
سیاست سختگیرانه آبفای استان اصفهان برای واگذاری انشعاب آب به کاربری های غیرمسکونی؛

انشعاب به شرط
8

 هوا گرگ و میش است 
 معاون دادستان اصفهان خبر داد: تشکیل پرونده ویژه برای قیمت گذاری ناعادالنه در میدان میوه و تره بار اصفهان؛ 
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شرکت فوالد مبارکه یکی از 

بزرگ ترین مودیان مالیاتی 

کشور، با عملکرد مالی و 

مالیاتی بسیار منظم

خریداری امتیاز 400 
لیتر بر ثانیه پساب 
برای شهر اصفهان

 اتصال متروی اصفهان
 به شاهین شهر در
آینده ای نزدیک
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3

7 4

قطعی برق، کمر به نابودی 
صنایع چهارمحال و 
بختیاری بسته است
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 اصفهان همچنان
 بر مدار نارنجی
آلودگی هوا

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: 2000 تومان

اصفهانی ها با 
تخصص و مهارت 
خود بر تنش آبی 
سال 1400 غلبه 

می کنند
8

کودک همسری 
در اصفهان کمتر 
از استان های 

دیگر است
5

شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه سوم جلسه 361 مورخ 1399/12/26 شورای اسالمی شهر  تابلوهای  تبلیغاتی و بیلبوردها و پل های عابر پیاده سطح 
شهر را از طریق مزایده عمومی به افراد یا شرکتهای واجد شرایط و برای مدت شش ماه بصورت اجاره واگذار نماید. 

لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز جهت دریافت اسناد مزایده به شــهرداری مراجعه و یا با تلفن 53241010 داخلی 241 مسئول امور 

قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.

* آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن: ساعت 14:30 روز شــنبه مورخ 1400/05/02 دبیرخانه محرمانه شهرداری واقع در واحد حراست شهرداری 

مرکزی

* تاریخ گشایش اسناد: ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1400/05/03 در محل شهرداری شهرضا

* به پیشنهادات مخدوش،  مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثرداده نخواهد شد.

* پیشنهاد دهندگان باید حداقل 5 درصد مبلغ پایه مزایده را ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد به حساب سپرده 3100000052002 بانک ملی در پاکت الف الک و 

مهر شده تحویل نمایند.

* سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت برنده شدن در مزایده و عدم عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهرداری ضبط می گردد. 

* شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 

آگهی مزایده   )مرحله دوم- نوبت دوم(
اجاره محل تابلوهای تبلیغاتی و بیلبوردها و پل های عابر پیاده سطح شهر

حبیب قاسمی- شهردار شهرضام الف:1164055

      آگهی مزایده عمومی فروش مستغالت  شماره 2000001195000001

بانک ملی استان اصفهان در نظر دارد امالک و مســتغالت تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با 
جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( و با 

شماره مزایده سیستمی به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
تاریخ انتشار: 1400/4/23 ساعت: 8/00 صبح مهلت دریافت اسناد: تا تاریخ 1400/5/2 ساعت: 19/00 

تاریخ بازدید: از تاریخ 1400/4/24 الی تاریخ 1400/5/2 از ساعت: 8/00 صبح تا ساعت:00 /12 
مهلت ارسال پیشنهاد از تاریخ 1400/4/23 ساعت 8/00 صبح تا تاریخ 1400/5/2 ساعت:19/00 

تاریخ بازگشایی 1400/5/3 ساعت 10/00 صبح اعالم برنده مورخ 1400/5/3ساعت: 11/00 صبح 
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی  

1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده 
شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده 
)ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده مزایده محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.

2- کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات ، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه 

مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
3- عالقه مندان به شــرکت در مزایده می بایســت جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با 

شماره های ذیل تماس حاصل نمایند: 
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934 

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سامانه )www.setadiran.ir ( بخش "ثبت نام/ پروفایل 
مزایده گر" موجود می باشد.

امور شعب بانک ملی استان اصفهانم الف:1164525

مساحت کاربرینوع ملکآدرسردیف
عرصه

مساحت 
اعیان

پالک 
ثبتی

وضعیت 
مبلغ پایه مزایده توضیحاتکنونی

)ریال(

1
طالخونچه– خیابان شهید بهشتی- 

ساختمان قدیم بانک ملی
محل سابق بانک ملی 

شعبه طالخونچه
تخلیه15644040/187تجاری- مسکونی

بازدید از ملک الزامیست.  فروش با وضع موجود.  شش دانگ بر اساس نظر کارشناس- تمام هزینه های مربوط به تغییر کاربری ملک 
بر عهده خریدار است.  اخذ کلیه مفاصا  حساب ها از مراجع ذیصالح بر عهده خریدار می باشد. شامل تخفیف خرید نقدی نمی باشد.

 10/808/000/000
ریال 

کاشان- درب عطا کاشان- شعبه غدیر کاشان2
محل سابق بانک ملی 

شعبه غدیر کاشان
تجاری )حق 
کسب، پیشه(

تخلیه864001--
بازدیــد از ملــک الزامیســت. فــروش با وضــع موجــود. صرفا فــروش حق کســب و پیشــه- تمــام هزینــه هــای مربوطه به 
 تغییــر کاربــری ملک بــر عهــده خریدار اســت. اخــذ کلیــه مفاصــا حســابها از مراجــع ذیصالح بــر عهــده خریدار می باشــد. 

شامل تخفیف خرید نقدی نمی باشد.

 4/984/000/000
ریال



فرارو- شواهد و قرائن نشان می دهد دور تازه مذاکرات احیای برجام در 
وین به این زودی برگزار نمی شود و حتی ممکن است ادامه این مذاکرات 

مدت زمان طوالنی و تا تشکیل دولت آینده به تعویق بیفتد.
روز دوشنبه وزارت امور خارجه دولت حسن روحانی گزارش پایانی خود 

را درباره وضعیت برجام و مذاکرات هسته ای وین به مجلس ارائه کرد.
در این گزارش آخرین جزییات مذاکرات وین و پیشرفت های آن اعالم 
شده است. ظریف در نامه خود به مجلس ابراز امیدواری کرده که مذاکرات 
وین در ابتدای دولت سیزدهم »تکمیل« شود. این بیان ظریف به معنای 
آن است که برجام در دولت روحانی احیا نخواهد شد و این ماموریت در 
دولت رییسی دنبال می شود. تاکنون شش دور از مذاکرات در وین برگزار 
و ظاهرا متن هایی نیز برای توافق احتمالی تدوین شــده است. آنگونه 
که طرفین مذاکرات می گویند حاال نوبت تصمیمات ســخت سیاسی 
است که باید در پایتخت ها اتخاذ شود. بنا به گفته دیپلمات ها، دور هفتم 
مذاکرات می تواند پایان آن باشد اما تاکنون زمانی برای آن اعالم نشده 
این در حالی است که حدود سه هفته دیگر ابراهیم رییسی رسما کارش 
را به عنوان رییس جمهور ایران آغاز می کند.ابهــام در زمان برگزاری دور 
هفتم مذاکرات احتماال ناشی از آن است دولت جدید ایران مستقر شود. 
میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی مستقر 
در وین گفته دور هفتم مذاکرات »ویــن« در خصوص برجام زودتر از ۱۰ 
روز دیگر آغاز نخواهد شد.اولیانوف در این مصاحبه با روزنامه کامرسنت 
در پاسخ به سوالی درباره اینکه مذاکرات برجامی در وین چه زمانی آغاز 
می شود، گفت: »تا امروز، هیچ کس از جمله ایرانی ها پاسخی برای این 
سوال نداشــته اند«.اولیانوف در ادامه گفت: »قابل درک است. ایران به 
تازگی رییس جمهور انتخاب کرده و تیم جدیدی قرار است روی کار بیایند. 

آنها برای در دست گرفتن امور به زمان نیاز دارند.«
وی افزود: »نظر ما این اســت که مذاکرات هر چه زودتر آغاز شوند بهتر 
است. من فکر می کنم گفت وگوها زودتر از ده روز دیگر شروع نمی شوند، 

شاید هم دیرتر از این موعد.«
میخائیل اولیانوف همچنین برآورد کرد که تا کنون در ۶ دور مذاکرات وین 

۹۰ درصد از مسیر احیای برجام پیموده شده است.
وی گفت: »اما ۱۰ درصد باقی مانده شــامل مســائلی حساس از لحاظ 
سیاسی هستند که می توانند باعث عقب گرد شوند. این نکته را نباید از 

نظر دور داشت.«

آمریکا: آماده هفتمین دور مذاکرات وین هستیم
در همین حال ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعالم کرد کشورش 

آماده هفتمین دور مذاکرات وین است و به محض تعیین تاریخ، نماینده 
ویژه آمریکا و هیئت مربوطه آماده بازگشت به وین هستند.

ند پرایس روز دوشنبه به وقت محلی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره 
مذاکرات وین و بیســت و دومین گزارش برجامی محمد جواد ظریف، 
وزیر خارجه ایران گفت: »به محــض تعیین تاریخ برای ادامه مذاکرات، 
راب مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و تیم او آماده بازگشت به وین 

برای هفتمین دور مذاکرات هستند«.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تاکید کرد این ایران است که برای دور 

هفتم مذاکرات باید تصمیم بگیرد.
وی گفت: »آمریکا ضرب  االجلی تعیین نکرده اما آنتونی بلینکن، وزیر 
خارجه گفته است که تاخیر افتادن در ادامه مذاکرات و پیشرفت ایران در 
فعالیت های هسته ای می تواند بر تصمیم آمریکا بر بازگشت به توافق 

هسته ای )برجام( سال ۲۰۱۵ تاثیرگذار باشد.«

ظریف و علی باقری ، گزینه احتمالی وزارت خارجه 
در دیدار رییسی با وزیرخارجه هند

در روزهای اخیر مقامات وزارت خارجــه ایران درباره زمان آغاز دور هفتم 
مذاکرات وین سکوت کرده اند. به نظر می رسد تصمیم گیران در این رابطه 

منتظر تغییر دولت هستند. برخی ناظران پیش بینی می کنند احتماال دور 
هفتم مذاکرات وین در شهریور ماه برگزار شود. 

 ســعید خطیب زاده، ســخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشــنبه به 
خبرنگاران گفت: » باتوجه به پیشرفت های حاصله می توان گفت به پایان 
مذاکرات وین نزدیک شده ایم. برخی موضوعات حل نشده کماکان باقی 
اســت، ولی آنچه که اهمیت دارد این است که وزن موضوعات حل شده 

خیلی بیشتر از مسائل حل نشده است.« 
وی افزود: »ما مسیر زیادی را تاکنون طی کرده ایم اما این راه باقی مانده 
از مسیر، مسیر ساده ای نخواهد بود. امیدواریم طرف های مقابل بتوانند 
تصمیمات خود را اتخاذ کنند، در ایــن صورت ما نیز می توانیم به توافقی 

دست یابیم که مطلوب همگان خواهد شد.«
هنوز مشخص نیست ســکاندار وزارت خارجه در دولت ابراهیم رییسی 
چه کسی خواهد بود؛ اما ریاست تیم دیپلماســی او را فعال علی باقری 
مذاکره کننده پیشین ایران در پرونده هسته ای و معاون امور بین الملل 
قوه قضاییه بر عهده دارد. باقری در دیدار وزیر امور خارجه هند با ابراهیم 

رییسی در کنار ظریف حضور داشت. 
به نظر می رسد او بیشترین شــانس را برای تکیه زدن بر کرسی وزارت 

خارجه دارد البته نام های دیگری نیز در این بین مطرح است.
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حکم ماموریت امارات برای بستگان آقای رییس!
روزنامه فرهیختگان در یادداشــتی مدعی حکم ماموریت رییس هالل احمر برای خود و یکی از 

بستگانش جهت حضور در امارات شده است.
این روزنامه نوشــت:  پیگیری ها از تالش »همتی« رییس جمعیت هالل احمر برای عزیمت به 
امارات حکایت دارد. همچنین اســناد به دســت آمده نشــان می دهد در روزهای پایانی دولت، 
»م.م« باجناق وی و نیز یکی دیگر از آشنایان او، هر ســه در گرفتن مجوز جهت عزیمت و حضور 

در امارات موفق بوده اند.
نکته ای که باید به آن توجه کنیم این که در امارات چیزی به نام درخواست اقامت نداریم، همین که 
یک شخص ویزای کار درخواست کند و موافقت بشود، ویزای سه ساله همراه با کارت ملی امارات 

را دریافت می کند که به آن مجوز اقامت گفته می شود.

انتقاد از برنامه های تبلیغی صداوسیما برای حجاب
سردبیر سابق کیهان از عملکرد صداوسیما در موضع حجاب به شدت انتقاد کرد.مهدی نصیری در 
توئیتر خود نوشت:  امروز صدا و سیما مجددا پرشــده از نصیحت ها، تهدیدها و کلیشه ها درباره 
مســئله حجاب. از جامعه ای که اکثریت آن را به فالکت افتصادی و اجتماعی کشانده و عدالت 
را قربانی کرده اید، چه انتظاری دارید که به موعظه های مثال دینی شــما گوش فرادهد و آن را به 

ریشخند نگیرد؟!
 

 پیش بینی اصالح طلب معروف از سرنوشت برجام 
و FATF در دولت رییسی

 FATF محمد سالمتی از چهره های سیاسی اصالح طلب بر این باور است که مخالفان برجام و
در مراکز تصمیم گیری، با حضور آقای رییسی در مقام ریاست جمهوری، انگیزه مخالفت خود را 

از دست داده و کمک خواهند کرد تا هر دو مشکل حل شود.
محمد ســالمتی گفت: مخالفان برجام و »اف ای تی اف« انگیزه مخالفت خود را از دســت می 
دهند. ظاهرا هم ایران و هم آمریکایی ها عجله ای ندارند. اگر توافق در دولت روحانی انجام شود، 
توافق نظام است نه دولت. دیپلماسی و سیاست خارجی خارج از حدود اختیارات دولت است.  
ارتباط با غرب خالف سیاست های کلی نظام تعریف نشده است. دولت آقای رییسی برای گذران 

امور و تسهیل اجرای برنامه های خود ناگزیر از مراودات بیش از پیش بین المللی است.
 

