزایش 
قابل توجهی داشــته اســت.وی ادامه داد: در حال 
حاضر در اوج منحنی شیوع کرونا قرار داریم و شرایط 
روزهای آینده، حوزه سالمت اســتان را در بیم و امید 
قرار داده است چرا که پیش بینی رفتار و نحوه شیوع 

موج چهارم کرونا مانند موج های قبلی نیســت و به 
سختی می توان آن را پیش بینی کرد.شیرانی، تشدید 
و تداوم محدودیت ها را عامل مهمی در مدیریت شیوع 
کرونا دانست و تصریح کرد: محدودیت ها در مدیریت 
شیوع کرونا موثر بود ؛اما آنچه در ستاد ملی و استانی 
مصوب شد به خوبی اجرایی نشده و نیاز است جدیت 
بیشتری در این حوزه به کار گرفته شود.رییس دانشگاه 
علوم پزشکی، خدمات درمانی و بهداشتی چهارمحال 
و بختیاری با بیان اینکه در روزهای گذشــته برگزاری 
مراسم های عروسی و ختم در اســتان گزارش شده 
است،گفت: این موضوع شرایط شیوع کرونا را وخیم تر 
می کند.رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد یادآور 

شد: نباید در معابر اجازه تجمع به جوانان داده شود؛ 
این دورهمی ها خطرآفرین اســت، محدودیت ها و 
ممنوعیت ها باید ابقا و تشدید شود، از روند نظارت بر 
پروتکل ها رضایت نداریم.وی در پایان گفت: پیشنهاد 
می شود در خیابان کاشانی شــهرکرد از ساعت ۶ تا ۹ 
شب و در خیابان های ملت و ســعدی از ۴ تا ۶ عصر 

ممنوعیت تردد اعمال  و خیابان مسدود شود.

معاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی اســتاندار 
چهارمحــال و بختیاری با اشــاره بــه اینکه طبق 
گزارشات واصله از نهادهای نظارتی بحث دورکاری 
در اکثــر ادارات اســتان جدی گرفته نمی شــود، 
اظهار کــرد: هیچ مدیــری نمی تواند ادعــا کند که 
از مصوبات ســتاد کرونــا در خصــوص دورکاری 
کارکنان در وضعیت قرمز و نارنجی بی اطالع بوده ، 
دستورالعمل  و مصوبات برای تمامی ادارات ارسال 
شــده اســت.جعفر مردانی یادآور شــد: در حال 
حاضر بیشترین فشــار در اجرای پروتکل ها روی 
کسبه است، مردم را به رعایت پروتکل ها و در خانه 
ماندن تشویق می کنیم، اما متاسفانه پروتکل های 

بهداشتی در ادارات و دستگاه های اجرایی به خوبی 
مراعات نمی شود.مردانی با گالیه از نحوه نظارت ها 
بر رعایت پروتکل های بهداشتی، محدودیت های 
تردد در خیابان های پرتردد، گفت: شــیفت بندی 
تعمیرگاه ها از مصوبات ستاد کرونا بود، اما سازمان 
صمت به ایــن مصوبه عمــل نکــرده و باید مدیر 
مربوطه بابت این کم کاری پاسخگو باشد، نظارت 

در سطح بازار ملموس نیست.
معاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی اســتاندار 
چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: ممنوعیت چاپ 
اعالمیه از ســوی ســتاد کرونا به اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی ابالغ شــد، اما این مصوبه جدی 

گرفته نشــده و چاپخانه ها اقدام به چاپ اعالمیه 
تحریــم می کنند.مردانی در خصــوص تجمع در 
آرامستان ها، برگزاری مراســمات عروسی و عزا، 
توضیح داد: نیــروی انتظامی بایــد در خصوص 
جلوگیری از تجمعــات وارد عمل شــود، مردم و 
مسئوالن بهداشــتی این موارد را برای پیگیری به 

نیروی انتظامی گزارش دهند.

محدودیت ها ظرف 10 روز آینده در چهارمحال و بختیاری 
باید ادامه یابد

گالیه معاون استاندار چهارمحال و بختیاری از رعایت 
نشدن مصوبه دورکاری در ادارات
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مفاد آراء
1/44 آگهی مفاد آرا صادره از هیات قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت نایین
در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر 
تایید انتقال عادی و یا ســهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ 
اولین انتشار آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در 
مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شماره 140060302031000023-1400/1/15 آقای قربانعلی صادقی 
علی آبادی فرزند حسین علی ششــدانگ مفروزی یک باب خانه احداثی در پالک 
ثبتی قسمتی از 243 اصلی واقع در روستای رســول آباد بخش 19 ثبت اصفهان 

الحاقی به ثبت نائین به مساحت 589/90 متر مربع خریداری عادی مع الواسطه از 
مریم حیدری مالک رسمی 

2- رای شماره 140060302031000024-1400/1/15 آقای براتعلی صادقیان 
تمنانی فرزند محمد ششــدانگ مفروزی یک باب خانه و دامــداری متصل بهم 
باستثنای ثمنیه اعیانی  احداثی در پالک ثبتی قسمتی از 286 اصلی واقع در مزرعه 
کالچو بخش 19 ثبت اصفهان الحاقی به ثبت نائین به مساحت 930/30 متر مربع 

نسبت به قسمتی از مالکیت رسمی مشاعی نامبرده 
3- رای شماره 140060302031000025-1400/1/15 آقای ولی اله صادقیان 
تمنانی فرزند محمد ششــدانگ مفروزی یک باب خانه احداثــی در پالک ثبتی 
قســمتی از 286 اصلی واقع در مزرعه کالچو بخش 19 ثبــت اصفهان الحاقی به 
 ثبت نائین به مساحت 257/40 متر مربع خریداری عادی از محمد صادقیان تمنانی

 مالک رسمی 
4- رای شماره 140060302031000026-1400/1/15 آقای محمد صادقیان 
تمنانی فرزند محمد جعفر ششدانگ مفروزی یک باب خانه احداثی در پالک ثبتی 
قسمتی از 286 اصلی واقع در مزرعه کالچو بخش 19 ثبت اصفهان الحاقی به ثبت 
نائین به مساحت 206/70 متر مربع نسبت به قســمتی از مالکیت رسمی مشاعی 

نامبرده 
5- رای شــماره 140060302031000027-1400/1/15  خانم شهناز نوروزی 
 انارکی فرزند رحمن ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ تجمیعی یکبــاب خانه از

 پالک های تجمیــع شــده 1025 و 1028 و 1029 و 1030 و 1031 اصلی واقع 
در انارک بخش 4 ثبت نائین به مساحت ششــدانگ 286/60 متر مربع خریداری 
عادی از یعقوبعلی علی خانی انارکی و حســین نوروزی انارکی و محمد حســن و 
 حیدر صدیقی انارکی و جواهر ســلطان صفائی انارکی و مهدی ابراهیمی انارکی 

مالکین رسمی
6- رای شــماره 140060302031000028-1400/1/15 آقــای ابوالقاســم 
 نوروزی انارکی فرزند رحمن سه دانگ مشاع از ششدانگ تجمیعی یکباب خانه از

 پالک های تجمیــع شــده 1025 و 1028 و 1029 و 1030 و 1031 اصلی واقع 
در انارک بخش 4 ثبت نائین به مساحت ششــدانگ 286/60 متر مربع خریداری 
عادی از یعقوبعلی علی خانی انارکی و حســین نوروزی انارکی و محمد حســن و 
 حیدر صدیقی انارکی و جواهر ســلطان صفائی انارکی و مهدی ابراهیمی انارکی

 مالکین رسمی 
7- رای شماره 140060302031000029-1400/1/15 آقای غالمحسین عربی 

انارکی فرزند حسن ششدانگ یکباب خانه به پالک ثبتی 1033 اصلی واقع در انارک 
بخش 4 ثبت نائین به مساحت 190/80 متر مربع خریداری عادی و مع الواسطه از 

حسن عربی انارکی مالک رسمی 
8- رای شــماره 140060302031000037-1400/1/21 آقای مهدی رحیمی 
خوراسگانی فرزند عباس ششدانگ تجمیعی یکباب خانه پالک های تجمیع شده 
17579 و 17580 اصلی واقع در روســتای جزالن  بخش 2 ثبت نائین به مساحت 
143/80 متر مربع خریداری عادی و مع الواسطه از خاتون و حجی ابراهیم و قاسم و 

حسین همگی جزالنی و نرجس جمالی جزالن مالکین رسمی 
9- رای شماره 140060302031000038-1400/1/21  آقای ذبیح اله احمدی 
مهرورانی فرزند محمد جواد ششــدانگ مفروزی یک باب خانه احداثی در قسمتی 
از پالک ثبتی 71  اصلی واقع در روســتای مهراوران بخش 17 اصفهان الحاقی به 
ثبت نائین به مساحت 248/15 متر مربع خریداری عادی و مع الواسطه از مالکین 

رسمی روستا
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/1/31
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/2/15

م الف: 1122954 اباذر مهیمن رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نائین

شماره برگ دعوت شماره ملینام و نام خانوادگیردیف
هیات بدوی

تاریخ برگ دعوت 
تاریخ طرح پرونده اصل مالیاتدرآمد مشمول مالیاتسال عملکردهیات بدوی

آدرسادارهمنبع مالیاتیدر هیات

مشاغل۵۶۵۰۰۳۷۹۹۱۲۵۶۲۱۱۳۹۹/۱۲/۲۰۱۳۹۳۳,۸۷۶,۴۷۲,۶۲۰۱,۲۸۶,۴۰۸,۶۵۰۱۴۰۰/۰۲/۱۹حمیدرضا کاظمی قهی۱

اداره امور 
حسابرسی 
مالیاتی 
۲۰۴۴

اصفهان - خیابان 
سپاه - اداره کل 

امور مالیاتی استان 
اصفهان - ساختمان 
هیات حل اختالف 

مالیاتی مراجعه نمائید

مشاغل۱۰۹۱۵۹۶۴۱۷۲۵۶۲۵۱۳۹۹/۱۲/۲۰۱۳۹۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۴,۱۲۶,۸۰۰,۰۰۰۱۴۰۰/۰۲/۱۹مجتبی سورانی۲

مشاغل۴۶۶۸۹۵۲۸۹۳۲۵۶۲۷۱۳۹۹/۱۲/۲۰۱۳۹۳۲,۲۰۸,۶۰۰,۰۰۰۷۰۳,۲۳۶,۹۹۰۱۴۰۰/۰۲/۱۹یوسف محمدی ارمندی۳

مشاغل۱۲۸۲۷۰۵۱۷۲۲۵۶۲۹۱۳۹۹/۱۲/۲۰۱۳۹۳۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰۴۷۱,۲۰۹,۲۵۰۱۴۰۰/۰۲/۱۹عبداله احمدی۴

مشاغل۱۲۹۰۵۴۰۶۰۸۲۵۶۲۳۱۳۹۹/۱۲/۲۰۱۳۹۳۴,۷۴۲,۵۵۰,۰۰۰۱,۵۸۹,۲۳۲,۶۱۰۱۴۰۰/۰۲/۱۹امیر حسین حمصیان اتفاق۵

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد .

اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان مالف:1125396

اداره کل امور مالیاتی 
استان اصفهان
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

 احداث کمربندی شهر درچه از تکرار نشست زمین 
جلوگیری می کند

مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: احداث کمربندی شهر درچه از توابع شهرستان خمینی شهر از 
تکرار حوادث نشست زمین مانند آنچه اخیرا شاهد آن بودیم، جلوگیری می کند.منصور شیشه فروش 
افزود: عبور وسایل نقلیه سنگین شامل کامیون و تریلی از داخل شهر درچه سبب فشار بیش از اندازه به 
معابر این منطقه شده است و ادامه این روند خطر نشست زمین را افزایش می دهد.وی اضافه کرد: وقوع 
حادثه نشست زمین در چهار راه مطهری این شهر به دلیل نشت آب در خیابان رخ داد و چنانچه عبور وسایل 
سنگین از محلی به غیر از شــهر انجام گیرد، احتمال وقوع حوادث مشابه کاهش می یابد.وی ادامه داد: 
موقعیت شهر درچه به گونه ای است که رانندگان خودروهای سنگین برخی محور غربی و جنوبی اصفهان 
مجبورند از داخل شــهر عبور کنند و راه جایگزینی ندارند بنابراین الزم است که این شهر کمربندی داشته 
باشد.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: بر همین اساس الزم است که متولیان 
امر به این موضوع بیش از گذشته اهمیت دهند.شیشه فروش اظهارداشت: حادثه اخیر اگرچه فرونشست 

زمین محسوب نمی شود ؛اما خطرات و آسیب های خود را دارد و باید از تکرار آن جلوگیری کرد.

سخنگوی آتش نشانی اصفهان:

برخورد پژو با پایه روشنایی معابر حادثه ساز شد 
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از وقوع یک حادثه جرحی در خیابان 
پروین اصفهان خبر داد.فرهاد کاوه آهنگران با اشاره به حادثه برخورد خودروی پژو با پایه روشنایی معابر، 
اظهار کرد: این حادثه در ساعت ۱:۳۰ بامداد به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 

اصفهان گزارش شد که بالفاصله آتش نشانان راهی محل حادثه شدند.
وی با بیان اینکه نیروهای امداد و نجات از ایستگاه ۴ ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان برای امدادرسانی اقدام کردند، اضافه کرد: اکیپ اعزامی در کمترین زمان ممکن در محل حادثه 
در خیابان پروین حاضر شدند. سخنگوی سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان، با 
اشاره به اینکه علت بروز حادثه در دست بررسی است، افزود: این حادثه باعث مصدوم شدن یک جوان 
۳۰ ساله شــد که برای ادامه روند درمان تحویل نیروهای اورژانس شد. وی ادامه داد: پرهیز از رفتارهای 
پرخطر و رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی توصیه همیشگی به رانندگان است که همه شهروندان 

باید آن را رعایت کنند.

ادامه روند سیر صعودی کرونا در استان اصفهان؛

دو بیمارستان صحرایی درخط مقدم بستری بیماران کرونا
روزانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ بیمار جدید مبتال به کرونا به بیماران بســتری در مراکز درمانی اســتان اصفهان اضافه 
می شوند.معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ارتباط اینترنتی با بخش خبری ۲۰ سیمای مرکز 
اصفهان، سیر بستری مبتالیان کرونا را در بیمارستان های این استان صعودی اعالم کرد و گفت: هم اکنون 
حدود دو هزار و ۴۰۰ بیمار کرونایی در بیمارستان ها بستری هستند.بهروز کلیدری افزود:حدود ۳۷۰ نفر از 
این بیماران بسیار بدحال و در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های این استان تحت مراقبت هستند.

وی گفت: از تمام ظرفیت بیمارســتان های دولتی، غیردولتی و خیریه ها برای بستری بیماران کرونایی 
استفاده شده است.معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: در برخی شهرستان ها از جمله 

نجف آباد و داران وضعیت بسیار وخیم است به طوری که بیماران در صف انتظار بستری هستند.
بهروز کلیدری افزود: با ادامه روند سیر صعودی روزانه بستری بیماران کرونا،  از ظرفیت بیمارستان های 
صحرایی در منطقه سپاهان شهر اصفهان وابسته به سپاه راه اندازی شده همچنین بیمارستان صحرایی 
در کنار بیمارستان الزهرا با ۶۰۰ تخت بســتری با همکاری نیرو های مسلح در حال آماده شدن برای ارائه 

خدمات به کرونایی هاست.

با مسئولان 5جامعه

تاخت وتاز کرونا نفس بیمارستان ها را به شماره انداخت؛

تاوان عادی انگاری مردم و بی برنامگی مسئوالن

عادی انــگاری شــرایط و عــدم رعایت  پریا پارسادوست
اوضــاع  بهداشــتی،  پروتکل هــای 
نگران کننده ای را به وجود آورده است آن هم در شرایطی که افزایش 
غیرقابل تصور آمار مبتالیان به کرونا همه را شــوکه کرده و استفاده از 

توان کادر درمان به حداکثر رسیده است.
پیامد عدم کنترل همه جانبه ترددهــا در تعطیالت نوروزی و رفتن به 
مسافرت ها، قرمز شدن وضعیت بسیاری از شهرهای کشور از جمله در 
استان اصفهان بود. عادی انگاری شرایط ما را در وضعیت بحرانی قرار 
داده و انگار دیگر هشدارها و خواهش و تمنای کادر درمان برای رعایت 
دستورالعمل های مقابله با شیوع کرونا هم بی تأثیر شده است؛ گویی 
دیگر ترس از مــرگ در نتیجه ابتال به کرونا بازدارنده نیســت و مردم 

ترجیح داده اند با خیالی آسوده به امور روزانه خود بپردازند.
در حالی که مردم همچنان با وجود اعمال محدودیت های البته نیم بند 
به خیابان ها می آیند و به راحتی با خانواده در پارک ها و خیابان ها قدم 
می زنند و در دورهمی ها شــرکت می کنند، تــوان کادر درمان کاهش 
یافته است. بدتر از همه اینکه گاه عادی انگاری شرایط از سوی برخی 

مسئوالن تشدید می شود.

پنج برابر شدن بستری ها در عرض یک ماه
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص وضعیت شیوع 
بیماری کووید ۱۹ در اصفهان، می گوید: در حال حاضر شیوع کرونا در 
استان شتاب زیادی دارد، مقایسه ۲۷ اسفند ماه با ۲۷ فروردین ماه 
نشان می دهد با گذشت یک ماه تعداد بستری ها تقریبا پنج برابر شده، 
تعداد موارد حاد هم حدود پنچ برابر شــده و موارد مثبت شناســایی 
افزایش ســه برابری داشته است. این آمار نشــان می دهد که موارد 

شناسایی و حاد ابتال به کرونا بیشتر شده است.

وضعیت استان اصفهان بحرانی است
آرش نجیمی، ادامه می دهد: به طور کلی وضع استان بسیار خطرناک 
و تعداد بیماران مبتال به کرونا از دو هزار نفر گذشته است و این نشان 
می دهد که وضع اســتان در خصوص شــیوع بیماری کووید ۱۹ اصال 
خوب نیست و به مرور داریم وارد بحران می شویم و امیدواریم از نظر 
مرگ ومیر فاجعه نشود، باید از ادامه این روند جلوگیری شود، آخرین 
رنگ بندی که برای استان اعالم کردند قرمز است و وارد یک وضعیت 

بحرانی شده ایم.

محدودیت ها باید سخت گیرانه تر باشد
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خاطرنشان می کند: با ادامه 
این شــرایط امکان بازسازی سیستم بهداشــت و درمان و ایجاد زیر 
ســاخت های جدید و مورد نیاز وجود ندارد، همچنین امکان ترخیص 
و جایگزینی بیماران نیز به دلیل بدحال بودن آن ها کمتر شــده است، 
بنابراین روز به روز به طرف بحرانی تر شــدن می رویم، با توجه به این 
موج از ویروس کرونا که بسیار شــدیدتر از موج های قبلی است، باید 
بدانیم این نوع کاهش تــردد و کاهش تحرک جامعه با این شــدت 
و با این نوع رعایت هــای ناقص بعید اســت که بتوان بــه راحتی از 
 این موج جلوگیری کند، عالوه بر اینکه شــتاب بیماری کرونا بســیار 

زیاد است.
چیزی که در حــال حاضــر می بینیم این اســت کــه محدودیت ها 
یک هفته ای است که شــروع شــده، اما هنوز هیچ تغییری در پیک 
ایجاد نشده اســت و این موضوع نشــان می دهد که اعمال این نوع 
محدودیت کارآمد نبوده و محدودیت ها در تمام زمینه ها باید بســیار 
 سختگیرانه باشــد تا بتوانم شاهد بهتر شــدن وضعیت در هفته های

 آتی باشیم.

خدمت رسانی به بیماران غیرکرونایی مشکل است
وی در خصوص ارائه خدمات درمانی به بیماران غیرکرونایی، می گوید: 
در شــرایط فعلی برای ارائه خدمات به بیماران غیر کرونایی حتما به 
مشــکل برمی خوریم و اکنون نیز بیمارانی داریم که به »آی سی یو« 
نیاز دارند، اما در بخش بستری هستند، اگر این روند ادامه یابد تخت 

معمولی هم دیگر وجود نخواهد داشت.

نیاز فراوان به اکسیژن و دستگاه اکسیژن ساز
علیزاده نوحی، رییس بیمارستان غرضی هم با توضیح اینکه بیماران 
مبتال به کرونا به اکســیژن فراوانی نیاز دارند، خاطرنشان می کند: در 
شرایط فعلی به کپسول های اکســیژن بیشتری نیاز داریم، به طوری 
که قبال هر ۱۰ روز یک بار کپســول های اکســیژن را پر می کردیم، اما 
اکنون باید هر دو یا ســه روز یک بار کپســول های اکسیژن پر شود، 
درخواست دستگاه اکسیژن ســاز کردیم تا بتوانیم اکسیژن مورد نیاز 
 بیماران کرونایی را تامین کنیم و اقدامــات الزم در این زمینه را انجام

 داده ایم.

معاون پایش و نظارت حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان گفت: حدود ۷۵ بال فالمینگو از ابتدای بهار 

امسال به مهمانی تاالب بین المللی گاوخونی آمدند.
حسین اکبری با اشاره به اینکه فروردین سال گذشته 
تعداد قابل توجهی فالمینگو در تاالب مشــاهده شده 
بود، اظهار داشت: با توجه به اینکه سال ۱۳۹۸ حدود ۴۰ 
میلیون متر مکعب آب به سمت گاوخونی رهاسازی 
شد دو لکه آبی وجود داشت و شــمار فالمینگوها به 

حدود ۴۵۰ بال نیز می رسید؛ اما امسال به دلیل اینکه 
وضعیت آبــی تاالب خوب نیســت ۷۵ بال فالمینگو 
بیشــتر نبود.وی با بیان اینکه فالمینگــو از گونه های 
شــاخص تاالب گاوخونی شناخته می شــود، افزود: 
با توجه به اینکه سراســر اقلیم خشــک است، وجود 
پوشش گیاهی در بستر رودخانه و مصب تاالب سبب 
شــده پرندگان مهاجر به امید آب فرود بیایند.معاون 
پایش و نظــارت حفاظت محیط زیســت اصفهان، 
وضعیت جمعیتی سایر پرندگان مهاجر در گاوخونی 
را مناسب تر ارزیابی کرد و ادامه داد: وضعیت جمعیتی 
پرندگان مهاجر نیمه دوم سال گذشته در اواخر پاییز 
و ابتدای زمســتان ۹۹ در رودخانه در شــرق اصفهان 

حدفاصل روســتای اژیه تا تاالب بد نبــود؛ اما اکنون 
با توجه به اینکــه هوا رو به گرماســت وقتی پرندگان 
می بینند آب نیست، نمی مانند و بی خانمان و متفرق 
می شوند.اکبری ابراز داشت: وضعیت پرندگان به لحاظ 
تعداد و تنوع در نیمه دوم سال گذشته نسبت به سال 
۹۸ مناسب تر بوده است و با وجود اینکه سال گذشته 
آبی رهاسازی نشد در مســیرهایی از رودخانه به ویژه 
بین اژیه تا تاالب که الیروبی هایی انجام دادیم اندکی 
پساب و زهاب کشاورزی به سمت تاالب جریان داشت 
که سبب ورود پرندگان شــد؛ اما هم اکنون جمعیت 
پرندگان تاالب در مقایسه با مدت مشابه سال پیش 

حدود ۶۰ درصد و به یک پنجم کاهش یافته است.

معاون پایش و نظارت حفاظت محیط زیست اصفهان:

7۵ بال فالمینگو به مهمانی تاالب گاوخونی آمدند

افطار سفیدپوشان 
بیمارستان پشتیبانی 
شهید دستغیب شیراز

بــا شــروع پیــک چهــارم کرونادر 
شــیراز ،ورزشگاه شــهید دستغیب 
به بیمارستان پشــتیبانی از بیماران 
کرونایی توســط نیروهای مســلح 
تبدیل شــد. طی روزهای ماه مبارک 
رمضان و سختی های کار، مدافعان 
ســالمت با تمــام توان بــرای بهبود 

بیماران در تالش هستند.