روایت هاشمی رفسنجانی از انتقاد همسرش به بدحجابی ها
هاشمی رفسنجانی در خاطرات ۲۱ تیر سال 77 اشاره ای به گله مندی همسرش »عفت مرعشی« 
نســبت به گســترش بد حجابی در تهران دارد. در قســمتی از خاطرات ۲۱ تیر سال 77 هاشمی 
رفســنجانی آمده اســت: ...مدتى اســت که عفت از وضع بدحجابى زن ها و آوردن سگ همراه 

خودشان به خیابان انتقاد دارد؛ امروز در مسیر دقت کردم، دیدم انتقادها بجاست.

عصبانیت روزنامه کیهان از »ظریف«
کیهان درباره اظهارات ظریف درباره برجام نوشت: متاسفانه آقای ظریف حتی در هفته های پایانی 
دولت نیز حاضر نیست که به خسارت محض برجام اذعان کرده و بابت قصور و تقصیرهای دولت 

و وزارت خارجه در ریل گذاری سیاست خارجی در 8 سال اخیر از مردم عذرخواهی کند.
ظریف به جای عذرخواهی از مردم و اذعان به قصور و تقصیرها، به دستاوردتراشــی و بزک برجام 

روی آورده است.

سیاستکافه سیاست

روسیه:دورهفتممذاکراتتا۱۰روزدیگرآغازنمیشود

برجامدردولترییسیاحیامیشود؟

مادورو: 

ونزوئال آماده گفت وگو با شورشیان است
رییس جمهور ونزوئال از آمادگی مشــروط کاراکاس برای برگزاری دور دیگر گفت وگوها با مخالفان دولت 
خبر داد. »نیکالس مادورو« رییس جمهور ونزوئال اعالم کرد که چنانچه شروط خاصی محقق شود، دولت 
این کشور مایل است دور دیگری از گفت وگوها را با گروه های مخالف و شورشی برگزار کند.مادورو اضافه 
کرد که دولت ونزوئال سه شرط را جهت این کار ارائه کرده است: اولین شرط این است که آمریکا و اتحادیه 
اروپا باید تحریم ها را لغو کنند. دومین شرط این است که مقامات کشور )ونزوئال( باید به عنوان افراد قانونی 
و مشروع از سوی همه طرف ها به رسمیت شناخته شوند و سومین شرط هم اینکه همه طرف ها باید هر 
گونه طرح و برنامه خالف قانون و کودتا را کنار بگذارند.وی همچنین با اشاره به تالش هیئت نروژی که برای 
تقویت گفت وگوها به مکزیک آمده است، گفت: ونزوئال نیز موافقت خود را در این زمینه )در صورت تحقق 

سه شرط( اعالم می کند.

سرایا القدس:

 موشک هایی داریم که هنوز رونمایی نکرده ایم
سخنگوی گردان های »سرایا القدس« شاخه نظامی جهاد اسالمی فلسطین در سخنانی گفت که مقاومت، 
موشک هایی در اختیار دارد که هنوز از آنها استفاده نکرده اســت.به نقل از خبرگزاری فلسطینی سما، ابو 
حمزه، سخنگوی گردان های سرایا القدس شاخه نظامی جهاد اسالمی در سخنانی اظهار کرد: می شنویم 
که می گویند سامانه گنبد آهنین ۹۰ درصد موشک های مقاومت فلسطین را رهگیری کرده و به همین دلیل 
تاکید می کنیم که این یک ادعای دروغ است.وی افزود: سامانه گنبد آهنین با اختالف شکست خورده و 
موشک های مقاومت توانستند بر آن غلبه کنند. موشک های مقاومت از غزه عبور کرده و اهداف شان را با 
دقت در تل آویو، هرتزلیا، نتلنیا، بئر السبع و تمامی شهرهای اشغالی هدف قرار دادند.ابوحمزه گفت: مقاومت 
فلسطین در جریان عملیات »بنیان مرصوص« دستاورد مشــخصی داشت و آنچه را ما در جریان ۵۱ روز 

جنگ به دست آوردیم، در جنگ اخیر در یک روز محقق کردیم و دشمن خوب از آن مطلع است. 

بازداشت »شیر امنیتی« داعش در شمال عراق
تیم رسانه ای امنیتی عراق از بازداشت »شیر امنیتی« گروه تروریستی داعش در جریان عملیاتی در استان 
نینوا در شمال این کشور خبر داد.به نقل از سایت شبکه خبری روسیا الیوم، تیم رسانه ای امنیتی عراق با 
صدور بیانیه ای مطبوعاتی اعالم کرد، دفتر مبارزه با جنایت ها در تلعفر وابسته به اداره مبارزه با جنایت ها در 
فرماندهی پلیس نینوا پس از کســب اطالعات دقیق از طریق پیگیری، تحقیق و جست وجوی ادامه دار، 
موفق شد، ابو یوسف، ملقب به »شیر امنیتی« داعش را بازداشت کند.در این بیانیه همچنین آمده است، 
این تروریست بازداشت شده مسئول انتقال بمب های کنار جاده ای در داخل شهر موصل بود و مسئولیت 

آنچه »کمیته نفتی ویژه بیت المال« نامیده می شود.

گفت وگوی رؤسای ترکیه و رژیم صهیونیستی با موضوع فلسطین
رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه و اسحاق هرتزوگ، رییس رژیم صهیونیستی روز دوشنبه با 
یکدیگر تلفنی گفت و گو کردند.به گزارش خبرگزاری »آسوشــیتد پرس«، این اولین گفت و گوی رییس 

جدید رژیم صهیونیستی با رییس جمهور ترکیه پس از سال ها روابط سرد میان این رژیم و ترکیه است. 
دفتر رییس رژیم صهیونیستی در بیانیه ای گفت: روابط اسراییل و ترکیه برای ثبات و امنیت شرق مدیترانه 
اهمیت زیادی دارد و همکاری می تواند ظرفیت زیادی بــرای دو طرف ایجاد کند. در ادامه این بیانیه آمده 
است: باوجود تمام اختالفات، ادامه گفت و گو به خصوص برای پیشبرد اقدامات در راستای راه حل دو کشور 
اسراییل و فلسطین بســیار اهمیت دارد. ریولین تا ۹ جوالی )۱8 تیر ماه( ریاست رژیم صهیونیستی را بر 

عهده داشت و پس از آن، اسحاق هرتزوگ به عنوان رییس جدید این رژیم جعلی رسما جانشین او شد.

خبر روز

ادعای آمریکا: 

آماده بازگشت به دور هفتم 
مذاکرات وین هستیم

ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشســت 
خبری شامگاه دوشــنبه مدعی شد این کشور 
آماده بازگشــت به دور هفتم مذاکرات وین در 
خصوص برجام اســت.ند پرایس تصریح کرد 
که این کشور ضرب االجلی برای بازگشت به دور 
هفتم مذاکرات وین تعیین نمی کند. مذاکرات 
وین برای مشــخص کردن وضعیــت اجرای 
برجــام از فروردین ماه امســال )۱۴۰۰( کلید 
خورد و تا کنون ۶ دوره مذاکره در شــهر وین در 
این چارچوب برگزار شده است.ششمین دور 
مذاکرات وین به منظور احیای برجام به مدت 
۹ روز )از ۲۲ خرداد ماه( با برگزاری نشســت 
کمیســیون مشــترک برجام روز یکشنبه ۳۰ 
خرداد ماه و دو روز بعد از برگزاری سیزدهمین 
دور انتخابات ریاست جمهوری در ایران در شهر 
وین اتریــش پایان یافت.ســخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا مدعی شــد تنها تهران می تواند 
بگوید که این مذاکرات چه زمانی از سر گرفته 
خواهد شد.ند پرایس گفت: »در خصوص این 
گفت وگوها ضرب االجلی تعیین نمی کنیم اما با 
گذشت زمان، پیشــرفت های هسته ای ایران، 
روی دیدگاهمان درباره بازگشت به برجام، اثر 
خواهد گذاشــت.«دولت »جو بایدن« مدعی 
اســت قصد دارد از طریق مذاکرات جاری در 
شــهر وین، پایتخت اتریــش زمینه های الزم 
برای بازگشــت کشــورش به توافق هسته ای 
برجام را فراهم کند.تا کنــون ۶ دور مذاکره در 
شهر وین میان آمریکا و سایر طرف های برجام 
غیر از ایران برای تســهیل بازگشت آمریکا به 
برجام انجام شــده اســت. طرف ها می گویند 
پیشرفت های ملموسی در این مذاکرات حاصل 
شده اما پاره ای اختالفات کماکان باقی است.

یکــی از زمینه های اختالف در ایــن مذاکرات 
اصرار آمریــکا بر حفظ برخــی از تحریم هایی 
است که دولت »دونالد ترامپ« بعد از خروج از 
برجام علیه ایران اعمال کرده است. مضاف بر 
این، دولت بایدن اعالم کرده هیچگونه ضمانتی 
نمی تواند درباره عدم خروج دوباره دولت های 

بعدی آمریکا از برجام بدهد.

اخبار

وز عکس ر

گشت زنی ارتش 
آمریکا در حسکه 
سوریه پس از 

چند ماه
یک کاروان ارتش آمریکا با 
همراهی نیرو های دموکرات 
ســوریه )قســد( اقدام به 
گشت زنی از منطقه رمیالن 
تا منطقه جمعایا در ورودی 

شرقی قامشلی کردند.

سفارت جمهوری اســالمی ایران در بروکسل با صدور 
بیانیه ای شدید الحن، اظهارات ضد ایرانی دبیر کل ناتو را 
در دیدار با وزیر امور خارجه و نخست وزیر گردشی کابینه 
رژیم صهیونیســتی محکوم کرد.در این بیانیه که یک 
نسخه آن در حساب رسمی توئیتری سفارت منتشر 
شد آمده است که جدا از وقاحت بیان چنین مطالبی، 
نفس ایستادن در کنار نماینده رژیمی که عضو پیمان 
عدم گسترش ســالح اتمی و هیچ توافق بین المللی 
خلع سالح نیست به )افزایش( اعتبار ادعایی دبیرکل 
ناتو کمکی نمی کند. ایــن بیانیه می افزاید که اظهارات 
دبیرکل ناتو، »فارغ از اینکه غیر مرتبط اســت، گمراه 
کننده و انحراف غیر مسئوالنه واقعیت هاست. واقعیت 

این اســت که ایران عضو متعهد پیمان منع گسترش 
تسلیحات اتمی و کنوانســیون سالح های بیولوژیکی 
اســت و به طور کامل آن ها را اجرا می کند«.ســفارت 
جمهوری اسالمی تاکید کرد: ایستادن )دبیر کل ناتو( 
کنار نماینده رژیمی که نه تنها قوانین بین المللی را زیر پا 
می گذارد و حقوق اولیه بشر را نقض می کند بلکه نظام 
عدم اشاعه تسلیحات اتمی و سازوکارهای خلع سالح 
را به سخره گرفته به طور وصف ناپذیری مضحکه تلخی 
است.»ینس اســتولتنبرگ«  دبیر کل ناتو در دیدار با  
»یائیر الپید«  نفر دوم کابینه جدید رژیم صهیونیستی 
که به بروکسل رفته اســت درخواست این سازمان از 
ایران را برای انجام تعهداتش در چارچوب پیمان عدم 

اشاعه تسلیحات اتمی و توافق نامه های پادمانی تکرار 
کرد.الپید هم در پیامی توئیتری ضمن انتشار عکسی 
از این دیدار دوجانبه نوشت: » در مقر ناتو در بروکسل با 
ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو مالقات کردم. اسراییل 
و ائتالف )ناتــو( دارای ارزش های مشــترک و درک 
یکسان درباره چالش ها و تهدیدات این منطقه )منطقه 

غرب آسیا( هستند«.

ایران، اظهارات ضد ایرانی دبیرکل ناتو را محکوم کرد

چهره سیاسی اصولگرا:

 توصیه نمی کنم از تیم فعلی در سیاست خارجی رییسی استفاده شود
»محمد مهاجری«، چهره سیاسی اصولگرا معتقد است فرقی نمی کند چه کسی وزیرخارجه شود زیرا وزیر فقط یک پیام رسان است و بهتر است از تیم فعلی نباشد.»محمد 
مهاجری«، در رابطه با احتمال حضور طیف های اعتدالی در کابینه رییسی گفت: وقتی کسی رییس دولت می شود ده ها مالحظه برای انتخاب اعضای کابینه اش به وجود 
می آید، هر چند که آقای رییسی شعار داده اند دولتی قوی خواهند داشت و جناحی بودن افراد برای ایشان مهم نیست و ...، ولی باید قبول کنیم که در عالم واقع، مالحظاتی 
برای ایشان به وجود می آید که این مالحظات توسط افراد دیگری پیش خواهد آمد. وی ادامه داد: بخشی از افراد هستند که در ستادهای انتخاباتی ایشان بودند و زحماتی 
کشیده اند و امروز مزد زحمات خود را می خواهند هر چند که بگویید، من نمی خواهم مزد این زحمات را بدهم ولی در جایی در رودربایستی های سیاسی قرار می گیرید.وی 
یادآور شد: در مقابل، افرادی هستند که شاید خود ایشان مایل به همکاری با آنها باشند و شاید آنها بهترین افراد در حوزه فعالیت خود نباشند؛ اما فقط به دلیل عالقه و اعتماد 
مورد توجه آقای رییسی باشند و در دولت نقش پررنگی داشته باشند.این چهره اصولگرا در رابطه با احتمال تشکیل کابینه فراجناحی اظهار کرد: در عالم سیاست چیزی به 
عنوان کابینه فراجناحی نداریم ولی کابینه ائتالفی داریم، فراجناحی در عالم سیاست و در حد دولت بی معناست. اینکه بگویید در انتخاب افراد به جناح فرد نگاه نمی کنید به 
این معنی نیست که دیگران جناحی نیستند اتفاقا شما در سطح وزیر آدمی غیر جناحی در کشور ندارید. فردی که کارنامه کاری سنگینی در کشور دارد باالخره یا اصالح طلب 

بوده یا اصولگرا و یا اعتدالی است و غیر از این نیست بنابراین کلمه فراجناحی در حوزه انتخاب چنین افرادی بی معنی است.