در یک پروژه آماری توسط دانشجویان دانشگاه اصفهان بررسی شد؛

میزان رضایت دانشجویان از آموزش مجازی
چند تن از دانشــجویان گروه آمار دانشگاه اصفهان در پژوهشــی به بررسی چالش های آموزش 
مجازی در دوران کرونا پرداخته اند که بر اساس نتایج به دست آمده از آن، ۸۴ درصد دانشجویان از 

آموزش حضوری و ۱۶ درصد، از آموزش مجازی رضایت داشته اند.
پاندمی کووید۱۹ دانشجویان کشور را با مقوله آموزش آنالین آشنا کرد؛ موضوعی که تا پیش از شیوع 
کرونا به صورت جدی مورد توجه دانشجویان و حتی مسئوالن دانشگاه ها و دست اندرکاران آموزش 
عالی قرار نگرفته بود. این شیوه آموزشی مزایا و معایبی برای دانشجویان و اساتید به همراه داشته 
و نگاه افراد به آن متفاوت است.نصرا...ایران پناه،استاد گروه آمار دانشگاه اصفهان ، با بیان اینکه 
تمام ابعاد زندگی بشر تحت تاثیر فناوری و تکنولوژی قرار گرفته است، اظهار کرد: با توجه به شیوع 
ویروس کرونا در سراســر جهان، تاثیر فناوری در این ابعاد به خصوص در حیطه آموزش افزایش 
یافته و در حالی که اکنون آموزش مجازی تنها راه ادامه روند آموزشی است، توجه به آن از اهمیت 
باالیی برخوردار اســت.وی افزود: از آنجا که این شــیوه جدید بر ابعاد مختلف زندگی دانشجویان 
تاثیر می گذارد، یک تیم از دانشجویان گروه آمار دانشگاه اصفهان به بررسی چالش های آموزش 
مجازی، میان رضایت دانشجویان از این شیوه آموزشی و همچنین تاثیراتی که بر حاالت روحی و 
جسمی دانشجویان می گذارد، پرداختند.عضو هیئت علمی گروه آمار دانشگاه اصفهان با بیان اینکه 
در کشور، زیرساخت های آموزش مجازی در مرحله ابتدایی قرار دارد و بهبود عملکرد آن با توسعه 
زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری میسر است، تصریح کرد: این نوع آموزش برای هر فرد 
نتیجه متفاوتی دارد. از طرفی کمتر شدن رفت و آمدها و همچنین افزایش هزینه اینترنت و فراهم 
کردن ابزارهای ابتدایی برای آموزش مجازی چالش مهمی بود که با نظرسنجی از دانشجویان در این 
پژوهش سعی در پاسخ به آن داشتیم.ایران پناه خاطرنشان کرد: این پژوهش به صورت مطالعه 
میدانی با طراحی پرسشنامه به صورت آنالین از ۴۰۰ دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه های علوم 
 SPSS پزشکی و اصفهان انجام شد، نمودارها و نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری
ارزیابی شد و در پایان نظرسنجی، ســواالتی در رابطه با روش تدریس اساتید و پیشنهاداتی برای 
عملکرد بهتر آموزش مجازی پرسیده شد.وی با بیان اینکه در زمان انجام تحقیق وضعیت بیماری 
کووید در ایران و به خصوص شهر اصفهان رو به افزایش بود، اظهار کرد: امکان پخش پرسشنامه به 
صورت حضوری میسر نشد و این یکی از محدودیت های انجام تحقیق بود، اما با استفاده از بستر 
شبکه های اجتماعی مانند واتس آپ، اینستاگرام و تلگرام پرسشنامه ها توزیع شد و نتایج مورد 
بررسی قرار گرفت.این استاد دانشگاه، محورهای اصلی این نظرسنجی را آگاهی از میزان رضایت 
دانشجویان از آموزش های مجازی و زیرساخت های آن، تفاوت وضعیت تحصیلی دانشجویان در 
دوره قبل و بعد از کرونا و مشکالت و تغییراتی که در وضعیت جسمانی و حاالت روانی دانشجویان 
ایجاد شده، اعالم کرد.ایران پناه خاطرنشان کرد: نتایج این پژوهش نشان می دهد که شیوع کرونا 
و استفاده از آموزش مجازی به عنوان راهکار اصلی آموزش، موجب شد که دانشجویان و اساتید با 
مشکالت و مزایایی روبه رو شوند. در طول دوره کرونا استفاده از وسایل دیجیتال و اینترنت نسبت 
به قبل افزایش یافته است، ۸۴ درصد دانشجویان از آموزش حضوری و ۱۶ درصد از آموزش مجازی 
رضایت داشتند.وی افزود: بر اساس نتایج به دســت آمده در این پژوهش، در آموزش مجازی به 
دلیل فراهم نبودن زیرساخت های الزم و آشنا نبودن برخی اساتید با شیوه های تدریس مجازی، 
شرایط برای دانشجویان دشوار شده است. همچنین فقدان ارتباط رو در روی دانشجویان با اساتید 
سبب کاهش تمرکز و بازدهی آنها و موجب خستگی بی تحرکی و در نتیجه چاقی و بی انگیزه بودن 
دانشجویان شده است.این استاد دانشگاه،  با بیان اینکه با مجازی شدن دروس، اساتید با شیوه 
های مختلف مطالب را ارائه می دهند، تاکید کرد: با توجه به نتایج حاصل شده از پرسشنامه، حدود 
۸۳.۶ درصد از اساتید از روش آنالین، ۹.۲ درصد اســاتید از روش آفالین و ۷.۲ درصد آنها از هر دو 
روش برای تدریس اســتفاده می کردند که ۳۷ درصد دانشجویان از آموزش آنالین و ۶۳ درصد از 

دانشجویان روش آفالین رضایت داشتند.

وز عکس ر

چهره روزذره بین

معاون ستاد دیه استان:

3۵0 میلیارد تومان برای 
آزادی 711 زندانی در 

اصفهان نیاز است
معاون ســتاد دیه اســتان اصفهــان گفت: 
برای آزادی ۷۱۱ زندانی غیرعمد در اســتان 
اصفهان ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است 
که با حمایت خیران زمینه رهایی آنان فراهم 
می شود.بهنام رحیمی اظهار کرد: چهار نفر از 
۷۱۱ زندانی جرائم غیرعمد در شــب اول ماه 
مبارک رمضان با اهــدای ۱۸۰ میلیون تومان 
کمک مردمی آزاد شــدند.وی با بیان اینکه 
سال گذشته با کمک فوالد مبارکه ۱۰۳ میلیارد 
ریال برای آزادی زندانیان غیر عمد جمع آوری 
شــد، افزود: این ســتاد همواره برای آزادی 
زندانیان جرائم غیرعمد به کمک و پشتیبانی 
خیران نیاز دارد.معاون ســتاد دیه اســتان 
اصفهان ادامه داد: جشــن های گلریزان در 
اصفهان و سایر شهرستان های استان به طور 
معمول در گذشته جمعی و با دعوت از خیران 
و مسئوالن برگزار شد، اما امسال این آیین به 
دلیل شیوع ویروس کرونا غیرحضوری برگزار 
می شود.وی اضافه کرد: به طور متوسط برای 
آزادی هر زندانی ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال نیاز 
است و برخی از این زندانیان بدهی کمتر از ۱۰۰ 
میلیون ریالی و تعدادی از آن ها هم بیش از 
یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بدهی دارند.

رحیمی با بیان اینکه بیشتر زندانیان جرائم 
غیرعمد استان محکوم مالی و دست کم ۸۰ 
نفر آن ها محکوم به پرداخت مهریه هستند، 
تصریح کــرد: ۷۱۱ نفر در اصفهــان به دلیل 
جرائم غیــر عمد و مالی زندانی هســتند که 
با احتســاب آمار کاشــان و آران و بیدگل در 
مجموع ۹۶۰ زندانی در این استان وجود دارد.

وی با اشاره به وجود ۲۶ زن زندانی غیرعمد 
در استان تصریح کرد: جرم این زندانیان زن 
سنگین اســت و یا جرم دیگری هم مرتکب 

شده اند که مشمول ستاد دیه نمی شود.
رحیمی افزود: زندانی شدن زنان به خصوص 
در جرائم غیرعمد تبعات اجتماعی مختلفی 
به همــراه دارد و می تواند آثار نامطلوبی روی 

خانواده برجای بگذارد.

اصفهان در احاطه ریزگردهای داخلی و خارجی است؛

بارش باراِن گل!
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به بارش رگباری در برخی از مناطق استان گفت: این بارش ها اغلب به صورت گل آلود و همراه با رعد و برق در 
نیمه غربی و جنوبی استان بوده است.منصور شیشه فروش افزود: همزمانی وزش باد با خیزش گرد و غبار و بارش رگباری موجب گل آلود شدن بارش ها در بسیاری 
از مناطق استان شده است.وی همچنین با اشاره به وزش تندباد عصر یکشنبه در جنوب و مرکز استان از شکسته شدن ۱۰ اصله درخت، فروریختن چهار داربست، 
واژگون شدن سه تابلوی تبلیغات شهری و کنده شدن سقف ٢ گلخانه در شهرهای اصفهان، فالورجان و شهرضا خبر داد و گفت: وقوع این حوادث خسارت جانی 
به دنبال نداشته است.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اظهار داشــت: در فصل پاییز و زمستان ۹۹ و فروردین امسال به دلیل شکل گیری نامناسب 
الگوهای جوی و افزایش ارتفاع در الیه میانی جو نسبت به حالت نرمال و همچنین تغذیه ناکافی رطوبت در سامانه های جوی شاهد کاهش چشمگیر فعالیت 

سامانه های بارش زا در استان بودیم.وی اضافه کرد: در این مدت وزش باد بیشترین پدیده غالب بود و ناپایداری  هوا، انرژی را بیشتر به صورت باد تخلیه کرد.
شیشه فروش یادآور شد: خروجی مدل های هواشناسی بیانگر این است که در اردیبهشت با کاهش ارتفاع در الیه میانی جو، شرایط برای گذر امواج ناپایدار مهیا 

شود و انتظار می رود که افزایش ناپایداری جوی به صورت بارش رگباری مشاهده شود و شرایط نسبی بارش ها بهبود یابد.
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  تداوم خریدهای پرسروصدای تیم والیبال سپاهان؛

دورخیز طالیی پوشان برای کسب اولین قهرمانی

 خریدهای پر ســر و صدای تیم والیبال 
 سمیه مصور

سپاهان هم چنان ادامه دارد و آنها در پی 
بستن یک تیم رویایی برای کسب اولین قهرمانی در رقابت های لیگ 
برتر والیبال کشور هستند. والیبالیست های ســپاهان پس از آنکه با 
نایب قهرمانی در رقابت های دست یک به لیگ برتر صعود کرده بودند، 
در فصل گذشــته رقابت های لیگ برتر والیبال کشور نیز عملکرد قابل 
توجهی را از خود به نمایش گذاشــتند به طوری که یکــی از تیم های 
مدعی قهرمانی این مسابقات به شمار می رفتند؛ اما در نیمه نهایی برابر 
تیم فوالد سیرجان راه به جایی نبردند. شاگردان رحمان محمدی راد با 
توقف مقابل این تیم شگفتی ساز نتوانستند اولین فینال خود را تجربه 
کنند و این تیم در نهایت به مقام سومی مشترک با لبنیات هراز دست 

یافت.
زردپوشان اصفهانی که در لیگ برتر فوتبال ســابقه 5 عنوان قهرمانی 
دارند و در لیگ بیســتم نیز جزو مدعیان اصلی هستند، در لیگ برتر 
والیبال نیز می خواهند هــر چه زودتر اولین قهرمانــی خود را تجربه 
کنند.در همین راســتا، باشگاه ســپاهان با حفظ رحمان محمدی راد 

روی نیمکت خود، چند بازیکن کلیدی اش را حفظ کرده و چند خرید 
پرسروصدا هم داشته تا آرزوی شان در این فصل را محقق سازند.

در اولین گام بازیکنانی همچون مجتبی میرزاجانپور، مهدی مباشری، 
کیاوش حیدری و پرویز پزشکی قراردادشان را تمدید کردند. در کنار این 
بازیکنانی همچون علی اصغر مجرد، سعید جواهری و محمود رسولی 

نیز از سپاهانی ها جدا شدند.
خریدهای پرســرو صدای ســپاهانی ها خیلی زود منتشر شد. ثبت 
قرارداد با امیرغفور ستاره تیم ملی والیبال یکی از این خرید ها بود که 
نوید بخش روزهای طالیی برای طالیی پوشــان در فصل جدید رقابت 
های لیگ برتر والیبال است. غفور، بعد از چند فصل بازی در لیگ های 
اروپایی با سپاهان قرارداد امضا کرد تا خیال این تیم از پست قطر پاسور 
راحت شود. مسعود غالمی، بازیکن ملی پوش فصل گذشته شهرداری 
ارومیه نیز پس از انجام مذاکره با محمدرضا ساکت، مدیرعامل باشگاه 
فوالد مبارکه سپاهان با عقد قراردادی سه ساله به جمع طالیی پوشان 

اصفهان اضافه شد.
این بازیکن ســرعتی زن که جزو ملی پوشــان والیبال هم به حساب 

می آید، دومین خرید بزرگ ســپاهان بعد از جذب امیر غفور به شمار 
می رفت. ســامان فائزی هم سپاهانی شــد تا در فصل جدید رقابت 
های لیگ برتر والیبال برای این تیم به میدان برود.فائزی مدال برنز 
مسابقات جام بزرگ والیبال قهرمانان جهان، طالی بازی های آسیایی 
جاکارتا، طالی جام کنفدراســیون والیبال آسیا، نقره والیبال قهرمانی 
زیر ۱۹ سال پسران جهان و قهرمانی والیبال قهرمانی نوجوانان آسیا را 

در کارنامه خود دارد.
یکی دیگر از خریدهای پرســروصدای ســپاهان، حضور ستاره چپ 
دست والیبال ایران در این تیم اســت. فرهاد قائمی که در سال ۱400 
تصمیم گرفت با انصراف از اردوی تیم ملی به اســتراحت بپردازد، در 
ادامه خریدهای بزرگ و پرسروصدای سپاهان به جمع طالیی پوشان 
پیوســت.این بازیکن باتجربه که در نیم فصل لیگ سال ۹۹ از الریان 
قطر به لیگ ایران بازگشــت و در ترکیب هراز آمل به میدان رفت، برای 
فصل جدید به سپاهان ملحق شد.قائمی ســابقه بازی در لیگ ترکیه 
را هم داراســت و عناوین قهرمانی زیادی را در لیــگ برتر ایران تجربه 

کرده است.

واکنش »یحیی« به شایعه جدایی حمید مطهری
طی روزهای اخیر شایعاتی درباره حضور احتمالی مربی قرمزها در سایپا شنیده می شود.»حمید 
مطهری در روزهای گذشته با پیشنهاد سرمربیگری ســایپا روبه رو شد«. یحیی گل محمدی در 
واکنش به این اخبار تاکید کرد همان طور که در گذشــته به هیچ کدام از دســتیارانش نگفته نباید 
جایی بروند، به مطهری هم نمی گوید نباید کادر او را ترک کند. با این وجود اما دستیار یحیی عالقه 

ای به ترک این باشگاه و حضور در سایپا ندارد. او ظاهرا این پیشنهاد را خیلی زود رد کرده است.

فوالدی ها به حج عمره می روند
با موافقت عربستانی ها در مورد درخواست تیم فوالد برای ســفر حج، کاروان فوالد پس از پایان 
مرحله گروهی به مکه سفر می کند.به گزارش ورزش ســه، فوالد ایران در گروه چهارم رقابت های 
لیگ قهرمانان آسیا با تیم های السد، الوحدات اردن و النصر عربستان هم گروه است. شاگردان 
جواد نکونام در دو بازی اول خود 4 امتیاز مهم به دســت آورده اند .طبق اعالم سید محمد علوی 
سرپرست تیم فوالد، کاروان این تیم پس از پایان مسابقات مرحله گروهی به جده سفر خواهد کرد 
و پس از آن برای انجام مناسک حج عمره به مکه خواهند رفت. به نظر می رسد قرمزپوشان اهوازی 

۱۱ اردیبهشت این سفر معنوی را انجام بدهند.

ستایش »مجیدی« از تیمش بابت برد سخت
وب سایت کنفدراسیون فوتبال آســیا پس از پایان دور دوم از رقابت های لیگ قهرمانان آسیا، در 
مطلبی به پیروزی استقالل پرداخته و با انتشار صحبت های فرهاد مجیدی در کنفرانس خبری، 
از اعتباری که سرمربی آبی پوشــان به تیمش داده، نوشته است.این وب سایت با تیتر »مجیدی 
پس از کسب ۳ امتیاز سخت از تیمش ستایش کرد«، نوشته است: گل های محمد نادری، فرشید 
اسماعیلی و شیخ دیاباته در ورزشگاه کینگ عبدا... شــهر جده، غول های تهرانی را به دومین برد 
خود در گروه C رساند، در حالی که به نظر می رسید کار استقالل بعد از کارت قرمزی که حسام کاظم 

در دقیقه ۱۱ دریافت کرد، راحت تر شد.
این نتیجه باعث شــد دو پیروزی اســتقالل )که در بازی افتتاحیه خود االهلی عربستان را 2-5 
شکست داده بود( آنها را به صدر جدول برســاند، اما مجیدی گفت که تیمش برای عبور مجدد از 
الشرطه، باید سخت مبارزه و تالش کند.در حالی که تنها تیم های اول هر گروه از صعود به مرحله 
یک هشتم نهایی اطمینان دارند، پیروزی مقابل الدحیل قطر در دیدار روز چهارشنبه باعث می شود 
که استقالل در پایان دیدارهای رفت، با 5 امتیاز اختالف نسبت به این تیم قطری در صدر قرار بگیرد.

وب سایت کنفدراسیون فوتبال آســیا در ادامه اقدام به انتشار صحبت های مجیدی در کنفرانس 
خبری کرده است. مجیدی در این نشست خبری گفت: خوشبختانه توانستیم نیمه اول را با برتری 
به پایان برسانیم. در نیمه دوم بازی را کنترل کردیم و دو گل دیگر به ثمر رساندیم. الشرطه به رغم 
بازی با ۱0 نفر بازی خوبی را ارائه داد. بازی در برابر تیم های ۱0 نفره می تواند دشــوارتر باشــد زیرا 

حریفان با توان بیشتری مبارزه می کنند.

برادران حیدری آسیایی شدند
کنفدراسیون فوتبال آسیا از قضاوت دو برادر ایرانی  در رقابت های AFC CUP خبر داد.مسابقات 
گروه هفتم »ای اف سی« کاپ آسیا 202۱ از 24 لغایت ۳0 اردیبهشت ماه در حالی در هنگ کنک 
برگزار می شــود که بیژن حیدری به عنوان داور و فرهاد مروجی به عنوان کمک داور قضاوت بازی 
های این گروه را برعهــده دارند.همچنین  پیام حیدری به عنوان داور و حســن ظهیری به عنوان 
کمک داور بازی های گروه چهارم این رقابت ها را سوت خواهند زد. مسابقات این گروه از 24 تا  ۳0 

اردیبهشت ماه در مالدیو برگزار می شود.

زشمستطیل سبز ور

وز عکس ر

رونمایی از دستیار 
جدید »فکری« 

معین دالوری که ســابقه فعالیت 
در تیــم های اســتقالل، تیم ملی 
جوانــان، ســپیدرود، اکســین، 
نساجی و... را در کارنامه خود دارد، 
به عنوان جدیدترین کادرفنی نفتی 

ها معرفی شده است.

رکورد جدید »هالند« با دورتموند
مهاجم بوروســیا دورتموند با دبل در دیدار برابر وردربرمن یک رکورد جدیــد را به نام خود به ثبت 
رساند. به نقل از اسپورت، بوروسیا دورتموند در هفته بیست و نهم رقابت های بوندسلیگا با نتیجه 

4 بر یک برابــر وردربرمن بــه پیروزی 
دســت پیدا کرد. ارلینگ هالند در این 
بازی هم درخشید و توانست دو گل به 
ثمر برساند تا یک رکورد جدید را به نام 
خود ثبت کند.شــبکه آماری اوبتا اعالم 
لنــد، نخســتین بازیکن در  کرد که ها
تاریخ باشــگاه بوروسیا دورتموند است 
که توانســته ۹ بار در یک فصل دبل و یا 
بیشتر از دو گل به ثمر برساند.هالند که 
زمستان سال قبل به دورتموند پیوست 

عملکرد خیره کننده در این تیم داشته اســت. او مورد توجه چند تیم بزرگ اروپایی قرار گرفته و 
بعید به نظر می رسد که در دورتموند بماند.

امباپه:

 این است تیم من!
ستاره پاری ســن ژرمن واکنش جالبی بعد از درخشش در دیدار برابر ســن آتین داد. به نقل از 
اکیپ، کیلیان امباپه در دیدار برابر سن آتین درخشید و باعث شــد تا تیمش سه امتیاز ارزشمند 
را به دست آورد. امباپه در این بازی دو گل به ثمر رســاند تا اختالف با تیم صدرنشین تنها به یک 
امتیاز کاهش پیدا کند.این بازیکن جوان بعد از بازی پســتی را منتشر کرد که بار دیگر گمانه زنی 
های را درباره ماندن او در پاری سن ژرمن بیشتر کرد.او نوشــت: عجب بازی بود. این است تیم 
من.امباپه سخت مورد توجه رئال مادرید قرار گرفته و گمانه زنی های زیادی درباره پیوستن او به 
کهکشانی ها در تابستان به گوش می رسد البته درخشش پاری سن ژرمن در دو فصل اخیر لیگ 
قهرمانان اروپا باعث شده است تا احتمال جدایی این بازیکن کم شود.امباپه تا تابستان 2022 با 

پاری سن ژرمن قرارداد دارد.

مدافع برزیلی رئال:

تا روز پایانی، قهرمان مشخص نمی شود
مدافع برزیلی رئال از دســت رفتن دو امتیاز برابر ختافه را قدمی رو به عقب در راه قهرمانی نمی 
داند.رئال مادرید یکشنبه شب در غیاب بسیاری از بازیکنان اصلی خود در زمین ختافه با تساوی 
بدون گل متوقف شد. رئال نتوانست موقعیت آنچنانی روی دروازه ختافه خلق کند و این تیبوکورتوا 
بود که با چند واکنش عالی اجازه نداد دروازه اش باز شود.رئال این تساوی را مدیون دروازه بان 

بلژیکی است. با این تساوی فاصله رئال با اتلتیکوی صدرنشین به سه امتیاز افزایش یافت.
مارسلو، مدافع چپ رئال در پایان بازی گفت:» بازی در زمین ختافه همیشه دشوار است و انتظار 
چنین دیداری را داشتیم. بازی بارها متوقف شــد، زمین خشک بود و توپ انگار حرکت نمی کرد 
اما جای توجیهی نیست و شــرایط برای دو تیم یکســان بود. هر زمان شانس داشتیم به سمت 
دروازه ختافه می رفتیم ولی در نهایت نشــد که برنده شویم. فرصت استراحت چندانی نداشتیم 
اما گفتم که جای توجیهی نیســت و باید به فکر پیروزی در بازی بعدی باشیم.«مارسلو در ادامه 
گفت:» بارسا و اتلتیکو هم بازی های مهمی در پیش دارند و می توان فاصله را جبران کرد. اللیگا 
بسیار دشوار است و باید به خوبی استراحت کرده و مهیای بازی با کادیز شویم. هنوز هفت بازی 

دیگر باقی مانده و تا روز پایانی چیزی مشخص نیست. «

خبر   روز

واکنش شارلروا به ماجرای 
فوتبالیست زن ایرانی

ممانعت داور از بازی یاســمن فرمانی در 
مرحله پلی آف برای تیم شــارلوا حواشی 
زیادی را به همراه نداشــت، به این خاطر 
که این بازیکــن و هم چنین باشــگاه در 
تالش برای رفع آرام این مشــکل هستند. 
داور بازی با وایت استار از یاسمن فرمانی 
خواست بدون لگ بازی کند که بانوی ایرانی 
این پیشــنهاد را قبول نکرد و روی نیمکت 
نشســت و بدون ایجاد حاشــیه در پایان 

شاهد پیروزی دو بر صفر تیمش بود. 
یاسمن فرمانی در پاســخ به این سوال که 
آیا  این مشکل پیش تر هم برای او به وجود 
آمده بود یا نه؟  اینطور توضیح داد:» قبل از 
این در ۹-۸ مســابقه هم داورانی بودند که 
اجازه بازی نمی دادند، اما بــا آنها صحبت 
می کردم و می گفتند اشکالی ندارد. چون 
یک نفر بودم قبول می کردند. در بازی داور 
تصمیم می گیرد و شما هیچ گاه نمی توانی 
چیزی که به نفع تیم است را به داور تحمیل 
کنی. مربی و باشــگاه هم تــا االن از من 
خیلی حمایــت کرده  و می کننــد، اما داور 
تصمیم گیرنده نهایی است.« باشگاه شارلوا 
که ریاست آن بر عهده بیات است و ریاست 
فدراسیون فوتبال بلژیک را هم برعهده دارد 
در این باره با کمیته داوران نامه نگاری کرده 
اســت تا مانع از تکرار این موضوع شــود. 
باشگاه شــارلوا در این نامه به این موضوع 
اشــاره کرده حضور بازیکنان مســلمان با 
حجاب در مســابقات فوتبال مــورد تایید 
فیفاست و حتی شــاهد این هستیم که در 
مسابقات بین المللی بازیکنان کشورهای 
مســلمان با حجاب در بازی ها حاضر می 
شوند. در این نامه بدین موضوع هم اشاره 
شده که بازیکن تیم ما در نشانه احترام به 
فرهنگ کشورش با حجاب بازی می کند و 
این یک مسئله شخصی است و از آنجایی 
که فدراسیون فوتبال جهان بازی با حجاب 
را پذیرفته حضور یاسمن فرمانی در ترکیب 
تیم شارلوا با رعایت حجاب نباید مشکلی از 

نظر قانونی ایجاد کند.