چهارشنبه 23 تیر 1400 / 03 ذی الحجه 1442 / 14 جوالی 2021 / شماره 3301
مدیرعامل نیروگاه اصفهان:

فقط ۵0 درصد ظرفیت نیروگاه فعال است
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق اصفهان اظهار کرد: متناسب با میزان آبی که به نیروگاه اصفهان 
می رسد، می توان برق تولید کرد. ظرفیت اسمی این نیروگاه ۸۳۵ مگاوات است که اکنون در حدود 
۳۵۰ تا ۴۰۰ مگاوات تولید دارد.سعید محسنی با بیان این که نیروگاه اصفهان اکنون تقریبا با نیمی 
از ظرفیت در حال فعالیت اســت، افزود: این نیروگاه از ابتدا با سیستم خنک کننده تر در ۵۰ سال 
قبل در کنار رودخانه زاینده رود احداث شده و در زمان احداث، پیش بینی چنین خشکسالی وجود 
نداشته است.مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق اصفهان گفت: البته دو طرح توسعه ای اکنون برای 
نیروگاه اصفهان تعریف شده که شامل یک تصفیه خانه فاضالب و استحصال آب صنعتی است که با 
هزینه ای بالغ بر هزار میلیارد ریال احداث شده است که حدود یک سوم آب مورد نیاز نیروگاه را تامین 
می کند و در اواسط تابستان سال جاری وارد مدار می شود.محسنی تاکید کرد: به طور کلی نیروگاه 
اصفهان برای فعالیت با تمام ظرفیت، به ۵۳۰ لیتر بر ثانیه آب نیاز دارد در شرایطی که هوا خنک تر 
باشد این میزان کمتر خواهد شــد.وی افزود: قرار اســت ۱۵۰ لیتر بر ثانیه فاضالب خام به تصفیه 
خانه ای که برای نیروگاه احداث شده وارد شود که می تواند در افزایش تولید برق نیروگاه موثر باشد، 
بخش دیگر نیاز آبی نیروگاه نیز از چاه های اطراف تامین می شود.مدیرعامل شرکت تولید نیروی 
برق اصفهان گفت: عالوه بر این برای اصالح سیستم خنک کننده واحد پنج نیروگاه پروژه ای در حال 
اجراست که تا کنون به دلیل مشکالتی که برای تامین زمین آن وجود داشت به تعویق افتاده است.

محسنی تاکید کرد: نیروگاه اصفهان پنج واحد شامل دو واحد ۳۲۰ مگاواتی، یک واحد ۱۲۰ مگاواتی 
و یک واحد ۷۵ مگاواتی است، یکی از واحدهای ۳۲۰ مگاواتی با راه اندازی این پروژه کامال به صورت 
خشک فعالیت خواهد کرد که به میزان ۱۸۰ لیتر بر ثانیه آب مصرفی نیروگاه را کاهش می دهد.وی 

افزود: با افتتاح این پروژه مصرف آب نیروگاه اصفهان کاهش قابل توجهی خواهد داشت.

معاون استاندار اصفهان:

 تکمیل چرخه تولید برای رشد اقتصادی ضروری است
معاون هماهنگی اقتصادی استانداری اصفهان گفت: تکمیل چرخه تولید در بخش های مختلف برای 
رشد اقتصادی کشور الزم است. سیدحسن قاضی عسگر در سفر به تیران و کرون در بازدید از کارخانه 
تولید چیپس و پفک و پرورش شتر مرغ افزود: تکمیل چرخه تولید در بخش های تولیدی به افزایش 
درآمد و رشد اقتصادی کمک می کند.به گفته وی، نقص در حلقه تولید یکی از آسیب هایی است که در 
جریان فعالیت های اقتصادی وجود دارد.معاون هماهنگی اقتصادی استانداری اصفهان ادامه داد: 
در کارگروه رفع موانع تولید، نیازهای بخش های تولیدی استان بررسی و با ارائه راهکار شرایط تسهیل 
می شود.کارخانه تولید چیبس و پفک وابسته به شــرکت نور نجف آباد در بخش کرون در ۲۸ هکتار 
با هدف تولید محصوالت خوراکی چیپس و پفک در حال راه اندازی است.تسهیل شرایط اخذ مجوز 

و تامین نیازهای زیرساختی این کارخانه سبب ایجاد فرصت های تولیدی و اقتصادی خواهد شد.

با حمایت شرکت فوالد مبارکه اعالم شد:

فراخوان دومین مسابقه »فصل کارتون« با موضوع تولید و 
نقش صنایع در توسعه کشور

مسابقه فصلی خانه کاریکاتور اصفهان با عنوان »فصل کارتون۲« با همکاری حوزه هنری استان اصفهان 
و با حمایت شرکت فوالد مبارکه در راستای مسئولیت اجتماعی این شرکت برگزار می شود.عنوان بخش 
اصلی این مسابقه »دردسرهای تولید و کارآفرینی« با ریزموضوعات مشکالت صنایع و تولیدکننده ها 
)تحریم؛ تورم؛ قاچاق و ...(، موانع پیش روی تولیدکنندگان و کارآفرینان، استفاده از رانت و پارتی برای 
واردات بی رویه، نقش کارآفرینان در رونق اقتصادی است. همچنین موضوع بخش ویژه این مسابقه 

»نقش صنایع پیشرو در توسعه کشور« است و جایزه ویژه صنعت را به همراه خواهد داشت.

معاون دادستان اصفهان خبر داد: تشکیل پرونده ویژه برای قیمت گذاری ناعادالنه در میدان میوه و تره بار اصفهان؛

هوا گرگ و میش است

معاون دادستان استان اصفهان از تشــکیل پرونده ویژه برای قیمت 
گذاری ناعادالنه در میدان میوه و تره بار اصفهان خبر داد .

 آش قیمت گذاری و فروش محصوالت کشاورزی ) میوه و سبزی( به 
قدری شور است که سال گذشته رهبر معظم انقالب بر لزوم نظارت بر 
آن سخن گفت، زمانی که محصوالت کشاورزان پس از ماه های طوالنی  
تالش و زحمت کشاورزان به بار می نشــیند و آماده  عرضه به بازار می 
شود، سر و کله سودجویان و دالالن از هر ســو پیدا می شود، حتی در 

سکوی مخصوص کشاورزان در میدان میوه و تره بار !
گــزارش هایی که به دادســتانی اصفهان می رســد و بررســی های 
تخصصی ســازمان های مردم نهادی چون انجمن حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان اســتان اصفهان پای معاون احیــا و پیگیری حقوق 
عامه دادســتان را هم به ماجرای قیمت گذاری در میدان میوه و تره 
بار اصفهان باز می کند.ورود معاون دادســتان بــه مباحث مربوط به 
جوالن دالالن در میدان میوه و تره باراگر بی ســابقه نبوده باشد، قطعا 

کم سابقه است. 
هوا گرگ و میش اســت کــه معاون احیــا و پیگیری حقــوق عامه 
دادستان،رییس پلیس اطالعات و امنیت، رییس انجمن حمایت از 

حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان، رییس اتحادیه خرده فروشان 
میوه و سبزی و تنی چند از مسئوالن استان به صورت سرزده و بدون 

اطالع قبلی وارد میدان میوه وتره بار می شوند.

مقصد اول، سکوی عرضه سبزی
آنچه در نگاه اول بیش از هر چیز آزاردهنده است، وضعیت بهداشتی 
سکوهای عرضه سبزی است.این ســکو ویژه کشاورزان است، یعنی 
قرار بوده باشد،به زبان ساده تر اینجا مکانی است که هر روز کشاورزان 
می توانند محصول شان را به صورت مســتقیم از زمین کشاورزی به 
میدان میوه و تره بار بیاورند و بفروشــند، هدف از این کار هم تقویت 
بنیه اقتصادی کشاورزان از یک سو و حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
از سوی دیگر بوده اســت، اما حاال در قرق دالالن است، آنقدر که خانه 

زاد شده اند و ترازوهایشان را به این سکوها قفل و زنجیر کرده اند.

مقصد دوم، بازدید از غرفه ها و محوطه بازار
کارشناســان یکی از معضالت اصلی حاکم بر غرفه ها و محوطه های 
اطراف آن را از دســت رفتن کارکرد اصلی غرفه ها و تبدیل شدن آن به 

پاتوق دالالن مــی دانند.صاحبان غرفه ها اغلب نیســتند و کار خود را 
به مباشران سپرده اند، این اســت که جلوی هر غرفه دو یا چند دالل 
وجود دارند که کارشــان به قول فعاالن این عرصه دواندن بار اســت، 
ماحصل دواندن بار در این محل، چندبرابر شــدن قیمت کاالها برای 

مصرف کننده است.

ایستادگی برای اصالح نظام قیمت گذاری 
و فروش در میدان میوه و تره بار

محمد محسنی، معاون احیا و پیگیری حقوق عامه دادستان  پس از 
بحث و گفت وگو درباره چالش ها و مشــکالت میدان عمده فروشان 
میوه و تره بار اظهار کرد: موضوع ســازوکارهای نظارت و کنترل بازار از 
جمله مصادیق حقوق عامه و در دستور کار دادسرای مرکز استان است.

از آنجایی که متاســفانه در خصوص میوه و تره بــار برخی مولفه ها از 
جمله حضور دالالن و فقدان ضوابط کارآمد نرخ گذاری موجب تضییع 
حقوق مصرف کنندگان شده ، پرونده ویژه ای در حوزه معاونت نظارت 
و پیگیری حقوق عامه به منظور جلوگیری از تحمیل هزینه های مازاد 

و اعمال قیمت های عادالنه تشکیل و در دست بررسی است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: 
در مجموع بیش از ۱۸ هزار میلیــارد تومان طی یک 
سال اخیر در بخش صنعت این استان سرمایه گذاری 
شــد.ایرج موفق افزود: این میزان ســرمایه گذاری  
صرف راه اندازی ۵۶۰ واحد تولیدی و صنعتی شــده 
است.وی ادامه داد: با وجود محدودیت ها، تحریم ها 
و کرونا با فعال شــدن ایــن واحدهــای تولیدی و 
صنعتی برای ۱۲ هزار و ۵۶۰ نفر اشــتغال مســتقیم 
در استان ایجاد شــد.رییس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اصفهان با بیان اینکــه ظرفیت باالیی برای 
کار، فعالیت و تالش در اســتان اصفهان وجود دارد 
اظهار داشت : در یک سال اخیر ۵۶۰ فقره پروانه پروانه 

بهره برداری صنعتی در این استان صادر شده است.
موفق گفت:۱۸۸ واحد از مجموع ۴۵۳ واحد تولیدی 
و صنعتی راکد و تعطیل در این اســتان سال گذشته 
در راســتای کمک به جهش تولید به چرخه فعالیت 
بازگشــتند.وی افزود:بیش از ۳۰۰ جلســه کارگروه 
تسهیل و رفع موانع تولید در ســال ۹۹ برای برطرف 
کردن مشکالت تامین اجتماعی، امور مالیاتی، بانکی، 
شهرک های صنعتی و زیرساخت های تولید در استان 
اصفهان برگزار شد.رییس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت اصفهان اضافه کرد: این اســتان طی ۲ سال 
گذشته رتبه اول جذب تســهیالت تبصره ۱۸ و رونق 
تولید را در کشور به دســت آورد و ۹۰ درصد تسهیالتی 
که در قالب این تبصره به واحدهای تولیدی ارائه شده 
در قالب سرمایه در گردش و ۱۰ درصد سرمایه ثابت 

بوده است.وی با بیان اینکه از بانک ها تقاضا داریم که 
سرمایه ثابت طرح ها را تامین کنند خاطرنشان کرد: 
حدود پنج هزار طرح در دست اجرا در این استان وجود 
دارد که برای تامین، تکمیل و تعمیر ماشین آالت خود 
نیاز به تسهیالت بانکی دارند.رییس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اصفهان بیان کــرد: میزان صادرات 
استان در ســه ماه اول ســال جاری نسبت به مدت 
مشابه سال گذشــته حدود ۸۰ درصد  و صادرات در 
کل کشور حدود ۵۰ درصد رشــد داشته است.وی با 
بیان اینکه سال گذشته حجم صادرات سال گذشته 
از این اســتان بیش از ۲ میلیارد دالر بوده است  ابراز 
امیدواری کرد که در ســال جاری بتوانیم کســری و 
کمبودها را جبران کنیم تا افزایش قابل توجهی را در 

استان داشته باشیم.

طی یک سال اخیر؛

1۸ هزار میلیارد تومان در بخش صنعت استان اصفهان 
سرمایه گذاری شد

خبر روز

از آنجایی که متاسفانه در خصوص میوه و تره بار برخی 
مولفه ها از جمله حضور دالالن و فقدان ضوابط کارآمد نرخ 
گذاری موجب تضییع حقوق مصرف کنندگان شده ، پرونده 
ویژه ای در حوزه معاونت نظارت و پیگیری حقوق عامه به 
منظور جلوگیری از تحمیل هزینه های مازاد و اعمال قیمت 

های عادالنه تشکیل و در دست بررسی است

یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد:

کام سهامداران فوالد مبارکه شیرین تر خواهد شد
شرکت های فوالدساز و بزرگ در ایران همچون شــرکت فوالد مبارکه که به عنوان یکی از شرکت های 
بزرگ بورسی در کشور شناخته می شوند، طی سال های اخیر عالوه بر کمک به صنعت کشور در راستای 
توســعه اهداف صنعتی، به اقتصاد ایران 
نیز کمک های فراوانی رسانده و توانسته 
است سهامداران خرد را برای خرید سهام 
این شــرکت فوالدی به واسطه عملکرد 
موفق و درخشان خود، همچنین معامالت 
روان طی دو سال اخیر ترغیب کند و آینده 
درخشانی را برای ســهامداران خود رقم 
بزند.حامد مددی، کارشناس بازار سرمایه 
درباره روند فعالیت شــرکت های بزرگ 
فوالدی در کشــور گفت: فارغ از عملکرد 
شرکت های فوالدی بزرگ همچون فوالد مبارکه در بازار ســرمایه، با نگاهی بر میزان صادرات، گردش 
نقدینگی و به خصوص گردش ارزی در داخل کشور می توان گفت که کمک شرکت های فوالدی ما در 
افزایش صادرات غیرنفتی در سال های گذشته قابل توجه بوده و با افزایش تحریم ها که در حوزه های 
مختلف کشور را دچار مشکل کرده بود، به نظر می رســد صادرات فوالد و معدن وضعیت نسبتا خوبی 
داشته و توانسته اند کمک مشخص و واضحی در ارزآوری برای کشور داشته باشند که جای تقدیر دارد.