فوتبال جهان بازگشت طرفداران به لیگ بسکتبال
پس از شیوع ویروس کرونا حضور مجازی تماشاچیان و هواداران در ورزش جهان به یک رسم تبدیل شده؛ اتفاقی که تا یکشنبه شب در ورزش ایران رخ نداده بود. 
اما این اتفاق برای اولین بار در ورزش ایران، در اولین دیدار مرحله فینال لیگ برتر بسکتبال رخ داد و هواداران شهرداری گرگان به عنوان تیم میزبان به صورت آنالین 
شاهد مصاف تیم خود و مهرام بودند و تصاویرشان در سالن پخش شد.پخش تصویر زنده، واکنش و صدای هواداران در سالن عالوه بر ایجاد شور باعث طبیعی تر 
شدن حس مسابقه برای ورزشکاران هم شده بود.طبق اعالم مسئوالن فدراسیون بسکتبال ۱00 نفر توانستند به این شکل بازی را تماشا کنند و برای بازی دوم این 
تعداد حداقل دو برابر خواهد شد. پیش از این شاهد اجرای چنین طرحی در مسابقات NBA بودیم که حاال فدراسیون بسکتبال برای اولین بار آن را در فینال لیگ 

برتر اجرا کرد.

کامران قاســمپور بازهم نشــان داد فقط هم وزن 
بودنش با حسن یزدانی تنها عامل بازدارنده او در راه 
المپیک است.با اینکه مثل همیشه اکثر نگاه ها در 
مسابقات آسیایی معطوف به نمایش حسن یزدانی 
بود، باید به این نکته توجه کنیم که کامران قاسمپور 
در یک وزن باالتر دقیقا همچون ســتاره سرشناس 
کشــتی ایران بدون دادن حتی یک امتیاز تمامی 
رقبای خود را مقتدرانه از پیش رو برداشت. این پسر 
جویباری که حاال دو طالی قهرمانی آسیا و دو طالی 
امیدهای جهان را در کارنامــه دارد، از نظر برخی از 
کارشناســان چه بســا تکنیکی تر و زیباتر از حسن 
یزدانی کشتی می گیرد و یکی از بهترین زیرگیرهای 
دنیای کشتی به شمار می رود. تنها بدشانسی کامران 
هم وزن بودنش با حسن یزدانی است. او در سال 
های اخیر رقیب سرســختی برای همشهری اش 

بوده، اما هیچ وقت موفق به شکســت این ستاره 
کشتی جهان نشده است. حسن یزدانی یک نابغه 
در کشتی ایران و جهان مطرح شده و قاسمپور شاید 
اگر در هر وزن دیگری و در هر دوره ای حضور داشت، 
می توانســت به راحتی به عنوان نفر اول وزن خود 
راهی المپیک شود. زیرگیری های دیدنی قاسمپور 
برابر رقبای آسیایی و جسارت او برای شکست دادن 
کشتی گیران حریف هر بیننده ای را به وجد می آورد.

حتی این راهکار به ذهن خیلی از عالقه مندان کشتی 
رسیده که قاســمپور به یک وزن باالتر برود؛ اتفاقی 
که کادرفنی برای او در مســابقات آسیایی رقم زد و 
باعث شد ایران در ۹2 کیلو هم به راحتی به مدال طال 
برسد؛ اما برای المپیک کامران باید خودش را به ۹7 
کیلو برساند. خود این کشــتی گیر جوان جویباری 
چند باری تاکید کرده وزن بدنش ۸6 کیلوگرم است 

و نمی توانــد ۱۱ کیلو وزن اضافه کند تــا در ۹7 کیلو 
کشتی بگیرد. بدین ترتیب می توان گفت یک طالی 
المپیکی ایران در دوران برگزاری المپیک توکیو در 
خانه می ماند و از تلویزیون نظاره گر نمایش حسن 
یزدانی خواهد بود. البته که پشتکار باال و اخالق خوب 
قاسمپور یکی از دالیل پیشرفت او بوده، این کشتی 
گیر هیچ وقت از شکست برابر حسن یزدانی و پشت 
خط این نابغه کشتی ماندن خسته و دلسرد نشده و 
حتی بعد از باخت در انتخابی هم گفته تا روز آخر در 
تمرینات حضور دارد تا حسن یزدانی با بهترین فرم 

راهی المپیک شود.

کامران قاسمپور و حسرت ۸6 کیلویی شدن؛

طالی المپیکی ایران در خانه می ماند!

ثبت قرارداد با امیرغفور ستاره تیم ملی والیبال یکی از 
این خرید ها بود که نوید بخش روزهای طالیی برای 
طالیی پوشان در فصل جدید رقابت های لیگ برتر 

والیبال است
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رییس کانون وکالی دادگستری اصفهان خبر داد:

تعامل و همکاری بیش از پیش میان کانون وکالی 
دادگستری و شهرداری اصفهان

رییس کانون وکالی دادگســتری اصفهان از تعامل و همکاری بیش از پیش میان کانون وکالی 
دادگستری و شهرداری اصفهان خبرداد.

لیال رییســی در دیدار نوروزی خود با شهردار اصفهان، با اشــاره به ظرفیت های موجود در کانون 
وکال و شهرداری اصفهان جهت ارتقای سطح تعامل و همکاری میان طرفین، اظهار داشت: کانون 
وکالی دادگستری استان اصفهان آماده است تا در زمینه رفع مشکالت حقوقی شهرداری اصفهان، 
مشاوره های مفید حقوقی را به این شهرداری ارائه دهد.وی افزود: تجارب مدیریتی مختلف نشان 
داده است که همه ساله، بخش قابل توجهی از وقت شــهرداران و دیگر مدیران ادوار مختلف در 
شهرداری اصفهان، صرف دفاع در محاکم قضایی در پرونده های مطروحه از سوی شکات عمومی 
و خصوصی شده و به همین دلیل، کانون وکالی دادگستری اصفهان با دارا بودن ظرفیت علمی و 
تجربی واالی وکالی برجسته و شهیر اصفهانی می تواند در راستای گره گشایی از این پرونده ها، 

خدمات شایان توجهی را به شهرداری اصفهان ارائه دهد.
شهردار اصفهان نیز با تاکید بر اهمیت رسیدگی به مشکالت کانون وکالی دادگستری اصفهان اظهار 
داشت: کانون وکالی دادگستری همانند شهرداری، یک موسسه غیردولتی عمومی با کارکردهای 
حاکمیتی است که در نبود حمایت های مالی و سازمان یافته مناسب، تاکنون به خوبی توانسته 
اســت نقش خود را در راســتای وظایف ذاتی ایفا کند. قدرت ا...نوروزی با اشاره به وجود زمینه 
های تعامل و همکاری مشترک میان کانون وکالی دادگستری و شهرداری، افزود: وجود بخش 
های حقوقی مختلفی در شهرداری اصفهان و نیز ماموریت ها و مسئولیت های مشترک در زمینه 
آگاهی بخشی حقوقی به شــهروندان، راه را برای تعامالت هر چه بیشــتر میان این دو مجموعه 
فراهم خواهد کرد.وی هم چنین با اشــاره به وجود مشــکالت متعدد فراروی کانون های وکالی 
دادگســتری تصریح کرد: امروزه شرایط شغلی و معیشــتی برای وکالی محترم، بیش از پیش 
دشوار شده و متاسفانه انتظارات نهاد وکالت از نهادهای مربوطه نیز به خوبی محقق نشده است.

مدیر عامل سازمان حمل ونقل بار و کاالی شهرداری اصفهان تاکید کرد:

ضرورت توجه به ساماندهی حمل و تخلیه نخاله های 
ساختمانی

مدیر عامل سازمان حمل ونقل بار و کاالی شــهرداری اصفهان در جلسه ای با مدیر عامل سازمان 
مدیریت پسماند شهرداری که با موضوع »ســاماندهی حمل و تخلیه پسماندهای ساختمانی« 
برگزار شد، اظهار کرد: عالوه بر لزوم ورود پلیس راهور برای تحقق طرح ساماندهی حمل و تخلیه 
پسماندهای ساختمانی، از طریق صدور مجوز تردد و ارسال پیامک تذکر نیز مراتب دنبال خواهد 
شــد.مجید طهماســبی تصریح کرد: نقطه عطف این طرح در صورت اجرای دقیق و سنجیده آن 
همچنین مشــخص شــدن مبدأ و مقصد حمل نخاله هاســت که راهبر را مقید می کند در مکان 
مشخص شــده برای تخلیه نخاله ها اقدام کند؛ این امر ســبب جلوگیری از تخلیه های غیرمجاز 
خواهد شد.مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و کاالی شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: در این 
جلسه تفاهم شد که با شــیب مالیم و در نظر گرفتن شــرایط اجتماعی و با استفاده از بسترهای 
هوشــمند ســازمان بار همچنین ابزارهای قانونی و تعامل و همکاری با پلیس راهور به این مهم 
پرداخته شود.طهماسبی اظهار کرد: مقرر شــد در اجرای این طرح، مکاتبات و الزامات قانونی به 
صورت کامل با مراجع ذی صالح صورت گیرد تا کمترین تبعات اجتماعی جهت اجرای این پروژه 
وجود داشته باشد؛ البته این تعامل همسو با چشــم انداز اصفهان ۱۴۰۵ بوده که عالوه بر کاهش 
آلودگی زیســت محیطی، گام موثری برای جلوگیری از لطمه زدن به زیرساخت های شهری نیز 

خواهد بود.

شهردار اصفهان در مراسم بهره برداری از سامانه )AVL( و )AFC( مطرح کرد:

این پروژه نظم بیشتر شهر و خدمت رسانی بهتر را به دنبال دارد

سامانه توسعه هوشمند ناوگان اتوبوسرانی )AVL( و ارتقای سیستم 
پرداخت الکترونیکی)AFC( دو ســامانه ای بود که با هزینه ای بالغ 
بر 9۰ میلیارد تومان در ادامه برنامه های »هر یکشــنبه، یک افتتاح« 
شــهرداری اصفهان در مســیر تحقق تبدیل اصفهان به شهر هوشمند 

بهره برداری شد. 
این ســامانه ها با هزینه ای بالــغ بر 9۰۰ میلیارد ریال و با مشــارکت 
شــرکت صنایــع الکترواپتیک)صاایران( و بانک ســپه اجرا شــده 
است و ۱۱۰۰ دســتگاه اتوبوس شهری به این ســامانه ها مجهز شد. 
 AFC با این اقدام، اصفهان اولين شــهر مجهز به ســامانه يکپارچه
 )سیســتم دریافت اتوماتیک بلیت( و AVL )سیســتم مکان یابی

 خودکار ناوگان( است.  
با بهــره برداری از ســامانه های جدیــد، امکان شــارژ کارت بلیت و 
حساب شهروندی به صورت آنالین فراهم می شــود، اطالع مسافر 
از زمان رســیدن اتوبوس بعدی با اســتفاده از نمایشــگرهای نصب 
شــده در ایســتگاه های اتوبوس به صــورت آنالین، امــکان خرید 

بليت تک ســفره بــا QR code در شــبکه اتوبوســراني شــهري، 
اســتاندارد شــدن زمان ســرفاصله اتوبوس ها با پایــش اتوبوس 
ها در همه خطوط، امکان مشــاهده ليســت خطوط عبــوری از يک 
ايســتگاه خاص در اپليکيشــن »نصف جهان« از دیگــر مزایای به 
کارگیری این ســامانه هاســت. همچنیــن به دلیل رصــد و نظارت 
زمان توقــف اتوبوس ها در مبــدأ و مقصد از طریق ســامانه، کاهش 
توقف اتوبوس ها، کاهش مصرف ســوخت و رضایت بیشــتر مسافر 
حاصل می شــود و همه این هــا در نهایت رضایت و آرامش بیشــتر 
 شــهروندان و ترغیب آنان به اســتفاده از حمل و نقــل عمومی را به 

همراه دارد. 
خدمات این سامانه شامل امکان شــارژ آنالین اصفهان کارت، ایجاد 
حساب شهروندی جهت پرداخت های شهری، افزایش ضریب امنیت 
پرداخت های الکترونیکی، خرید بلیت تــک نفره به صورت QR کد، 
اســتفاده از اصفهان کارت در مراکز تفریحی و فروشــگاه های طرف 
قرارداد، برنامه ریزی سفر با اتوبوس های شهری از طریق اپلیکیشن 

های مسیریابی در شــهر اصفهان، اطالع از زمان رســیدن اتوبوس با 
اســتفاده از نمایشــگرهای ۵۰ ایستگاه سطح شــهر، ارائه سرویس 
های خدمات شهری به گروه های مختلف شهری به صورت هدفمند 
 و بهبود کیفیت خدمات حمــل و نقل به شــهروندان از طریق نظارت 

دقیق است.    