به گفته وی، شرکت های صادرات محور ما در دو سال اخیر توانسته اند با افزایش صادرات همراه شوند 
و به بیابان خشک صادرات ایران رونق ببخشند که اتفاق بسیار بسیار مثبتی است و از این بابت می توان 
نمره قبولی خیلی باالیی به را شرکت های صادرات محور داد. این کارشناس بازار سرمایه افزود: اما در 
کنار این موارد، بحث تخفیفاتی است که روی محصوالت آنها می تواند وجود داشته باشد و طرح های 
توسعه ای این شرکت ها را می توان به عنوان عوامل اثرگذار بر روند فعالیت این شرکت های بزرگ صنایع 
معدنی دانست. چراکه شرکت های فوالدی و معدنی بخشی از افزایش ظرفیت تولید خود را که منجر به 
افزایش صادرات آنها نیز شده به میزان زیادی مدیون طرح های توسعه ای خود هستند که شاید بین ۳ 

تا ۵ سال پیش اقدامات الزم برای اجرای آن در نظر گرفته و استارت کار خورده است.

طرح های توسعه ای نجات دهنده شرکت های فوالدی و معدنی شدند
مددی ادامه داد: این طرح های توسعه ای نجات دهنده بسیاری از شرکت های فوالدی و معدنی 
بوده اند و جای تقدیر از مدیران وقت آنها وجود دارد که با برنامه های توســعه ای خود به فکر امروز 
صنعت بوده اند و این امر نکته مثبتی پیرامون صنایع فلزی و معدنی در ایران است.وی ادامه داد: اما 
اگر بخواهیم به جزییات و برهه ای که هم اکنون در آن قرار داریم بپردازیم، می توان گفت که طی دو 
سال گذشته، در بازار سرمایه نگاه به صنعت فوالد و فلزات اساسی تغییر کرده است؛ زیرا در گذشته 
خیلی از سهامداران خرد به سراغ سهام این شرکت ها به واسطه اینکه بیشتر حقوق محور هستند، 
نمی رفتند، اما وضعیت رشد خوب و عملکرد درخشان آنها و روان بودن معامالت شان باعث شد تا 

نگاه افراد حقیقی بازار سرمایه نیز به سمت سهام این شرکت ها تغییر محسوسی پیدا کند.

بهترین سهامداران بازار طی دو سال گذشته
به گفته این کارشناس بازار ســرمایه، شــرکت هایی مانند فوالد مبارکه، شرکت ملی مس و سایر 
فوالدسازان مانند فوالد خوزستان طی دو سال گذشته جزو بهترین سهامداران بازار بودند و صاحبان 
سهام آنها با وجود اینکه قیمت سهام شرکت های یادشده، اصالح داشته نسبت به وضعیت متوسط 
بازار شرایط بهتری را از لحاظ میزان بازدهی دارند که جزو نکات مثبت این شرکت هاست؛ بنابراین 

در مجموع می توان نمره مثبت و قابل قبولی به مدیریت این شرکت ها داد.

کافه اقتصاد
س: مهر

عک

دیدگاه

طرح اتصال متروی اصفهان به شاهین شهر به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است.معاون شرکت مادر تخصصی عمران شهر های جدید وزارت راه و شهرسازی 
در بازدید از این طرح با اشاره به اینکه این طرح یک بار در شورای عالی ترافیک کشور به تصویب رسیده گفت: طرح اتصال خط۲ متروی اصفهان به شاهین شهر با 
تایید مراجع استانی برای تامین اعتبار به کمیسیون ماده ۲۳ سازمان برنامه و بودجه رفته است.محمد غراوی با بیان اینکه مطالعات اولیه این طرح انجام شده 
و در حال تهیه نقشه های طرح هستیم، گفت: برای اجرای این طرح بیش از دوهزار و ۸۰۰میلیارد ریال اعتبار برآورد شده و شهر های در مسیر طرح نیز باید سهم 
خود را بپردازند.حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده برخوار، شاهین شهر و میمه هم گفت: از سال گذشته تاکنون بیش از هزار و ۴۰۰میلیارد ریال اعتبار ملی برای 

این طرح پیش بینی شده که با آغاز اتصال خط یک به متروی اصفهان این بودجه افزایش می یابد.

اتصال متروی اصفهان به شاهین شهر در آینده ای نزدیک

مصرف بی رویه برق در 
روزهای کمبود آن

قطعی برق در روزهای اخیر باعث مشکالتی برای 
مردم و اصناف شده که با در نظر گرفتن مطالبات 
مردم، بدیهی است صرفه جویی و اصالح الگوی 
مصرف یک امر عقلی و شرعی است. برای تداوم 
انرژی و تامین برق مورد نیاز باید الگوی مصرف 
درستی پیش گرفته شود و این مستلزم همکاری 
و همراهی تمامی مشترکین از جمله واحد های 
تجاری و کسبه اســت. ولی با مشاهده در گوشه 
کنار شهر همچنان شــاهد روند بی رویه مصرف 

برق هستیم.

وز عکس ر

عکس: فارس

نظام عرضه و تقاضای مرغ در 
بازار اصفهان همخوان نیست 
معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اصفهان گفت: نظام عرضه و تقاضا، یک قانون در 
اقتصاد دنیاست که در زمان حاضر، این پدیده 
در بازار اصفهان با هــم همخوانی کامل و الزم را 
ندارد.اسماعیل نادری افزود: امروز مشکل مرغ 
در استان اصفهان از نظر سرانه مصرف و توزیع 
به طور تقریبی حل شده اما تا تامین کامل نیاز 
استان، مقداری فاصله داریم که با تالش های 
صورت گرفته و میزان جوجه ریزی در کوتاه مدت 
قابل دستیابی است.وی ادامه داد: در گذشته 
ایرادی به سازمان صمت در استان اصفهان وارد 
بود که مرغ تحویل داده می شــد، اما توزیع آن 
با مشــکل مواجه بود.معاون بازرگانی سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اصفهان اظهار داشت: 
این مشــکل امروز در زمینه ســرانه مصرف و 
توزیع با استفاده از سامانه »رهتاب« در استان 
مرتفع شده است.  وی اضافه کرد: با راه اندازی 
این ســامانه در اصفهان، امــکان اینکه به طور 
برخط)آنالین( بررســی کنیم که کــدام واحد 
صنفی در کدام کوچه و خیابان شهرستان های 
استان چه مقدار مرغ تحویل گرفته است، وجود 
دارد.وی بیان کــرد: یکی از مشــکالت اصلی 
امروز مرغ در کشور ناشــی از یارانه  پرداختی به 
نهاده هاست که باید برای آن چاره ای اندیشید.

معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اصفهان با بیان اینکه هیــچ کجای دنیا یارانه به 
نهاده اختصاص پیدا نمی کند، تصریح کرد: یارانه 
باید به تولیدکننده ارائه شود و به عنوان مثال به 
ازای هر کیلوگرم مرغ باید پنج هزار تومان یارانه 
به تولیدکننده ارائه شود اما نهاده ای که از طریق 
کشتی حمل می شــود نیازی به یارانه ندارد و 
هیچ کجای دنیا این رویه مرسوم نیست.نادری 
اظهار داشت: کشور ما طی ۲ سال اخیر در حوزه 
بازار با موانع و چالش های گوناگونی مواجه شده 
که اکثر آن هم ناشــی از جنگ اقتصادی بوده 
است.معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اصفهان افزود: سرمایه گذاری بسیاری در زمینه 
ســامانه جامع تجارت توســط دولت انجام و 
اطالعات بسیاری در آن بارگذاری شده است تا 
تصمیم گیری کالن کشور بر اساس اطالعات و 

داده های این سامانه صورت گیرد.  
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خرید تضمینی هزار و 200 تن گندم در خانمیرزا
مدیر جهاد کشاورزی خانمیرزا گفت: امسال تاکنون هزار و ۲۰۰ تن خرید تضمینی گندم از کشاورزان 
شهرستان انجام شده است.محمدصادق خانجانی افزود: گندم خریداری شده تحویل تعاونی شهید 
رجایی آلونی، تعاونی تولید ده صحرا، کارخانه جات آرد خوشــه زرین لردگان، ســیلو شهید استکی 
فرخشهر داده شده که تا پایان برداشت ادامه خواهد داشــت.خانجانی اضافه کرد: همچنین از آغاز 
برداشت کشت کلزا تاکنون بالغ بر۶۰ درصدکل خرید کلزای استان در شهرستان خانمیرزا انجام شده 
که پیش بینی می شود تا پایان برداشت کلزا و گندم یکی از شهرستان های برتر در زمینه تولید باشیم.

مهار آتش سوزی در منطقه حفاظت شده جنگلی هلن
مدیرکل حفاظت محیط زیســت چهارمحال و بختیاری گفت: آتش سوزی در منطقه حفاظت شده 
هلن  ، با تالش ماموران یگان حفاظت محیط زیست، جوامع محلی و دستگاه های همکار، در ساعات 
اولیه بامداد مهار شد.شهرام احمدی افزود: متاســفانه در این حادثه یک نفر از عشایر دامدار در این 
منطقه جان خود را از دست داد.احمدی اضافه کرد: چگونگی فوت این دامدار از سوی مراجع قانونی 

در دست بررسی است.

فراخوان خرید تضمینی برق از مولد های برق
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اســتان چهارمحال و بختیاری گفت: به منظور افزایش تولید برق از 
محل مولد های اضطراری و آماده به کار، به اســتناد بند ۶ مصوبه هیئت محترم وزیران به شماره ۴۱۵۰۹ 
ت/۵۸۹۶۷هـ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۶، شرکت های توزیع نیروی برق استان، برق تولیدی واحد های دارای مولد 
را با نرخ خرید تضمینی ۳۸۰۰ ریال برای هر کیلووات ساعت خریداری می کند و سوخت موردنیاز نیز توسط 
مجموعه وزارت نفت تامین می شود.مجید فرهزاد گفت: اولویت ســاعات مورد نیاز برای تولید برق این 

مولد ها از ساعت ۱۲ الی ۱۸ در ایام تابستان است و خرید برق در سایر ساعات نیز امکان پذیر خواهد بود.

اهدای ۷0 جلد کتاب به کتابخانه دانشگاه پیام نور مرکز شهرکرد
 معاون آموزشی و رییس کتابخانه دانشگاه پیام نور مرکز شــهرکرد گفت: به منظور تقویت و تجهیز 
منابع کتابخانه ای، بنیاد موقوفات محمود افشار یزدی بیش از ۷۰ جلد کتاب به ارزش هفتاد میلیون 
ریال را به کتابخانه این دانشگاه اهدا کرد.حمید رضایی افزود: کتابخانه تخصصی محمود افشاریزدی 
در سال ۱۳۹۶ در دانشگاه پیام نور مرکز شهرکرد با اهدا ۱۷۰ جلدکتاب افتتاح شد.رضایی اضافه کرد: 
این کتابخانه پنجمین کتابخانه تخصصی در این دانشگاه است که آثار متنوعی در حوزه های جغرافیا، 
فرهنگ، ادبیات، سیاست، عرفان و تاریخ گرد آوری کرده و در اختیار دانشجویان قرار داده است وبیش 
از ۴۲ هزار کتاب درحوزه های تخصصی دانشگاهی علوم انســانی، فنی مهندسی، علوم پایه و هنر و 

معماری در دسترس عالقه مندان قرار دارد.

برگزاری مسابقات پرورش اندام قهرمانی در بام ایران
 رییس هیئت بدنســازی و پرورش اندام چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: با رایزنی های صورت 
گرفته با مرکز بهداشت و ستاد استانی مقابله با کرونا، مجوز برگزاری مسابقات مذکور مشروط بر اینکه 
در ۲۵ تیرماه از نظر وضعیت رنگ بندی بیماری کرونا به ویژه در شهرستان شهرکرد تغییر نکرده باشد 
با رعایت موارد اعالم شده بالمانع است.اسدا... عزیزیان افزود: رعایت دستورالعمل های بهداشتی و 
فاصله گذاری اجتماعی به صورت هوشمند، انجام رپید تست از ورزشکاران و عوامل اجرایی، غربالگری 
و کنترل تب و عالئم بیماری کرونا در حین ورود به مســابقات و... از شرایط برگزاری این مسابقات 

اعالم شده است.

بام ایراناخبار

قطعی برق، کمر به نابودی صنایع چهارمحال و بختیاری بسته است

این روزها قطعی مکرر برق نیز به انبوه مشکالت واحدهای تولیدی در کشور 
اضافه کرده، در شــرایط فعلی راهکار اصلی دولت برای جبران کمبود برق 
در کشور و جلوگیری از خاموشی ها در بخش خانگی، قطع برق واحدهای 
تولیدی و صنایع بزرگ است، به گفته مسئوالن حوزه صمت خسارت ناشی 
از قطعی برق واحدهای تولیدی قابل جبران نیست.قطعی برق خسارات 
فراوانی به بخش صنعت وارد کرده اســت و صنایــع بزرگی نظیر فوالد و 
سیمان در حال نابودی هستند،  اگر توقف تولید در این واحدها ادامه دار 
باشــد، قطعا این خســارت جبران ناپذیر است.خاموشی های بی سابقه 
در کشــور این روزها شرایط نامســاعدی را برای آحاد جامعه ایجاد کرده 
است، اما قطعا تبعات این خاموشی ها در برخی بخش ها از جمله صنعت 
آسیب های فراوانی دارد. به گفته مدیران عامل کارخانجات، فصل تابستان 
اوج تولید در واحدهای آن هاســت و می توان گفت تعطیالت تابســتانه 

معنای چندانی برای صنایع بزرگ نخواهد داشت.

تولید در کارخانه سیمان شهرکرد به صفر رسیده است
مدیرعامل کارخانه سیمان شهرکرد با اشاره به اینکه میزان برق مورد نیاز 
این واحد حدود ۲۵ مگاوات در شبانه روز است، اظهار کرد: در حال حاضر 
شرکت توزیع نیروی برق در شبانه روز تنها دو مگاوات برق به این واحد 

اختصاص می دهد که تنها جوابگوی نیاز روشنایی است.
رضایی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی و باوجود بیماری کرونا تعطیالت 

تابستانه برای واحدهای تولیدی معنا ندارد، عنوان کرد: در حال حاضر 
تولید در کارخانه سیمان شهرکرد متوقف شــده و به صفر رسیده است 
و کارگران نیز ســرگردان و بالتکلیف هســتند.وی گفت: در چند هفته 
گذشته از ساعت ۹ شب تا بامداد به صورت موقت به کارخانه اختصاص 
پیدا می کرد، اما به دســتور دولت از چند روز گذشــته بــرق کامال قطع 
شد.مدیرعامل کارخانه سیمان شهرکرد با بیان اینکه موجودی کارخانه 
سیمان رو به اتمام است، خاطرنشان کرد: اگر در روزهای آینده مشکل 
تامین برق این واحد حل نشود، مجبور به تعطیلی کامل کارخانه هستیم.

صنایع بزرگی نظیر فوالد و سیمان با قطعی 
مکرر برق در حال نابودی هستند

معاون صنایع ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
با اشاره به قطعی مکرر برق در اســتان، اظهار کرد: قطعی برق خسارات 
فراوانی به بخش صنعت وارد کرده اســت و صنایع بزرگی نظیر فوالد و 

سیمان در حال نابودی هستند.
محمدکاظم منــزوی با بیان اینکه تعطیلی تابســتانه برای صنایع معنا 
ندارد، عنوان کرد: اوج کار صنایعی مانند فوالد و سیمان در فصل تابستان 
است، این صنایع مواد اولیه صنایع وابسته و پایین دستی خود را تامین 
می کنند، قطعی برق موجب اخالل در تولید این واحدها شده و نارضایتی 
شــدیدی در بین مردم و فعاالن این حوزه ایجاد شــده است.منزوی 

افزود: سیمان به صورت روزانه تولید و در بازار و بین صنایع وابسته توزیع 
می شود، در حال حاضر ذخیره سیمان نداریم و تولید سیمان نیز متوقف 
شده ، صنعت ساختمان سازی وابسته به سیمان بوده و اکنون مشکالت 
بسیاری در این بخش ایجاد شده است.معاون صنایع سازمان صنعت، 
معدن و تجارت چهارمحــال و بختیاری بیان کــرد: واحدهای تولیدی 
به علت قطعی برق مجبور به تعدیل نیروهای خود شــده اند، حدود ۵۰۰ 
کارگر در دو واحد صنعتی سیمان و فوالد مشغول به کار بودند که قطعی 
برق این کارگران را بیکار می کند، زیرا واحد توان پرداخت حقوق کارگران 
را ندارد.وی تاکید کرد: قطعی بــرق و تعطیلی واحدهای تولیدی ضربه 
سنگینی را به تولید و بخش خصوصی وارد کرده است، شرکت برق اعالم 
کرده تنها ۱۰ درصد برق موردنیاز واحد را تامین می کند که این میزان تنها 
جوابگوی روشنایی واحد تولیدی است و دســتگاه ها نمی توانند با این 
برق اندک کار کنند.منزوی با اشاره به اینکه تنها یک مزرعه استخراج ارز 
دارای مجوز در چهارمحال و بختیاری وجود دارد، گفت: شــرکت برق به 
راحتی می تواند مکان هایی که به صورت غیرمجاز برق مصرف می کنند را 
شناسایی و رصد کند، اما این کار انجام نمی شود، مسئوالن وزارت نیرو 
با مردم شفاف باشند.معاون صنایع ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری در پایان بیان کرد: دولت نباید برای ایجاد رضایت در 
بخش خانگی تنها خاموشی را در بخش صنعت اعمال کند، اخراج کارگران 

به علت تعطیلی کارخانه آن ها را با چالش مواجه می کند.

ضربه  تولیدی  ی  واحدها تعطیلی  و  برق  قطعی 
سنگینی را به تولید و بخش خصوصی وارد کرده است، 
شرکت برق اعالم کرده تنها ۱۰ درصد برق موردنیاز واحد 
را تامین می کند که این میزان تنها جوابگوی روشنایی 

واحد تولیدی است 

 رییس سازمان صمت چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۵ درصد شیر خشک نوزادان را پودر های اسکیم تشکیل می دهند که پیش از این به کشور واردات می شده 
است.سجاد رستمی افزود: خوشبختانه کارخانه شیرخشک نوزاد پگاه شهرکرد موفق به تولید این پودر پایه شده که بر همین مبنا درخواست منع اختصاص ارز 
دولتی جهت واردات این پودر به وزارت صمت ارسال شده است.رستمی با اشاره به واردات ســاالنه در حدود سه هزار تن پودر اسکیم به کشور و خروج ارز بسیار 
اضافه کرد: هم اکنون واحد صنعتی شیر خشک شهرکرد ظرفیت تولید ساالنه پنج هزار تن پودر اسکیم شیر خشک را دارد.وی ادامه داد: این واحد صنعتی عالوه 
برتامین اسکیم مورد نیاز خود توان تولید بیشتر برای سایر کارخانه شیرخشک را نیز دارد.مدیرعامل شرکت شیرخشک نوزاد چهارمحال و بختیاری هم با اشاره 
به فروش پودر اسکیم به برخی از کارخانه های شیر خشک کشور گفت: هم اکنون این واحد صنعتی ماهیانه ۲۵۰ تن پودر اسکیم پایه شیرخشک برای کارخانه 
نسئله کشور تامین می کند.حمید خدایی افزود: این روند به مدت پنج سال بر اساس قرارداد کاری تداوم دارد.خدایی اضافه کرد: ۴۰۰ هزار دالر محموله صادراتی 
شیرخشک نوزاد پگاه با برند الکتومیل به بازار کشور های سوریه و افغانستان ارسال شد.وی ادامه داد: این دومین محموله صادراتی شیرخشک نوزاد ایرانی با 

برند »الکتومیل« به کشور های سوریه و افغانستان است که با استقبال مصرف کنندگان روبه رو شده است.

مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری گفت: براســاس تفاهم نامه بین وزرای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و 
جهاد کشاورزی، طرح گردشگری کشاورزی در این استان اجرایی خواهد شد.مهرداد جوادی افزود: براساس این تفاهم نامه، گردشگری کشاورزی در محیط های 
زراعت، باغبانی، دام، طیور، آبزی پروری، زنبورداری و سایر فعالیت ها و آداب و رسوم مرتبط با کشاورزی فعال خواهد شد.جوادی اضافه کرد: با اجرای این طرح، 
بازدیدکنندگان در مزرعه با دیگر محیط های کشاورزی با اهداف آموزشی و تفریحی برای تجربه فعالیت های کشاورزی، آموزشی و تفریحی آشنا می شوند.وی 
ادامه داد: در همین راستا می توان گردشگری کشاورزی را شاخه ای از گردشگری دانست که در آن کشاورزان و کارآفرینان این حوزه خدماتی را برای فراهم شدن 
امکان مشارکت عملی و اقناع نیاز های بازدیدکنندگان در محیط های کشاورزی ارائه و گردشگران در ازای برخورداری از این خدمات، هزینه هایی را به کشاورزان 
پرداخت کنند.جوادی گفت: این طرح با توجه به تغییرات جهانی و لزوم تنوع بخشیدن به حوزه های مختلف گردشگری و همچنین با توجه به افزایش گرایش به 
انواع گردشگری تخصصی و ضرورت ارائه خدمات براساس عالقه های خاص به گردشگران، برای توسعه روستایی، حفظ حقوق و منافع مشروع قانونی بهره برداران 

کشاورزی و فعاالن بخش کشاورزی و استفاده از ظرفیت آن در راستای پیشبرد اهداف گردشگری عملیاتی می شود.

اجرای گردشگری کشاورزی در چهارمحال و بختیاریتولید پودر شیرخشک اسکیم در چهارمحال و بختیاری

چهارشنبه 23 تیر 1400 / 03 ذی الحجه 1442 / 14 جوالی 2021 / شماره 3301
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مفاد آراء
4/100 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی اداره ثبت اسناد کاشان
برابر آراء صادره هیــأت موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردر اداره ثبت اسناد و امالک کاشان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است . لذا  مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در2  نوبت به فاصله 15 روز آکهی میشــود 0 در صورتیکه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند . می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد کاشان 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض . دادخواست 

خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند 
1( رای شــماره 140060302034002950 هیأت دوم0 محمد محمدی نشلجی 
فرزندماشااهلل بشماره شناسنامه 31 صادره از کاشان به شماره ملی 1263580939 
- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 113/35مترمربع بشــماره 807 فرعی از پالک 

3 - اصلی واقع در غیاث آباد بخش 2 کاشان         
2( رای شــماره 140060302034002425 هیأت دوم0 ولی اله حســنی فرزند 
غالمرضا بشماره شناســنامه 863 صادره از کاشان به شماره ملی 1260714632 
– دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 86/90 مترمربع بشماره 

25752 فرعی از پالک 15 - اصلی واقع در ناجی آباد بخش 2 کاشان            
3( رای شــماره 140060302034002429 هیأت دوم0 ام البنین مطهری فرزند 
 حسن بشماره شناسنامه 789 صادره از کاشان به شــماره ملی 1260713891 –

 دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان بمساحت 86/90 مترمربع بشماره 
25752 فرعی از پالک 15 - اصلی واقع در ناجی آباد بخش 2 کاشان 

4( رای شماره 140060302034002428 هیأت دوم0اکرم پیش بین فرزندحسین 
بشماره شناسنامه 0 صادره از گلپایگان به شماره ملی 1210095009 – دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان بمســاحت 86/90 مترمربع بشماره 25752 

فرعی از پالک 15 - اصلی واقع در ناجی آباد بخش 2 کاشان 
5( رای شماره 140060302034001149 هیأت دوم0 محمد صباغی فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شــماره ملی 1263420397 – سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان بمســاحت 150/05 مترمربع بشماره 25795 

فرعی از پالک 15 - اصلی واقع در ناجی آباد بخش 2 کاشان            
6( رای شــماره140060302034001150هیأت دوم0زهرا بخشــی فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شــماره ملی 1250396336 – سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان بمســاحت 150/05 مترمربع بشماره 25795 

فرعی از پالک 15 - اصلی واقع در ناجی آباد بخش 2 کاشان   

7( رای شــماره 140060302034002953 هیأت دوم0 قدرت اله حمامی فینی 
فرزند سیف اله بشماره شناسنامه 42 صادره از کاشان به شماره ملی 1262854792 
– سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب ساختمان بمســاحت 256/50 مترمربع 
 بشــماره 12602 فرعی مجــزی از 221 فرعــی از پالک 33 - اصلــی واقع در 

فین کوچک بخش 2 کاشان
  8( رای شماره 140060302034002954 هیأت دوم0 ام البنین سر کار پورفینی 
فرزند ید اله بشماره شناسنامه 4083 صادره از کاشان به شماره ملی 1261017171 
– سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب ساختمان بمســاحت 256/50 مترمربع 
بشــماره 12602 فرعی مجزی از 221 فرعی از پــالک 33 - اصلی واقع در فین 

کوچک بخش 2 کاشان
 9( رای شــماره 140060302034002896 هیــأت دوم0 الهــام عبــد اله زاده 
حســن آبادی فرزندمحمد رضا بشماره شناســنامه 51 صادره از کاشان به شماره 
ملی 1263551718 - ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 182/20 مترمربع بشماره 
 2137 فرعــی مجــزی از 516 فرعی از پــالک 40 - اصلی واقع در حســن آباد 

بخش 2 کاشان            
10( رای شــماره 140060302034002153 هیأت اول0علی عزیزی قمصری 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 0 صادره ازکاشــان به شماره ملی 1250198550 
- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 109/54 مترمربع بشماره 7474 فرعی مجزی از 

360فرعی از پالک 45 - اصلی واقع درلتحر  بخش 2 کاشان 
11( رای شــماره 140060302034001515 هیأت دوم0 اصغر بازدار فرزند علی 
بشماره شناسنامه 358 صادره از کاشان به شماره ملی 1261603389 – سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 147/70 مترمربع که تشکیل شده از شماره 
7475 فرعی مجزی از 3476 فرعی از پالک 45 - اصلــی واقع در لتحربخش 2 

کاشانو باقیمانده شماره 4784 اصلی بخش یک کاشان 
12( رای شماره 140060302034001583 هیأت دوم0منیر حدادی نیاسر فرزند 
 حسین بشماره شناسنامه 2345 صادره از کاشان به شماره ملی 1261096274 – 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 147/70 مترمربع که تشکیل 
شده از شــماره 7475 فرعی مجزی از 3476 فرعی از پالک 45 - اصلی واقع در 

لتحربخش 2 کاشانو باقیمانده شماره 4784 اصلی بخش یک کاشان 
13( رای شــماره 139960302034013891 هیأت اول 0 مصطفی راستی فرزند 
 عیسی بشماره شناسنامه 57 صادره از کاشان به شــماره ملی 1262482437 – 
 ســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 106 مترمربع بشــماره 
 15506 فرعی مجــزی از 372 فرعی از پــالک 49 - اصلی واقــع در صفی آباد

 بخش 2 کاشان  
14( رای شــماره 139960302034013892 هیأت اول0 معصومه خشای فرزند 
 اکبر بشماره شناسنامه 2844 صادره از کاشان به شــماره ملی 1260640612 –  

ســه دانگمشــاع ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 106 مترمربع بشــماره 
 15506 فرعی مجــزی از 372 فرعی از پــالک 49 - اصلی واقــع در صفی آباد 

بخش 2 کاشان          
15( رای شــماره 140060302034002018 هیأت دوم0 مرتضی ایلیاتی فرزند 
سیف اله بشماره شناسنامه 925 صادره از کاشان به شماره ملی 1261763564 - 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 191/80 مترمربع بشماره 15560 فرعی مجزی از 

1961 فرعی از پالک 49 - اصلی واقع در صفی آباد بخش 2 کاشان            
16( رای شــماره 140060302034002958 هیــأت دوم0 علیرضا شــهریاری 
محمدی فرزند احمد بشماره شناســنامه 5048 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1260494901 - ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 72/70 
 مترمربع بشماره 15561 فرعی مجزی از 383 فرعی از پالک 49 - اصلی واقع در 