خدمت رسانی بهتر و ایجاد نظم در شهر با اجرای 
سامانه توسعه هوشمند ناوگان اتوبوسرانی

شــهردار اصفهان در این برنامــه ضمن ابراز خرســندی بابت حرکت 
اصفهان در مسیر تحقق هدف توسعه شــهر هوشمند به عنوان یکی از 
رویکردهای مدیریتی خود، اظهار کرد: نمی توان از شهر هوشمند سخن 
به میان آورد اما شــرایط برای حمل و نقل عمومی با استفاده از روش 
های هوشمند و نوین مهیا نباشد. قدرت ا... نوروزی،  با بیان اینکه از 
بانک سپه و شرکت صاایران و حمایت های اعضای شورای شهر بابت 
همکاری و حمایت از این پروژه تشــکر می کنــم، تصریح کرد: امروز 
شاهد یک حرکت بزرگ و اثربخش در شهر اصفهان هستیم. شهردار 
اصفهان ادامه داد: امروز مردم اصفهان به عنوان اولین شهروندان کشور 
از امکانی بهره مند می شوند که دیگر نیاز نیست بی اطالع وارد ایستگاه 
شوند، برای سوار شدن به اتوبوس به صورت نقدی پول پرداخت کنند 
و یا ســردرگم باشــند. مدیران نیز می توانند به صورت کامل بر رفت و 
آمد اتوبوس ها تسلط پیدا کرده و مدیریت بهتری بر کنترل ترافیک و 
انتظام بخشی به امور خدمت رسانی به مردم داشته باشند.  وی با بیان 
اینکه آن چیزی که امروز مدیران شهری در این پروژه به دست آوردند 
انتظام بخشی به امور و ایجاد نظم در شــهر است، اضافه کرد: اجرای 
این پروژه استقرار شیوه ای است که شهروندان به راحتی می توانند در 
وقت خود صرفه جویی کرده و چالشی میان آنها با راننده اتفاق نیفتد، 
ایستگاه ها دیگر بی جهت شلوغ نمی شود و بسیاری از امور دارای نظم 
می شــود. نوروزی تاکید کرد: این پروژه از شورای سوم شهر اصفهان 
قرار بوده راه اندازی شــود اما اتفاق نیفتــاد، کار در حوزه نرم افزاری و 
چنین تحوالتی امروز با درک خوب مدیران شهری به ثمر رسید و باعث 
شد اتفاق بزرگی در شــهر رقم بخورد.  وی با بیان اینکه اجرای پروژه 
سامانه توسعه هوشمند ناوگان اتوبوسرانی و ارتقای سیستم پرداخت 
الکترونیکی شهرداری اصفهان باعث ایجاد آسایش و آرامش در شهر 
و شهروندان می شود، افزود: از تمام کسانی که در این کار غیرمشهود 
اما پر اثر در حوزه حمل و نقل تالش کردند و آن را به نتیجه رســاندند 

تشکر می کنم.  
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مفاد آراء
1/45 آگهی موضوع ماده ســه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
نظر به صــدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان 
ولذا به منظور اطــاع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهي مي 
شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
1- رای شماره 5077  مورخ 99/12/13 هیات اول آقاي مهدي خمسه عشري 
به شناســنامه شــماره 646 كدملي 1287493459 صــادره اصفهان فرزند 
اصغر  بر 1/5 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب انبار آهن و مغازه های متصله  
به مســاحت 1327/70 مترمربع مفروزی از پاك های شــماره 4496/10 
و4481/3و4481/5  بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
2- رای شماره 4879 مورخ 99/12/2 هیات اول آقاي مصطفي خمسه عشري 
به شناسنامه شــماره 25659 كدملي 1282183656 صادره اصفهان فرزند 
اصغر بر 1/5 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب انبار آهن و مغازه های متصله  
به مســاحت 1327/70 مترمربع مفروزی از پاك های شــماره 4496/10 
و4481/3 و4481/5  بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
3- رای شــماره 5075 مورخ 99/12/13  هیات اول  آقاي محمود خمســه 
عشــري به شناســنامه شــماره 28793 كدملــي 1282215469 صادره 
اصفهان فرزنــد اصغر  بــر 1/5 دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب انبار 
آهن و مغــازه های متصلــه  به مســاحت 1327/70 مترمربــع مفروزی از 
پاك هــای شــماره 4496/10 و4481/3و4481/5  بخــش 5 حوزه ثبت 
 ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیــه مفروز ثبتی 

گردیده است. 
4- رای شماره 5076 مورخ 99/12/13 هیات اول آقاي احمد خمسه عشري 
به شناســنامه شــماره 647 كدملي 1287493467 صــادره اصفهان فرزند 
اصغر  بر 1/5 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب انبار آهن و مغازه های متصله  
به مســاحت 1327/70 مترمربع مفروزی از پاك های شــماره 4496/10 
و4481/3و4481/5  بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است .
5- رای شــماره 5278 مورخ 1399/12/26 هیات اول  آقــاي  جواد امیني 
به شناسنامه شــماره 77732 كدملي 1281872083 صادره مركزي فرزند 
حســین بر ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت173/70 مترمربع مفروزی از  
پاك شــماره 366 فرعي از4501 اصلي واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه 
 ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
6- رای شــماره 5002 مورخ 99/12/9  هیات اول اكبر رحیمي به شناسنامه 
شماره 1639 كدملي 1285656822 صادره فرزند حسن بر ششدانگ یکباب 

مغازه به مســاحت 51/36 مترمربع مفروزی از پاك شماره 23583 فرعي 
از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
7- رای شماره 4700 مورخ 99/11/25 هیات اول   خانم زهرا ملك محمدی 
دستجردي به شناسنامه شماره 1196 كدملي 1288939396 صادره اصفهان 
فرزند احمد بر ششــدانگ یکباب ساختمان  به مســاحت 168/10 مترمربع 
مفروزی از  پاك شــماره1 فرعي از4483 اصلي واقــع در اصفهان بخش 
 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه

 )ســهم االرث نامبرده از پــدرش مرحوم ، آقــای احمد ملــك محمدیان 
دستجردی(  مفروز ثبتی گردیده است.

8- رای شــماره 5177 مورخ 99/12/18هیات اول آقــاي مصطفي كارگر 
دستجردي به شناسنامه شماره 91 كدملي 1288551975 صادره فرزند علي 
بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 131/95 مترمربع مفروزی از پاك شماره 
3779 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
9- رای شــماره 5094 مــورخ 99/12/13هیــات اول خانم مینــا خیاركار 
دستگردي به شناسنامه شماره 9257 كدملي 1292802308 صادره اصفهان 
فرزند مجید بر ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 154/99 مترمربع مفروزی 
از پاك شــماره3 فرعي از3600 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
 ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیــه مفروز ثبتی 

گردیده است.
10- رای شــماره 5232 مورخ 99/12/24هیات اول آقــاي مازیار حاجتي 
بیرگاني به شناسنامه شماره 5865 كدملي 1292768428 صادره از اصفهان 
فرزند یادگار بر ششدانگ یکبابخانه به مســاحت82/29 مترمربع مفروزی از 
پاك شــماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از طرف آقای 

مانده علی صالحیان دستجردی خریداری شده است.
11- رای شماره 139 مورخ 1400/1/18هیات اول خانم مریم علي حوري به 
شناسنامه شماره 43960 كدملي 1282361023 صادره اصفهان فرزند حسن 
بریك دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب مغازه  به مساحت 39/50 مترمربع 
مفروزی از پاك شماره 2918 فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

ثبتی گردیده است.
12- رای شماره 137 مورخ 1400/1/18 هیات اول خانم افسانه علي حوري 
به شناسنامه شــماره 40875 كدملي 1282336134 صادره اصفهان فرزند 
حسن  بریك دانگ مشــاع از  ششــدانگ یکباب مغازه  به مساحت 39/50 
مترمربع مفروزی از پاك شماره 2918 فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
13- رای شماره 136 مورخ 1400/1/18 هیات اول خانم فاطمه علي حوري 
به شناسنامه شــماره 47154 كدملي 1282397583 صادره اصفهان فرزند 
حسن  بریك دانگ مشــاع از  ششــدانگ یکباب مغازه  به مساحت 39/50 
مترمربع مفروزی از پاك شماره 2918 فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.

14- رای شماره 17 مورخ 1400/1/8 هیات اول آقاي محمود علي حوري به 
شناسنامه شماره 43959 كدملي 1282361031 صادره اصفهان فرزند حسن 
برسه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب مغازه  به مســاحت39/50 مترمربع 
مفروزی از پاك شماره 2918 فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

ثبتی گردیده است.
15- رای شــماره 5128 مورخ 99/12/14 هیات اول آقاي حمیدرضا توكلی 
دستجردي به شناسنامه شــماره 979 كدملي 1288884966 صادره فرزند 
یداله  بر90 سهم از 248  سهم ششدانگ یکبابخانه به مساحت 149 مترمربع 
مفروزی از پاك شــماره74 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه مفروز 

ثبتی گردیده است.
16- رای شــماره 5126 مورخ 99/12/14 هیات اول  خانم فیروزه صالح پور 
دستجردي به شناسنامه شــماره 1931 كدملي 1288981481 صادره فرزند 
حسن بر34 سهم از 248  سهم ششدانگ یکبابخانه به مساحت 149 مترمربع 
مفروزی از پاك شــماره74 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان   در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

ثبتی گردیده است .
17- رای شــماره 5129 مورخ 99/12/14 هیات اول آقــاي مهدي توكل 
دستجردي به شناسنامه شــماره 1707 كدملي 1288853874 صادره فرزند 
یداله  بر90 سهم از 248  سهم ششدانگ یکبابخانه به مساحت 149 مترمربع 
مفروزی از پاك شــماره74 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه مفروز 

ثبتی گردیده است. 
18- رای شــماره 4914 مورخ 99/12/4 هیات اول خانــم فرحناز نجیمي 
خوزاني به شناسنامه شماره 850 كدملي 1141095491 صادره فرزند نوروز 
بر34 ســهم از 248  سهم ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 149 مترمربع 
مفروزی از پاك شــماره74 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه مفروز 

ثبتی گردیده است.
19- رای شــماره 5275 مورخ 99/12/26 هیات اول خانــم زهره كیاني به 
شناسنامه شماره 1272 كدملي 1288888880 صادره اصفهان فرزند علي بر 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 74/11 مترمربع مفروزی از پاك شماره135 
فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای علی غفاری دستگردی 

خریداری شده است.
20- رای شماره 122 مورخ 1400/1/17 هیات اول آقاي مرتضي رحیمي به 
شناسنامه شماره 43 كدملي 1288699964 صادره اصفهان فرزند عباسعلي 
معروف به امیر بر ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 242/75 مترمربع 
مفروزی از پاك شــماره46 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه مفروز 

ثبتی گردیده است.
21- رای شــماره 5137 مــورخ 99/12/16 هیات اول آقــاي محمد بابائي 
به شناســنامه شــماره 58 كدملي 1288856121 صادره فرزند صفرعلي بر 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت95/40 مترمربع مفروزی از  پاك 

شــماره 185 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.