صفی آباد بخش 2 کاشان 
17( رای شــماره 140060302034002960 هیــأت دوم0 معصومــه نوروزی 
خرمدشــتی فرزند عباس بشماره شناســنامه 2صادره از کاشــان به شماره ملی 
1263518311 - ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 72/70 
 مترمربع بشماره 15561 فرعی مجزی از 383 فرعی از پالک 49 - اصلی واقع در 

صفی آباد بخش 2 کاشان 
18( رای شــماره 140060302034001079 هیأت دوم0 احمد چهرقانی فرزند 
 عباد اله بشماره شناسنامه 32 صادره از کمیجان به شماره ملی 5719690611 – 
ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 297مترمربع بشــماره 
 5878 فرعــی مجــزی از 2610 فرعــی از پــالک 1 - اصلــی واقــع در راوند

 بخش 4 کاشان
19( رای شماره 140060302034001078 هیأت دوم0طال چهرقانی فرزند یقین 
 علی بشماره شناســنامه 19 صادره از کمیجان به شــماره ملی 5719741151 – 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 297مترمربع بشماره 5878 فرعی 

مجزی از 2610 فرعی از پالک 1 - اصلی واقع در راوند بخش 4 کاشان
20(رای شــماره 140060302034002942 هیأت دوم0 سوسن صفادل فرزند 
منصور بشماره شناسنامه 45965 صادره از کاشان به شماره ملی 1260449726 
- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 168/25 مترمربع بشماره 3620 فرعی مجزی از 

2464 فرعی از پالک 3 - اصلی واقع در طاهر آباد بخش 4 کاشان            
بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات  

سند مالکیت صادرخواهد شد
تاریخ انتشار نوبت اول :      1400/4/8
تاریخ انتشارنوبت دوم :     1400/4/23

م الف: 1156192 مهدی اسماعیلی طاهری رئیس اداره ثبت اسناد وامالک 
کاشان     

مفاد آراء
4/101 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامــه تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقد ســند رســمی برابر رای شــماره 
140060302007001058-مــورخ 24 / 03 / 1400 هیــات اول موضــوع 
 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی عاطفه قاســمی فالورجانی فرزند بهمن ششــدانگ یــک باب خانه 
 به مســاحت 65 / 189 متر مربــع پــالک 273 فرعــی از 406 – اصلی واقع 
در فالورجان خریداری از مالک رســمی محمد تقی کیانی محرز گردیده اســت 
. لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود 
 ئر صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضــی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در 
 صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول: 8/ 4 / 1400 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 23 / 4 /1400 
م الف: 1155768 حسین زمانی رییس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان

تحديد حدود اختصاصي
4/102 شــماره نامه : 140085602025004544-1400/04/15 چون تحدید 
حدود ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 2998 فرعی از 27/539  واقع در بخش 
14 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتي به نام زهرا مرادیان زازرانی فرزند اصغر  در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضي ثبت به  عمل نیامده اینک بنا به 
دستور قسمت اخیراز ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز یک شنبه مورخ 1400/5/17 ساعت 9 صبح در محل شروع 
 و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب ایــن آگهي به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
مي گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابنــد. اعتراضات مجاورین 
و صاحبان امالک مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدي تــا 30 روز پذیرفته خواهد شــد  و طبق تبصره 2 مــاده واحده قانون 
 تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتــراض به ایــن اداره بایســتی بــا تقدیم دادخواســت به مراجــع ذیصالح 
 قضایــی گواهی تقدیــم دادخواســت را اخــذ و به ایــن اداره تســلیم نماید. 
م الف: 1162935  ابوالفضل شــهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان
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 کالهبرداری خارج نشین جعلی به بهانه امور خیریه 
در اصفهان

خارج نشــین جعلی به بهانه امور خیر یــک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریــال در اصفهان کالهبرداری 
کرد. رییس پلیس فتا اســتان اصفهان گفت: با ارائه مرجوعه قضایی شاکی مبنی بر اینکه فردی 
با فیســبوک پیامی با مضمون دریافت ارث قانونی و تمایل به واگذاری بخشی از آن به شخصی 
که به وی کمک کند ارســال و با این شــگرد از او کالهبرداری کرده است.سرهنگ سید مصطفی 
مرتضوی افزود: بنابر اظهارات شاکی، فرد کالهبردار از وی درخواست پرداخت هزینه های قانونی 
مانند مالیات و گمرک برای انتقال دالر ها به کشور را کرده و با پیشنهادات اغوا کننده مقرر کرده ۱۰ 
درصد کل ســرمایه موروثی را به او واگذار کند.وی با بیان اینکه رسیدگی به موضوع در دستور کار 
قرار گرفت، گفت: شاکی در چند مرحله مبلغ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال به بهانه های مختلف 
اقدام به واریز وجه کرده اســت که با پیگیری و هماهنگی با مقام قضایی حساب متهم مسدود و 

وی دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد.

فوت ۹ نفر در اصفهان بر اثر غرق شدگی
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان اظهار کرد: از ابتدای ســال تاکنــون ۹ نفر در منابع 
آبی استان اصفهان با حادثه غرق شدگی فوت شدند که ۳ نفر در رودخانه و ۵ نفر در استخرهای 
ذخیره آب کشــاورزی و یک نفر هم در سدهای مخزنی اســتان اصفهان جان باخته اند.منصور 
شیشه فروش افزود: اگرچه ۳۰ درصد غرق شدگی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است؛ اما 
از ابتدای سال تاکنون ۱۴ نفر دچار حادثه غرق شدگی شده اند که در این میان ۹ نفر فوت شده اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: آب زاینده رود در کانال های کشاورزی 
شرق اصفهان توزیع شده و توصیه های ایمنی در خصوص عدم شنا در رودخانه زاینده رود و کانال 
های کشاورزی ابالغ شده است چراکه این جریان به صورت گردابی است و موجب غرق شدگی 
شناگران می شود.وی اضافه کرد: مقرر شده است تیم های گشت و بازرسی شرکت آب منطقه ای 
و شهرداری نظارت الزم را به ویژه در این مدت که رودخانه زاینده رود جریان دارد، به عمل آورند.

شیشه فروش با اشاره به اینکه گرم شدن هوا میل به شــنا را افزایش می دهد، گفت: منابع آبی 
استان اصفهان ایمن نیست و هرگونه شنا در این منابع خطر غرق شدگی را به همراه دارد. شرکت 
آب منطقه ای، هزینه ای بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان را جهت ایمن ســازی منابع آبی در نظر گرفته 

است تا کانال ها در برابر حوادث ایمن سازی شود.

اصفهان همچنان بر مدار نارنجی آلودگی هوا
کارشناس امور آزمایشــگاه های حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان اظهار داشت: شاخص 
کیفیت هوای کالن شهر اصفهان در روز سه شنبه با میانگین ۱۱۱ برای چهارمین روز متوالی وضعیت 
ناسالم برای گروه های حساس را نشــان می دهد. محمود مزارع با اشاره به اینکه وضعیت کیفی 
هوا در دو ایستگاه خیابان پروین و رهنان به ترتیب با شاخص ۷۱ و ۹۹ قابل قبول )سالم( است، 
افزود: کیفیت هوا در ایستگاه میدان احمدآباد با شــاخص ۱۳۵، خیابان استانداری با شاخص 
۱۰۴، انقالب با شاخص ۱۱۲، بزرگراه خرازی با شاخص ۱۴۱، فرشادی و کاوه با شاخص ۱۰۲، میرزا 
طاهر با شاخص ۱۲۹ و ورزشگاه میثاق با شاخص ۱۱۳ در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس 
)نارنجی( است.کارشناس امور آزمایشــگاه های حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره 
به وجود گرد و خاک و غبارآلودگی هوا به ویژه در ساعات صبح، اضافه کرد: کیفیت هوای منطقه 
سجزی با میانگین شاخص ۱۴۳ همچنان وضعیت ناسالم برای گروه های حساس )کودکان کمتر 
از پنج سال، سالمندان، بیماران قلبی و ریوی( و مبارکه با شاخص ۸۶ و شاهین شهر با میانگین 

۹۷ وضعیت قابل قبول را نشان می دهد.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان:

کودک همسری در اصفهان کمتر از استان های دیگر است

کودک همسری، روایت کودکانی است که  حدیث زاهدی
هنوز از الالیی مادر به قدر کافی بهره نبرده اند؛ 
اما باید برای فرزندان خود الالیی بخوانند؛ کودکانی که یک شبه کوله بار 
سنگین بزرگسالی را بر دوش شــان می گذارند و آنان را بدون مهارت و 
آموزش در جاده زندگی بدرقه می کنند.مرکز آمار ایران به تازگی گزارشی 
درباره وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران منتشر کرده که بر اساس آن در 
تابستان سال ۹۹، در مجموع ازدواج ۹  هزار و ۵۸ دختر ۱۰ تا ۱۴  ساله ثبت 
شده است.بنابر این گزارش، میزان تفاوت ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴  ساله 
نسبت به تابستان سال ۹۸، با افزایش هزار ازدواج مواجه است.ولی ا... 
نصراصفهانی، مدیرکل سازمان بهزیستی استان اصفهان در این رابطه به 
خبرنگار »زاینده رود« پاســخ داد: با موضوع کودک همسری در استان 
برخورد کرده و از نظر مرجع قضایی در این رابطه استفاده می کنیم البته 
وقوع این موضوع در اســتان اصفهان به مراتب کمتر از استان های دیگر 
اســت.وی اضافه کرد: مطابق آمارهــای موجود در ســال ۱۳۹۹ بحث 
همسرآزاری، کودک آزاری و اعتیاد در رتبه اول آسیب های اجتماعی بوده 
که بیکاری و نبود اشتغال در دوران کرونا نیز در بروز آسیب ها تاثیر داشته 
است.نصر با بیان اینکه در سال جاری ســازمان بهزیستی در گام دوم، 
»هوشمندسازی، محله محوری و سالمت اجتماعی خانواده« را در محور 
کار خود قرار داده است اظهارداشت : در آینده این محورها فعال خواهد بود 

و امیدواریم سیاست گذاری ها در این بخش موثر واقع شود.نصراصفهانی 
خاطرنشــان کرد: در حال حاضر ۱۲۳ هزار فــرد دارای معلولیت تحت 
پوشش سازمان بهزیســتی اصفهان هســتند و ۱۰ هزار خانواده به طور 
مستمر از این سازمان خدمات دریافت می کنند.وی با اشاره به افزایش 
میزان مستمری خانواده های تحت پوشش اضافه کرد: از ابتدای سال 
۱۴۰۰ پرداخت مستمری بهزیستی رشد چشمگیری داشت؛ اما جوابگوی 
هزینه های خانواده های تحت پوشش نیست.امسال حداقل مستمری 
برای خانواده های یک نفره ۳۵۰ هزار تومان و حداکثر برای خانواده چهار 
نفره با یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان دریافتی است که با توجه به شرایط 

تورم پاسخگوی نیاز خانواده ها نیست.

خیریه ها و تامین نیازهای مددجویان
مدیرکل ســازمان بهزیســتی اســتان اصفهان تصریح کــرد: در مورد 
مددجویانی که تحت پوشش بهزیســتی و کمیته امداد قرار می گیرند 
استعالم های الزم صورت می گیرد تا تحت پوشش مراکز دیگر نباشند و 
تالش می کنیم با خیریه ها هماهنگی الزم را در این زمینه داشته باشیم. 
در حال حاضر بخش بزرگی از نیازهای مددجویان به وسیله موسسات 
خیریه تامین می شــود. حوزه معلوالن، کودکان ناتوان ذهنی و جسمی 
و فعالیت حمایتــی در این بخش ها به خیریه ها محول شــده و تالش 

می شود در این زمینه نظارت بیشتری داشته باشند.وی در خصوص ارائه 
خدمات به جمعیت ســالمندان اظهار کرد: در بخش سالمندی، جامعه 
فعلی به سمت پیر شــدن جمعیت پیش می رود و سازمان بهزیستی 
باید در این زمینه فعالیت های الزم را داشته باشد. برای اصفهان به عنوان 
شهر دوستدار سالمند انجام اقدامات موثر در این زمینه الزم است و باید 
آموزش های مورد نیاز به قشر سالمند داده شود.نصراصفهانی ادامه داد: 
در حال حاضر ظرفیت مراکز شبانه روزی بیش از نیازهای جامعه است 
و مراکز متعددی داریم که خالی از موارد نگهداری از سالمندان است و از 
وجود این موضوع خوشحال هستیم، در سال ۹۷ اصفهان به عنوان پایلوت 
شهر دوستدار سالمند معرفی و مراکز دبیرخانه شهر دوستدار سالمند در 

شهرداری اصفهان تاسیس شد.

هفت آیتم برای شهر دوستدار سالمند
وی تصریح کرد: اولین مهد شهر دوســتدار سالمند به وسیله شهرداری 
اصفهان راه اندازی می شود و ایجاد پاتوق های سالمندی و سایت اطالعات 
سالمندی را در برنامه  داریم. شهر دوستدار سالمند هفت آیتم دارد و این 
عملکرد به وسیله شــهرداری اصفهان صورت می گیرد.مدیرکل سازمان 
بهزیستی استان اصفهان افزود: شیوع کرونا مشکالت زیادی برای جامعه 
داشته است و با اعالم وضعیت قرمز کرونایی و قرنطینه ها، در خانه بودن 
فرزندان وظایف زیادی بر عهده والدین به خصوص مادر خانواده گذاشته 
است، از سوی دیگر تعطیلی و کسادی کسب و کارها و مشکالت اقتصادی 
استرس هایی برای سرپرســت خانواده به دنبال دارد و باعث افزایش 
خشونت در بین خانواده ها شده اســت، اورژانس اجتماعی و خط ۱۲۳ 
مداخله در بحران در این زمینه به صورت تلفنی و سیار خدمات مشاوره ای 

را به خانواده ها ارائه می دهند.