22- رای شــماره 175 مــورخ 1400/1/22 هیات اول آقــاي حیدر كیاني 
هرچگاني به شناسنامه شماره 14777 كدملي 4620148458 صادره فرزند 
علي ضامن بر ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 55/65 مترمربع 
مفروزی از پاك شماره 131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه مفروز 

ثبتی گردیده است. 
23- رای شــماره 4660 مــورخ 99/11/21 هیــات اول  آقاي ابوالقاســم 
جمشیدي به شناســنامه شــماره 167 كدملي 4171532612 صادره فرزند 
آقاجان بر ششــدانگ یکباب ســاختمان بــه مســاحت 340/43 مترمربع 
مفروزی از پاك شــماره151 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه 
از طرف آقای قلی پوررضا خریداری شده اســت كه به موجب دادنامه شماره 
9809976825102273 مورخ 98/12/13 صادره از شعبه 29 دادگاه عمومی 
حقوقی اصفهان سند مالکیت دولت نسبت به 342 متر مربع ابطال گردیده و به 
موجب دادنامه شماره 9909970369101068 مورخ 99/6/15 شعبه 9دادگاه 

تجدید نظر استان اصفهان قطعیت یافته است.
24- رای شــماره 3649 مورخ 99/8/29 هیات اول آقاي جعفر نهایت فخار 
به شناســنامه شــماره 42118 كدملي 1280846755 صادره فرزند حسن 
بر ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 304/30 مترمربع مفروزی از 
پاك شــماره 115 فرعي از 4485 اصلي واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه 
 ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی

 گردیده است.
25- رای شماره 4702 مورخ 99/11/25 هیات اول آقاي ناصر استکي نیا به 
شناسنامه شماره 1859 كدملي 1289455864 صادره اصفهان فرزند میرزاآقا 
بر ششدانگ یکباب تعمیرگاه  به مساحت148/29 مترمربع مفروزی از پاك 
شماره 2547 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه ( دو دانگ مشاع از شش 
دانگ پاك 5000/2547 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به موجب سند انتقال 
اجرایی 137773 مورخ 94/02/20 دفتر 19 اصفهــان در صفحه 485 دفتر 
1480 اماك به نام آقای ناصر استکی نیا سابقه ثبت و سند مالکیت دارد و سه 
حبه مشاع از 72  حبه شش دانگ به موجب سند انتقال اجرایی شماره 85248 
مورخ 97/06/15 دفتر 83 اصفهان به نام ناصر اســتکی نیا به استثناء ثمنیه 

عرصه و اعیان انتقال گردیده( مفروز ثبتی گردیده است.
26- رای شــماره 4911 مورخ 99/12/3 هیات اول آقاي ابوالقاسم كریمي 
وردنجاني به شناسنامه شــماره 610 كدملي 1818902567 صادره از آبادان 
فرزند اسکندر بر ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 96 مترمربع مفروزی از 
پاك شــماره4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از طرف آقای رضا مابیك 

خریداری شده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/1/31
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/2/15

م الف: 1125242 اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و اماك جنوب 
اصفهان
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غذاها بخش مهمی از فرهنگ یک کشور هستند و درست 
مانند هر پدیده فرهنگــی دیگری در گیــر و دار مرزهای 
سیاســی نیســتند. هیچ فرهنگی محدود بــه مرزهای 
سیاســی و جغرافیایی یک کشــور نیســت، مادامی که 
ارتباطی وجود دارد، تاثیرپذیری فرهنگی هم وجود دارد. 
در مورد روابط ایران و کشور همسایه ترکیه هم وضع همین 
اســت. ارتباط نزدیک باعث شــده فرهنگ های مشترک 
بسیاری به وجود آیند که شاید به مرور زمان تغییر کرده اند 
و اندکی با هم متفاوت شــده اند، اما مشخص است که از 
ریشه یکســانی نشــأت می گیرند. در این مطلب، درباره 
ارتباط آشپزی ایران و ترکیه و غذاهای مشترک دو کشور 

می خوانید.
بورانی: بورانی یک غذای ســاده اســت که یک سوی آن 
ماست است و می تواند با ســبزیجات دیگر مخلوط شود، 
معموال هم چند حبه ســیر به آن اضافه می کنند. در ایران 
بیشــتر بورانی اســفناج، کدو و بادمجان مرسوم است و 
البته ماست و خیار. در ترکیه بورانی را با فلفل سبز درست 

می کنند.
آش ماست: آش ماست ایرانی همان آش ساده است که 
به آن ماست اضافه شده. ماســت را در آخر به آش اضافه 

می کنند که روی حرارت نبرد. مواد اولیه پخت آش عبارتند 
از برنج، ســبزی، لپه، زردچوبه، نعناع داغ، سیرداغ، فلفل 
داغ، نمک و فلفل. در ترکیه هم آش مشابهی پخته می شود 
با این تفــاوت که گاهی به جــای برنج از بلغور اســتفاده 
می کنند و به آش، زرده تخم مرغ و آرد هم اضافه می کنند.

آش رشــته: آش رشــته یکی از غذاهای محبوب ایرانی 
اســت که در ترکیه و آذربایجان هم درســت می شــود. 
آش رشته ترکی از میان بنشــن، فقط عدس را دارد ولی 
از ســبزیجات دیگری نیز برای آماده کردن آن اســتفاده 
می شود. ســبزیجاتی مانند گوجه، کرفس و پیاز. یکی از 
مواد اولیه مهم در آش رشته ترکی آب قلم است که عمدتا 

به آش اضافه می شود.
گووچ: این غذای گوشــتی را با وســیله ای به همین نام 
می پزند که با کمج گیلکی بی شباهت نیست. گووچ نوعی 
خوراک گوشت به حســاب می آید که همراه با سبزیجات 
پخته می شــود و همراه با چلو می خورند. مواد اولیه این 
غذا عبارتند از: گوشت گوسفندی، پیاز، سیر، گوجه فرنگی، 
فلفل دلمه ای، ســیب زمینی، لوبیاسبز، بامیه، شوید، کره 

و نمک و فلفل.
کوفته: کوفته در ایــران انواع مختلفــی دارد مانند کوفته 

برنجی، کوفته تبریزی، کوفته کاشــی، کوفته شوید باقال و 
کوفته نخودچی. هر کدام از آنها دستور پخت خاص خود 
و مواد اولیــه مخصوصی دارند. ترکیه هــم کوفته ای دارد 
به نام کوفته ریزه عدس قرمــز. این کوفته از عدس قرمز، 
بلغور نرم، پیاز، جعفری، تره، رب گوجه فرنگی، زیره، فلفل 
قرمز، روغن زیتون و نمک و فلفل درســت شــده است. 
منظور از عدس قرمز همان دال عدس اســت. در نهایت، 
مواد را با هــم مخلوط می کنند و به شــکل دایره های گرد 
کوچکی در می آورند و در یخچال می گذارند تا سرد شود. 
در ترکیه کوفته دیگری هم هســت که به شــدت مشهور 
است و با گوشــت چرخ کرده، پیاز، ســیر، آرد یا پودر نان 
خشــک، تخم مرغ، جعفری، روغن زیتون و نمک و فلفل 
درست می شود. این غذا بیشتر از اینکه شبیه به کوفته های 
 ایران باشــد ترکیبــی از کتلت گوشــت و کبــاب به نظر

 می رسد.
کباب بره : کباب بره هم غذای لذیذی است که هم در ایران 
و هم در ترکیه طبخ می شود. در ترکیه به این کباب شیش 
کباب می گویند و به آن مخلوطی از روغن زیتون همراه با 
یک یا دو قاشق سرکه و پیاز رنده شده اضافه و سپس آن 

را کباب می کنند.  

آشپزی

شاک شوکا
»شاک شوکا« که به آن »املت تونسی« هم می گویند، 
نوعی غذای محبوب در خاورمیانه و شمال آفریقاست و 

گزینه ای مناسب برای سحر های ماه رمضان به شمار می رود.
مواد الزم : سه عدد تخم مرغ، یک عدد پیاز کوچک خرد شده، سه عدد گوجه فرنگی که باید آن 

را به مکعب های کوچک برش دهید، یک فلفل سبز که به قطعات مکعبی کوچک برش داده شده 
باشد، جعفری خرد شده به میزان یک قاشق غذاخوری، روغن، نمک و فلفل سیاه، به مقدار الزم
طرز تهیه : روغن را در یک ماهیتابه نسبتا بزرگ و مناسب ریخته و بگذارید تا داغ شود. سپس 

پیاز های خرد شده و فلفل سبز را اضافه کرده و آن را به مدت 3 دقیقه هم بزنید تا مخلوط شما با 
روی داغ نرم شود.پس از آن مکعب های گوجه فرنگی ها را اضافه کرده و هم بزنید. سپس نمک 

و فلفل سیاه را اضافه کرده و بگذارید تا کامال با هم مخلوط شده و به خورد هم روند.
پس از آن تخم مرغ ها را اضافه کرده و اندکی آن را تکان دهید و در آخر در ماهیتابه 

را گذاشته تا تخم مرغ پخته شود. پس از پخته شدن، ماهیتابه را از روی 
آتش برداشته و آن را با جعفری های خرد شده تزیین کنید.

شما می توانید بنا به تمایل روی غذا را نیز با برگ های جعفری و فلفل 
سیاه تزیین و طعم دار کرده و این غذای خوشمزه را همراه 

با نان و ساالد عربی نوش جان کنید. 

این غذاهای ایرانی را در ترکیه هم پیدا می کنید!

»فروشنده 3«؛ مستندی درباره سواالت 
برجامی

 تصویربرداری »ربات« پایان
 یافت

تهیه کننده »فروشنده 3« بیان کرد که این فیلم سواالتی درباره مذاکرات 
برجام مطرح می کند.محسن حاج کرمی همزمان با عرضه اینترنتی این 
مستند سیاسی درباره این اثر گفت: ما پیش از این و در جریان انتخابات 
سال ۹6 مستند »فروشنده 1« را رونمایی کردیم، سال بعد »فروشنده 
2« و امسال هم فصل سوم این مستند را به نمایش گذاشتیم. فصل اول 
»فروشنده« یک مستند بلند 100 دقیقه ای بود که استقبال زیادی از آن شد. 

 فیلم کوتاه »ربات« به نویســندگی و کارگردانی فــرزاد احدی و تهیه 
کنندگی هوتن ناظمی در حوزه اجتماعی تولید شده است که به گوشه ای 
از مشکالت و دغدغه های جوانان امروز می پردازد.فرزاد احدی و بهاره 
همایون فر بازیگران این فیلم کوتاه هســتند.در این فیلم فردی به دلیل 
مشکالت فراوان در گذشته، درگیر شرایط جدیدی شده و مجبور است تا 
همانند ربات کار کند تا بتواند گذشته تلخ خود را جبران کند.

بومی ســازی صفحات مســی قالــب ریخته گری 
از خــروج سالیــــــــانه 3.5میلیون یــورو ارز از 
کشــــــــور جلوگیری کرد. معاون خرید شرکت 
فوالد مبارکه از شکســت انحصار ساخت صفحات 
مســی قالب های ریخته گری مداوم شرکت فوالد 
مبارکه خبر داد. رضا یزدخواستی،  افزود: با توجه به 
نگاه مدیریت عالی شرکت درخصوص بومی سازی 
اقــالم اســتراتژیک، فعالیت هــای بومی ســازی 
این صفحــات به عنوان مهم ترین قطعــه در فرآیند 
انجماد و تبدیل مذاب بــه تختال فوالدی در خطوط 
ریخته گری مــداوم با موفقیت انجام شــد و عالوه 
بر ایجاد تکنولوژی ســاخت در داخل و پشــتیبانی 
موثر از خطوط تولید، از خروج سالیانه 3.5 میلیون 
یورو ارز از کشــور بابت خرید ایــن صفحات برای 
واحدهای ریخته گری فوالد مبارکه و مجتمع فوالد 

سبا جلوگیری شد.
معاون خرید شــرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: با 
توجه به نقش صفحات مســی قالب ریخته گری 
در میــزان تولیــد و کیفیت تختــال )به ویژه عیوب 
ســطحی آن(، همیشــه نگاه ویژه ای به این قطعه 
 KME شده و تاکنون از منابع معتبر اروپایی ازجمله
آلمان تامین می شده است.یزدخواستی در ادامه با 
اشاره به فرآیند بومی ســازی صفحات مسی قالب 
ریخته گری، تصریح کرد: ایــن فرآیند برای اولین 
بار با مشارکت ســازمان جهاد دانشگاهی تهران و با 
سفارش 3 ست از این قالب ها آغاز شد و در ادامه، 
با توجه به مصــرف زیاد این صفحــات در خطوط 
ریخته گری و حساســیت پروژه، به منظور اطمینان 
از انجام این فرآیند، بومی ســازی این قطعات با 3 

شرکت دانش بنیان دیگر نیز شروع شد.
معاون خرید ضمن قدردانــی از تمامی واحدهای 
درگیر در این پروژه ملی، اظهار امیدواری کرد با تداوم 
این حمایت ها، به زودی شــاهد قطع نیاز کشور به 
تامین این قطعه و سایر قطعات استراتژیک صنعت 

فوالدسازی از خارج کشور باشیم.

بومی سازی صفحات مسی قالب های 
ریخته گری مداوم با تکیه بر دانش داخلی و به 

روش PDCA در حال رشد و تکامل است
غالمرضــا ســلیمی، مدیــر ناحیه فوالدســازی و 
ریخته گری مداوم نیــز در ادامه درخصوص مراحل 

بومی ســازی این صفحات یادآور شــد: در ســال 
13۹5 با تکمیل مطالعات قبلی و اجرای کنترل های 
آزمایشگاهی ســختگیرانه و علمی، فرآیند ساخت 
یک عدد صفحه مســی کوچک توسط کارشناسان 
فوالد مبارکه طراحی و تدوین شد. این فرآیند توسط 
یکی از شرکت های دانش بنیان داخلی اجرایی شد 
و یک عدد صفحه مسی عرضی تولید و روی ماشین 

ریخته گری شماره 1 نصب و بهره برداری شد.
وی اضافه کــرد: قطعــه موردنظر توانســت تمام 
مدت زمان تولیــد را بدون هیچ گونه مشــکلی طی 
کند و تا پایان تولید استفاده شــود. دلتای آب نیز 
در 20 روزی که قالب روی ماشین بود هیچ مشکلی 
ایجاد نکرد؛ بنابراین فاز اول پروژه با موفقیت به اجرا 
درآمد و انحصار تولید صفحات مســی قالب های 
ریخته گری مداوم توسط فوالد مبارکه شکسته شد.

مدیر ناحیــه فوالدســازی و ریخته گــری مداوم 
خاطرنشان کرد: پس از خروج صفحه از خط تولید، 
بالفاصله بررســی صفحه آغاز شــد و مجددا  تمام 
خواص مکانیکی و فیزیکی آن کنتــرل و با حالت 
قبل از بهره برداری مقایســه شــد. عیوب ظاهری 
روی صفحه نیز شناسایی و بررسی شد و از آن زمان 
تا امروز، بومی ســازی صفحات مســی قالب های 
ریخته گری مداوم با تکیه بر دانش داخلی و به روش 

PDCA در حال رشد و تکامل است.

صفحات مسی تشکیل دهنده قالب باید تا 
پایان تولید، عملکرد بی نقصی داشته باشند

روح ا... بیرانوند، رییس تعمیرگاه ریخته گری مداوم 
فوالد مبارکه نیــز در خصوص اهمیــت این تجهیز 
اضافه کــرد: قالب ریخته گری مــداوم مهم ترین و 
اساســی ترین تجهیز ماشــین ریخته گری جهت 
شــروع انجماد فلز مذاب اســت. ایــن تجهیز از 2 
عدد صفحه مســی بزرگ )wide face( و 2 عدد 
صفحه مســی کوچک )narrow side( تشــکیل 
می شود که در کنار همدیگر قرار گرفته و یک محفظه 
مکعب مستطیل می ســازند. ذوب از طریق سطح 
رویی این مکعب وارد قالب شده و پس از انجماد، 
از ضلع زیرین آن خارج و شــکل ظاهــری تختال 
)بر اســاس ابعاد و اندازه موردنظر مشتری( ظاهر 

می شود.
وی افزود: هنگام ریخته گری و زمانی که مذاب وارد 

قالب می شــود، آب با دمای مناسب در پشت این 
صفحات مسی حرکت کرده و این امر عالوه بر خنک 
کردن صفحات مسی، موجب انجماد مذاب داخل 
قالب و شــکل گیری تختال می شود، چراکه دمای 
مذاب فــوالد موجود در قالب حــدود 1545 درجه 
ســانتی گراد بوده، درحالی که دمای ذوب فلز مس 
حدود 1083 درجه ســانتی گراد است؛ بنابراین نیاز 

به یک عامل خنک کننده در قالب ضروری است.
بیرانوند یادآور شــد: برای حرکت راحت تر مذاب و 
تختال در درون قالــب و جلوگیری از تماس مذاب 
فوالد با صفحات مسی )که منجر به چسبیدن مذاب 
فوالد به ســطح صفحه مسی می شــود(، در حین 
ریخته گری از پودرهای روانکار اســتفاده می شود. 
این پودرها بــه حالت مــذاب از حدفاصل مذاب و 
صفحه مســی حرکت کرده و عالوه بــر روانکاری 
حرکت مذاب و تختــال، مانع تماس مذاب با مس 

می شوند.
رییس تعمیرگاه ریخته گری مــداوم فوالد مبارکه 
تصریح کرد: صفحات مســی تشکیل دهنده قالب 
باید در محیطی با دمای باال و فشار و سایش شدید، 
به مدت طوالنی خواص مکانیکی خود را حفظ کنند 
و کماکان تا پایان تولید، عملکرد بی نقصی داشــته 
باشند. به این منظور باید در ســاخت این قطعات 
از تکنولوژی خاصی اســتفاده کرد، چراکــه اگر  از  
مس معمولی استفاده شــود، پس از چند ساعت 

ریخته گری و قرار گرفتن مــس در دمای باال، این 
فلز دچار تبلور مجدد و بازیابی و در نهایت رشد دانه 
خواهد شد؛ بنابراین بالفاصله خواص مکانیکی خود 
را از دست می دهد و به شدت تضعیف می شود. حتی 
ممکن است صفحه مســی دچار شکست و انفجار 
شود و حوادث سنگین انسانی و تجهیزاتی به وجود 
آید. جهت جلوگیری از این مشــکالت الزم اســت 
فلز مس موردنیاز با ترکیب شیمیایی خاص و طی 
فرآیندهای بسیار حساس متالوژیکی و مکانیکی 
تولید شــود تا بتواند در تمام مدت زمان اســتفاده، 

خواص مکانیکی استوار و پایداری داشته باشد.

بومی سازی صفحات مسی ساخت داخل، زمان 
تامین آن ها را به یک پنجم کاهش داده است

ســید مجتبی غیوری، رییس دفتر فنی تعمیرات 
ریخته گری نیز در راســتای بومی سازی صفحات 
مســی عنوان کــرد: صفحات مســی ریخته گری 
اســتراتژیک  قطعــات  مهم تریــن  از  یکــی 
ماشــین های ریخته گری اســت که عــدم تامین 
آن منجــر به توقــف این ماشــین ها می شــود. 
بدین منظور با توجه به تشــدید تحریم ها از ســال 
۹0،  گام اول بــرای شناســایی متریــال، خواص 
 متالوژیکی و انجام تســت های آزمایشــگاهی ب

رداشته شد. 
با توجه بــه عدم دسترســی بــه اطالعــات پایه 

درجهــت شــکل دهی متریــال و ایجاد ســختی 
الزم و خــواص هدایــت الکتریکــی و حرارتــی 
 مناســب، این اقدامات تا اواخر ســال ۹5 به طول

 انجامید.
وی یادآور شد: در ادامه، از سال 13۹8 و با حمایت 
و هدایت کارشناســان فــوالد مبارکه، دو شــرکت 
دانش بنیان دیگــر نیز اقدام به ســاخت صفحات 
مســی بزرگ و کوچک کردند و توسعه این قطعات 
استراتژیک اجرایی شد که خوشبختانه نتایج بسیار 

درخشانی نیز به دست آمد.
رییــس دفتر فنی تعمیــرات ریخته گــری افزود: 
پس از مراحل بومی سازی با توجه به امکان ایجاد 
خسارت های ســنگین هنگام تســت اولیه نمونه 
داخلی، با حمایت های مدیران مربوطه تاییدات الزم 
اخذ و تســت با موفقیت انجام شد. پس از حصول 
اطمینان از بهبود کیفیت توسط کارشناسان مربوطه، 
متشکل از تیم های تعمیراتی، تولیدی و پشتیبانی، 
اطالعات دوباره بازنگری وساخت صفحه با تکیه بر 
دانش داخلی توسط شرکت های دانش بنیان نهایی 
 شــد و در کنار صفحات آلمانی روی قالب ها نصب 

و استفاده شد.
غیوری تصریــح کرد: درمجمــوع کیفیت صفحات 
مســی ســاخت داخــل پــس از توســعه ها و 
بهینه ســازی های مختلف در ســال های اخیر، به 
کیفیت برخی نمونه های خارجی رسیده و در مواردی 
حتــی از نمونه های چینی بهتر اســت کــه این امر 
نشــان دهنده دانش فنی باالی کارشناسان داخلی 

است. 
کیفیت ساخت  این صفحات مسی ایرانی به حدی 
مورداطمینان است که پروژه های بزرگ تولید تختال 
250 روی ماشین 2 ریخته گری و تولید تختال 300 
روی ماشــین 5 ریخته گری، صرفا بــا تکیه بر توان 
تخصصی فوالد مبارکه و شــرکت های دانش بنیان 

داخلی در ساخت صفحات مسی انجام شد.
 وی خاطرنشــان کــرد: انجــام این پــروژه عالوه 
بر کاهــش هزینه هــا، نیاز خطــوط ریخته گری به 
کشــورهای اروپایی را رفع کرده و زمان تامین آن ها 
را به یک پنجم کاهش داده اســت. همچنین باعث 
جلوگیری از خروج قابل توجهی ارز از کشــور شده 
و اشتغال زایی های مســتقیم و غیرمستقیم را نیز 

رقم زده است.

تجربه موفق بومی سازی صفحات 
مسی قابلیـت تکرارپذیری برای دیگر 

شرکت های فوالدسازی را داراست
حســین ایزدی، کارشــناس بومی ســازی نیز در 
خصوص این بومی ســازی گفت: قالب های مسی 
یکــی از اصلی ترین اجــزای ماشــین ریخته گری 
مــداوم فــوالد اســت کــه پدیده هــای فیزیکی، 
 شــیمیایی و مکانیکی انجماد اولیــه تختال در آن

 رخ می دهد.
وی مهم تریــن فعالیت هــای صورت گرفته جهت 
ساخت این صفحات در واحد بومی سازی را به این 
شرح برشمرد: شناســایی و ارزیابی فنی امکانات، 
تجهیزات و پتانسیل های فنی سازندگان توانمند اعم 
از تجهیزات ریخته گری، آزمایشگاه ها و تیم های فنی 
و تحقیقاتی موجود در شــرکت های سازنده جهت 
مطالعه روی خواص قطعات مسی؛ انجام تست های 
آنالیز شــیمیایی، متالوگرافی، انتقال الکتریکی و 
سختی سنجی روی بسیاری از قطعات نو و مستهلک 
در جهت صحه گــذاری مدارک و مشــخص کردن 
پارامترهای مهم در عمر و کارکرد قطعه؛  هماهنگی 
در جهت ارجاع صفحات مسی مستهلک برای انجام 
بررســی های خواص فیزیکی، مکانیکــی و آنالیز 
شیمیایی و ... توسط سازندگان؛ برگزاری جلسات 
دوطرفه در شرکت های سازنده و همچنین در فوالد 
مبارکه، جهت افزایش تعامالت با سازندگان و به تبع 
آن افزایش کیفیت قطعات تولیدی؛ تسهیل فرآیند 
بومی سازی این قطعات توسط مدیریت عالی خرید 
به منظور ایجاد جاذبه مشــارکت در امر بومی سازی 
توسط شــرکت های دانش بنیان؛ نظارت و بازرسی 
جهت کنترل کیفیت قطعات با همکاری واحد کنترل 

کیفیت قطعات یدکی.
کارشــناس بومی سازی یادآور شــد: عالوه بر ابعاد 
برداری، پارامترهایی اعم از آنالیز شیمیایی، سختی، 
هدایت الکتریکی و تست آلتراسونیک بر روی کلیه 
قطعات انجام می پذیرد و پــس از آن جهت انجام 

تست گرم به شرکت فوالد مبارکه ارجاع می  شود.
وی خاطرنشــان کرد: با اقدامات صورت گرفته در 
ناحیــه فوالدســازی و ریخته گری شــرکت فوالد 
مبارکه و تجربه موفق بومی سازی این قطعات، این 
فرآیند قابلیت تکرارپذیری برای دیگر شرکت های 

فوالدسازی را نیز داراست.

برای نخستین بار در ایران صورت گرفت؛

بومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری شركت فوالد مباركه
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