فعالیت ۹4 مرکز مثبت زندگی
نصراصفهانی در مورد فعالیت های مثبت زندگی خاطرنشان کرد: یکی از 
بحث های مهم، محور هوشمندسازی و سالمت اجتماعی خانواده و فعال 
کردن مراکز مثبت زندگی در استان بوده است، در حال حاضر ۹۴ مرکز مثبت 
زندگی برای انجام فعالیت معرفی شده اند که در آن ها پرونده های فیزیکی 
گردآوری می شود و اطالعات به صورت آنالین در اختیار سازمان بهزیستی 
قرار می گیرد و سال گذشته این برنامه اتفاق افتاده و پرونده ها در کل استان 
وابسته به محل سکونت مددجو به یک مرکز مثبت زندگی ارجاع داده شده 
است. از افتتاح مراکز مثبت زندگی شش ماه می گذرد و امیدواریم در آینده 

بحث نظارت روی پرونده ها را به طور جدی تر اعمال کنیم.

خبر خوان جامعه

رییس دانشگاه صنعتی اصفهان اعالم کرد:

برگزاری 32 نشست در کنگره »استان اصفهان و توسعه ملی«
رییس دانشگاه صنعتی اصفهان در آیین افتتاحیه کنگره »استان اصفهان و توســعه ملی، چالش ها و فرصت های پیش رو« در دانشگاه صنعتی اصفهان، اظهار کرد: استان 
اصفهان در طول هزاران سال مامن موحدان بزرگ بوده و گوهر خود را در عوض تالش و نبوغ به انسان ارزانی داشته است.سید مهدی ابطحی افزود: اقلیم این استان قناعت را 
به مردمانش ارزانی داشته و این سرزمین آرامشی شگرف و صبوری را آموزش می دهد.رییس دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان اینکه اقلیم استان اصفهان چهار فصل است و 
اعتدال در رفتار را باعث شده است، تصریح کرد: طبیعت روح بخش این استان در تعالی انسان اثرگذار است، به گونه ای که بسیاری نگاه فیض کاشانی را به طبیعت قمصر نسبت 
می دهند.ابطحی گفت: این سرزمین با این ویژگی ها انسانی پرورش داده که در مواجهه با خود، خویشتندار و صبور است و در مواجهه با غیر، دوستدار و پشتیبان وطن و خدوم. 
در دوران دفاع مقدس در این استان شهدای بزرگی فرماندهان موثر لشکرهای کشور بوده اند.رییس دانشگاه صنعتی اصفهان به اصالت، هنر و معماری برجسته استان اصفهان 
اشاره کرد و افزود: جلوه این انسان برآمده از این طبیعت، در معماری دیدنی شهر نمود پیدا کرده و اکنون دانشگاه های استان کم رقیب و فعال در عرصه علم و دانش مشغولند.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری:

محدودیت ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی در مدارس اصفهان وجود ندارد
 مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان گفت: محدودیتی برای ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی برای سال تحصیلی آینده در مدارس این استان 
وجود ندارد.مهدی سلیمانی افزود: عالوه بر تحصیل اتباع دارای مدرک اقامت قانونی در کشور، زمینه ثبت نام دانش آموزان فاقد مدرک  از سال ۱۳۹۴ به بعد در مدارس 
دولتی استان فراهم شده است.   وی ادامه داد: فرآیند صدور برگه حمایت تحصیلی دانش آموزان اتباع خارجی هر ساله از تابستان انجام می شود.مدیرکل امور اتباع و 
مهاجرین خارجی استانداری اصفهان اظهار داشت: شیوه نامه ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی امسال هم در خرداد از سوی وزارت کشور ابالغ شد و عالوه بر دانش 
آموزان دارای مدرک اقامت قانونی، زمینه صدور برگه حمایت تحصیلی برای افرادی که مدرک اقامت ندارند، نیز فراهم شده است و این افراد از ۱۷ خرداد می توانستند 
برگه های حمایتی خود را دریافت کنند.وی اضافه کرد: صدور برگه حمایت تحصیلی برای گروه اول از ۱۷  تا ۲۷ خرداد ادامه داشت که این تاریخ بطور مجدد تمدید شده 

است.سلیمانی خاطرنشان کرد: صدور برگه حمایت برای افرادی که مدرک اقامت معتبری نداشتند، از پنجم تیر  امسال آغاز شد و تا ۲۴ این ماه ادامه خواهد داشت.
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ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان
س: ؟؟؟

عک

تحدید حدود عمومی ثبت نایین

 4/99 اگهی تحدید حدود ماده 14 قانون ثبت یک قسمت از ابنیه و اراضی 
بخش های 2 و 3 و 4 ثبت نایین بشرح آتی اگهی می گردد.

بخش دو حوزه ثبت نایین
1127 اصلی حسین خواجه نائینی فرزند محمد علی  و غیره بنمایندگی اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرســتان نایین ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 

واقع در کشتزار جزیسر
1140 اصلی حســین خواجه نائینی فرزند محمد علی  و غیره به نمایندگی 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان نایین ششــدانگ یک قطعه زمین 

مزروعی واقع در کشتزار جزیسر
2151 اصلی صدیقه بنیادی نائینی فرزند محمد حســن ششدانگ زمین 

مزروعی واقع در ورزجان 
1400/5/13

2429 اصلی سید جالل موسی کاظمی فرزند سید علی ششدانگ یکدرب 
باغ واقع در محمدیه 

2571 اصلی ســید رضا فاطمی محمدی فرزند اقا سید و غیره ششدانگ 
یکدرب خانه واقع در محمدیه

2737 اصلی فاطمه ریحانی محمدی فرزند مصطفی و غیره ششــدانگ 
یکدرب باغ واقع در محمدیه 

1400/5/14
3007 اصلی نرگس السادات موســی کاظمی فرزند سید جالل ششدانگ 

یکدرب خانه واقع در محمدیه 
3614 اصلی حسین محمدی فرزند محمد علی ششدانگ یک قطعه زمین 

مزروعی واقع در کشتزار محمدی 
3788 اصلی موقوفه حسینیه عاشــورگاه محمدیه بنمایندگی اداره اوقاف 
شهرستان نایین  تمامی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی واقع در کشتزار 

حنفش دادکون
3781 اصلی موقوفه ابوالقاســم ولد محمد بنمایندگی اداره اوقاف و امور 
خیریه شهرستان نایین تمامی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  واقع در 

کشتزار حنفش موسوم به دادکون
1400/05/16

3894 اصلی خانم صفری پیمان فرزند محمد ششدانگ زمین مزروعی واقع 
در کشتزار حنفش موسوم به دادکان 

3940 اصلی سید  مرتضی  موسی کاظمی فرزند سید علی ششدانگ زمین 
مزروعی واقع در حنفش

4154 اصلی موقوفه درویش باقر ولد کریم بنمایندگی اداره اوقاف و امور 
خیریه شهرستان نایین تمامی ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی  واقع 

در کشتزار حنفش
1400/5/17

4397 اصلی موقوفــه نظر علی بنمایندگــی اداره اوقــاف و امور خیریه 
شهرستان نایین  تمامی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  واقع در کشتزار 

حنفش موسوم به سبه
4585 اصلی اکرم موسی کاظمی فرزند سید محمد علی ششدانگ زمین 

مزروعی واقع در کشتزار حنفش 
5320 اصلی اقای محمد رضا ظهرابی و غیره فرزند محمد حســن تمامی 

ششدانگ کاروان سرای واقع در مزرعه امام
1400/5/18

6120 اصلی خانم پروین پوربافرانی فرزند ایرج  و غیره ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی واقع در بافران 

6154 اصلی زهرا ایزد دوست فرزند بخشــعلی ششدانگ یک درب خانه 
واقع در بافران 

4 فرعی از 6265 اصلی میالد کاشف پور فرزند محمد علی ششدانگ یک 
درب خانه واقع در بافران

یک فرعی از 7484 اصلی اقای عباسعلی پوربافرانی فرزند رضا ششدانگ 
یک درب خانه واقع در بافران

1400/5/19
دو فرعی از 7484 اصلی خانم صدیقه پوربافرانی فرزند صمد ششدانگ یک 

درب خانه واقع در بافران
یک فرعی از 11719 اصلی فاطمه باز بندی فرزند محمد علی ششــدانگ 

یک درب خانه واقع در هندچوب 
ســه فرعی از 11738 اصلی محمد امرودی فرزند حسین ششدانگ یک 

قطعه زمین محصور واقع در هندچوب
1400/5/20

15937 اصلی مســجد حضرت ســجاد )ع( بنمایندگی اداره اوقاف و امور 
 خیریه شهرســتان نایین ششــدانگ یک باب مســجد واقع در روستای 

عفیف اباد
2 فرعی از 17032 اصلی و 17035 اصلی اقای احمد وزیری سرشک فرزند 

برات علی ششدانگ یک درب خانه واقع در روستای سرشک
557 فرعی از 20816 اصلی خانم محبوبه معرفت نائینی فرزند مســعود 

ششدانگ یک درب اطاق واقع در روستای مزرعچه
1400/5/21

1010 فرعی از 20816 اصلی رضا پوربافرانی فرزند عباســعلی ششدانگ 
یک درب خانه واقع در بافران

1171 فرعی از 20816 اصلی اقای محمد جــزن ابادی فرزند محمد رضا 
ششدانگ یک درب گاراژ واقع در روستای جزن اباد

1188 فرعی از 20816 اصلی فاطمه اقایــی قیوم ابادی فرزند قربان علی 
ششدانگ یک درب اغل واقع در روستای جزن اباد

1400/5/23
1190 فرعی از 20816 اصلی اقای محمد جــزن ابادی فرزند محمد رضا 

ششدانگ یک درب خانه واقع در روستای جزن اباد
1198 فرعــی از 20816 اصلی اقای نعمت اهلل عباســی فرزند برات علی 

ششدانگ یکدرب خانه واقع در روستای جهان اباد
1199 فرعی از 20816 اصلی اقای حمید اســمعیلی فرزند غالم حســین 

ششدانگ یک درب خانه واقع در روستای هندچوب
1400/5/24

1222 فرعی از 20816 اصلی خانم محبوبه معرفت نائینی فرزند مســعود 
ششدانگ یکدرب اطاق واقع در روستای مزرعچه

1224 فرعی از 20816 اصلی لب انبــار حضرت ابوالفضل )ع( مزرعه امام 
به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نایین ششدانگ عرصه و 

اعیان آب انبار مزرعه امام واقع در مزرعه امام
1225 فرعی از 20816 اصلی سید کمال حســینی راد فرزند سید حسین 

ششدانگ یک قطعه زمین واقع در هندچوب
1400/5/25

1227 فرعی از 20816 اصلی سید محسن حســینی راد فرزند سید کمال 
ششدانگ یک درب خانه واقع در هندچوب

1228 فرعــی از 20816 اصلی اقای حمید جعفری عفــی اباد فرزند رضا 
ششدانگ یک قطعه زمین واقع در روستای قلی اباد

1231 فرعی از 20816 اصلی محمد وهابی فرزند صفر علی ششدانگ یک 
باب خانه واقع در روستای هماباد علیاء 

1400/5/26
بخش سه حوزه ثبت نایین

782 اصلی مهدیه امامی فرزند علی ششــدانگ یکــدرب باغچه واقع در 
روستای کوشکوئیه 

107 فرعــی از 4025 اصلی حســن هرمزی نصیری فرزنــد غالم رضا 
ششدانگ یکدرب خانه واقع در روستای هرمز اباد 

72 فرعی از 4092 اصلی حســین حکــم الهی نائینی فرزنــد محمود آقا 
ششدانگ یکدرب خانه واقع در روستای مزیکچه

1400/5/30
156 فرعی از 4092 اصلی  مهری  مفیدی نائینی فرزند حبیب ششــدانگ 

یک قطعه زمین  محصور واقع در مزییکجه
292 فرعی از 4545 اصلی حسن زارع سهیلی فرزند محمد و فاطمه زارع 
سهیلی فرزند محمد علی ششدانگ یکباب خانه واقع در روستای خرم  اباد

295 فرعی از 4545 اصلی ابوالقاسم قاسمی سپرو فرزند حسن و معصومه 
قاسمی سپرو فرزند محمد ششدانگ یکباب خانه واقع در روستای سپرو 

1400/5/31
310 فرعی از 4545 اصلی علی عامری سهیل فرزند محمد علی ششدانگ 

یک باب خانه و باغچه متصل بهم واقع در روستای سهیل
418 فرعی از 4545 اصلی شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان تمامی 

ششدانگ عرصه و اعیان موتور خانه و چاه آب  واقع در روستای جالل اباد
422 فرعــی از 4545 اصلی رضــا کریمی دولت اباد فرزنــد عباس علی 

ششدانگ یک قطعه زمین محصور  واقع در مزرعه دولت اباد
1400/6/1

بخش چهار حوزه ثبت نایین
365 اصلی منوچهر مهدوی انارکی و غیره فرزند حسن ششدانگ یک درب 

خانه واقع در انارک
792 اصلی حمید اســماعیل فر فرزند نوراله ششــدانگ یک درب اطاق 

مخروبه واقع در انارک 
852 و 853 اصلی زهرا رحمانی فرزند علی اکبر ششدانگ یک درب خانه 

واقع در انارک 
1038 و 1039 اصلی ســعید  عامری فرزند آقا محمد ششدانگ یک درب 

خانه واقع در انارک 
1400/6/2

تحدید حدود امالک فوق به ترتیب از ســاعت 8 صبح در تاریخهای قید 
شده در آگهی در محل ،انجام خواهد شد لذا از صاحبان امالک و مجاورین 
آنها بدینوسیله دعوت می شود که در ســاعت مقرر در محل حضور به هم 
رسانند و چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع 
تحدید حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک آنها با حدود 
اظهار شده از طریق مجاورین تحدید حدود خواهد شد و اعتراض مجاورین 
و صاحبان امالک و کسانی که در موقع مقرر حاضر نباشد مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس و تحدید حدود ظرف مدت 30 

روز پذیرفته خواهد شد.
تاریخ انتشار :   1400/4/23                                                                      

م الف: 1162272 اباذر مهیمن رئیس اداره ثبت اسنا د و امالک نایین 



ثبت نام برای انتخابات رییس هیئت نجات غریق و غواصی اســتان اصفهان آغاز شد.معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان گفت: از افراد واجد شرایط 
عالقه مند به احراز پست ریاست هیئت نجات غریق و غواصی دعوت می شود برای دریافت فرم ثبت نام و ارائه مدارک مورد نیاز تا روز سه شنبه بیست و نهم تیر از 
ساعت ۸ تا ۱۴ به دبیرخانه مجمع واقع در خیابان آبشار سوم، اداره کل ورزش و جوانان استان مراجعه کنند.حسین زیبایی افزود: اداره کل ورزش و جوانان استان 
اصفهان به استناد قانون اصالح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب مورخ ۹۷/۶/۶ مجلس شورای اسالمی از ثبت نام و پذیرش بازنشستگان به عنوان 
کاندیدای ریاست هیئت های ورزشی معذور است.وی گفت: فرزندان شهدا و جانبازان باالی ۵۰ درصد و آزادگان باالی ۳ سال از شمول این قانون مستثنی هستند.

آغاز ثبت نام انتخابات هیئت نجات غریق و غواصی اصفهان

چهار شنبه 23 تیــــر 1400 / 03 ذی الحجه 1442 / 14 جوالی 2021 / شماره 3301

اظهار نظر جالب »مورینیو« درباره کیلینی و بونوچی
سرمربی رم به ســتایش از دو مدافع تیم ملی فوتبال ایتالیا پرداخت و آنها را استثنایی توصیف 
کرد.تیم ملی فوتبال ایتالیا با درخشش خط دفاعی خود قهرمانی در یورو ۲۰۲۰ را به دست آورد.

کیلینی با ۳۷ سال سن و بونوچی با ۳۴ سال سن از بهترین های جام بودند به ویژه بونوچی که در 
دیدار فینال هم گل تساوی را به ثمر رساند و هم پنالتی اش را به گل تبدیل کرد.مورینیو به ستایش 
از این دو مدافع پرداخت و گفت: کیلینی و بونوچی باید به دانشگاه ها بروند و چگونگی بازی کردن 

در قلب خط دفاعی را آموزش دهند. این دو مدافع استثنایی هستند.

مدافع منچستریونایتد،مورد توجه باشگاه رم قرار گرفته است
مدافع چپ شیاطین سرخ مورد توجه باشــگاه رم قرار گرفته اســت.الکس تلیس که تابستان 
گذشته با قراردادی چهار ساله با قابلیت تمدید برای ســال پنجم به ارزش ۱۵.۴ میلیون پوند از 
پورتو به منچستریونایتد پیوست، ممکن است فصل آینده فوتبالش را در سری A ایتالیا و زیرنظر 
ژوزه مورینیو ادامه دهد. پیش از این گفته می شد که اینتر هم وضعیت این بازیکن را زیرنظر دارد.

طبق گزارش پایگاه خبری »کالچو مرکاتو« ایتالیا؛ باشگاه رم نسبت به خدمت گرفتن این مدافع 
برزیلی از منچستریونایتد عالقه مند است.

مورینیو این مدافع چپ را گزینه مناسب برای جانشــینی لئوناردو اسپیناتزوال می بیند و امیدوار 
است بتواند تلیس را از منچستریونایتد به خدمت بگیرد.اسپیناتزوال، دفاع چپ و یکی از بهترین 
بازیکنان آتزوری درمســابقات یــورو ۲۰۲۰ که در جریان بــازی ایتالیا مقابــل بلژیک در مرحله 
یک چهارم نهایی یورو ۲۰۲۰ از ناحیه تاندون آشــیل آســیب دید، در حدود ۵ تا ۶ ماه خانه نشین 
خواهد بود.الکس تلیس ۲۸ ساله در فصل اول حضورش در منچســتریونایتد جایگاه ثابتی در 
ترکیب تیم تحت هدایت اولگنار سولسشــایر نداشــت و تنها در ۲۴ بــازی از رقابت های مختلف 
به میدان رفت که از این بین تنها ۹ بازی در لیگ برتر بود.منچســتریونایتد هم گفته می شــد به 
دنبال قرض دادن این بازیکن برزیلی به تیمی دیگر است، این در حالی است که او تا سال ۲۰۲۴ 

تحت قرارداد همین باشگاه خواهد بود.

دوناروما؛ پوکر فیس یا حواس پرت؟
جی جی دوناروما، قهرمان ایتالیا در فینال یورو ۲۰۲۰، به دلیل واکنش بسیار خونسرد و چهره پوکر 
فیسی که پس از گرفتن پنالتی بوکایو ســاکا، آخرین پنالتی زن انگلیس، در این دیدار داشت، 
مورد ستایش هواداران قرار گرده اســت. دوناروما با گرفتن این پنالتی ایتالیا را برای دومین بار 
در تاریخ به قهرمانی اروپا رساند.اما اکنون مشخص شــده است که واکنش سرد و بی احساس 
ابتدایی دروازه بان ایتالیا دلیل دیگری جز خونسردی مثال زدنی دوناروما داشته است.در ضربات 
پنالتی در مسابقه فینال، در حالی که بازیکنان هر دو تیم دو پنالتی خود را از دست داده بودند، این 
وظیفه دشوار بر دوش بوکایو ساکا، ستاره ۱۹ ساله سه شیرها، افتاد که آخرین ضربه پنالتی بازی را 
بزند. اما ضربه ساکا را دروازه بان عظیم الجثه و درخشان آتزوری گرفت تا جام قهرمانی در نهایت 
به رم برود.دوناروما اما پس از این واکنش خیره کننده و گرفتن ضربه پنالتی و رســاندن ایتالیا 
به قهرمانی، قبل از اینکه توســط هم تیمی هایش در آغوش کشیده شود، بدون هیچ خوشحالی 

خاصی خیلی آرام و خونسرد، قدم زنان از دروازه بیرون آمد.
بسیاری از هواداران این واکنش او را ناشی از خونسردی مثال زدنی و اعصاب فوالدین او دانستند، 
اما دروازه بان ۲۲ ســاله آتزوری فاش کرده اســت که در آن لحظه متوجه نشده بود که ضربات 

پنالتی به پایان رسیده اند!
دوناروما فکر می کرده که برای پیروزی برابر انگلیس و رسیدن به قهرمانی، ایتالیا باید یک ضربه 
پنالتی دیگر را نیز گل کند، درست مثل دیدار نیمه نهایی یورو برابر اسپانیا که جورجینیو پنالتی آخر 

ایتالیا را گل کرد و این تیم را به فینال رساند.

قرعه کشی لیگ برتر فوتسال در اصفهان برگزار شد؛

میزبانی تیم گیتی پسند از اهورای بهبهان در هفته اول

قرعه کشی لیگ برتر فوتسال کشور صبح   سمیه مصور
دیروز با حضور اعضای هیئت رییســه 
سازمان لیگ و مدیران عامل باشگاه ها در اصفهان برگزار شد که بر 
اساس این قرعه کشی تیم فوتسال گیتی پســند اصفهان در اول 
هفته فصل جدید رقابت های لیگ برتر از تیم اهورای بهبان میزبانی 

می کند.
در مراسم قرعه کشی لیگ برتر فوتسال کشــور که با حضور آرش 
جابری، دبیرو سرپرست کمیته فوتسال به میزبانی باشگاه گیتی 
پسند اصفهان برگزار شد، طبق تصمیم هیئت رییسه سازمان لیگ 
با توجه به حضور تیم ملی فوتسال در تورنمنت تایلند که قرار است 
از ۳ تا ۸ مرداد در آن کشــور برگزار شــود، برنامه شروع مسابقات 
لیگ برتر فوتسال هم دچار تغییراتی شــد و طبق تصمیم اعضای 
هیئت رییسه و موافقت باشــگاه ها فصل آینده لیگ برتر از روز ۱۴ 
مرداد  آغاز و ۳۱ مرداد به دلیل اردوهای تیم ملی، تعطیل می شود.

در واقع چهار هفته از مسابقات لیگ قبل از جام جهانی برگزار شده 
و ادامه مسابقات لیگ بعد از جام جهانی لیتوانی برگزار می شود و 

در نهایت در اسفند ماه لیگ به پایان می رسد. 
در  دیگر دیدارهــای هفته اول فصل جدیــد رقابت های لیگ برتر 

فوتسال کشــور، تیم فردوس قم به مصاف تیم شــهروند ساری 
می رود، فــوالد زرند ایرانیــان از تیم فرش آرای مشــهد پذیرایی 
می کند، مس ســونگون میزبان تیم زندی بتن کالردشــت است، 
کراپ الونــد مقابل تیــم مقاومت البــرز قرار می گیــرد، حفاری 
خوزستان در برابر تیم سن ایج ساوه صف آرایی می کند و در نهایت 

تیم منصوری قرچک میهمان تیم راگای شهر ری است.
تیــم فوتســال گیتی پســند، تنهــا نماینــده اصفهــان در فصل 
جدیدرقابت های لیگ برتر فوتسال کشــور  با محمد کشاورز برای 
هدایت نیمکت این تیم به توافق رسیده است تا ملی پوش سابق 

کشورمان بتواند قهرمانی را برای این تیم به ارمغان بیاورد. 
سرخ پوشان اصفهانی چندین دوره است که با وجود ارائه عملکرد 
خوب از دســت یابی به جام قهرمانی بازمانده اند و کســب عنوان 
قهرمانی به حسرتی برای این باشگاه تبدیل شده است. تیم گیتی 
پســند با به کارگیری محمد کشــاورز و  هم چنین با حفظ اسکلت 
اصلی فصل گذشته و جذب چند بازیکن جدید برای کسب عنوان 

قهرمانی در فصل جدید عزم خود را جزم کرده است.
با توجه به برگزاری اردوی تیم ملــی و حضور چند بازیکن این تیم 
در اردوها، امکان برگزاری جدی تمرینات گیتی پسند فراهم نبود؛ 

اما با پایان بخشــی از اردوها، از  روز چهارشنبه هفته گذشته رسما 
تمرینات گیتی پسند برای فصل جدید رقابت ها آغاز شد.

سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند با اشــاره به این که گیتی پسند 
همیشه برای قهرمانی تالش می کند، گفت:اول فصل قول قهرمانی 
به باشگاه ندادم ولی می دانم مسئولیت تیمی را برعهده گرفتم که 
برای قهرمانی می جنگد، ما هم تمام تالش خود را برای رسیدن به 

آن انجام می دهیم.
کشاورز در خصوص خدمت ســربازی ســعید احمد عباسی نیز 
افزود:  عباسی مشکلی جزئی داشت که چون قصد تحصیل دارد 
در نظام وظیفه این مشکل را حل کردند و این بازیکن را همراه خود 

در لیگ داریم.
وی با اشــاره به اینکه بزرگ  ترین چالش تیم ملی فوتســال عدم 
برگزاری مسابقات تدارکاتی و دوستانه است، گفت: زمان زیادی به 
جام جهانی باقی نمانده اســت، اما بازی های تدارکاتی و دوستانه 
تیم ملی فوتســال یکی پس از دیگری لغو می شود که به تیم ملی 
آسیب می زند. بخشی از لغو شــدن بازی های دوستانه به خاطر 
کروناســت ولی بخش دیگر آن به خاطر عــدم هماهنگی روابط 

بین المللی است که بازی ها کنسل می شود.

خبر روز

شیبخون تیم های یونانی به سپاهان
تیم فوتبال آ.اک یونان به دنبال جذب احســان حاج صفی کاپیتان تیم ملی ایران و بازیکن تیم 
سپاهان است.سایت »iefimerida« یونان خبر داد باشگاه آ. اک یونان با احسان حاج صفی، 
کاپیتان تیم ملی ایران و بازیکن تیم سپاهان در حال مذاکره است و این مذاکرات در حال نهایی 
شدن است.آ. اک به دنبال یک مدافع چپ است و گزینه آنها احسان حاج صفی بازیکن تیم ملی 
ایران است. حاج صفی پیش از این ســابقه بازی در تیم های المپیاکوس و پانیونیوس یونان را 
دارد.طبق اعالم این سایت، حاج صفی با باشگاه سپاهان قرارداد دارد؛ اما در قرارداد او بند پیشنهاد 
اروپایی ذکر شده و بنابراین می تواند بدون مشکل از این تیم ایرانی جدا شود.در حال حاضر کریم 
انصاری فرد دیگر کاپیتان تیم ملی ایران هم در تیم آ. اک حضور دارد.حاج صفی فصل گذشته هم 
مورد توجه تیم آریس یونان قرار داشت و مذاکرات جدی با این تیم انجام داد؛ اما در نهایت باشگاه 
تراکتور به وی اجازه جدایی نداد.همچنین سایت »sportime« یونان از عالقه چند باشگاه یونانی 
به جذب سروش رفیعی هافبک تیم سپاهان خبر داده  است. این سایت اعالم کرده شاید مقصد 

رفیعی تیم آ. اک باشد ولی چند باشگاه برای جذب وی اقداماتی انجام داده اند.

حرف های گلری که در بازی استقالل جنجال ساز شد
گلر سایپا توضیح می دهد چرا نتوانست پنالتی مطهری را بگیرد.کوروش ملکی، دروازه بان سایپا 
از این تیم کنار گذاشته شده است. بعد از بازی فراز کمالوند به انتقاد شدید از این بازیکن پرداخت 
و گفت سر پنالتی ارسالن مطهری به او گفته بود به سمت چپش بپرد ولی او به سمت راست رفت. 
کمالوند حرف هایی زد که مشــکوک بود. حاال ملکی در این باره می گوید :»من مقابل استقالل و 
پرسپولیس پنالتی گرفتم و این دو تیم آنقدر بزرگ هســتند که نیازی به تبانی ندارند. دلیل گل 
شــدن توپ ضربه خوب ارســالن مطهری و مکث او قبل زدن پنالتی بود.« وی درباره شایعات 
می گوید: »طال که پاکه چه منتش به خاکه؛ من ُکردم و نان حرام سر سفره ام نمی برم. از خانواده ام 

بابت فشار این چند روز معذرت می خواهم.«

 تالش پرسپولیسی ها برای آماده کردن »آل کثیر«
برای دربی

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقالل تهران ســاعت ۱۹:۴۵ پنجشنبه هفته جاری برگزار 
می شود.دربی نود و ششــم پایتخت در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال کشور بدون 
حضور تماشاگران برگزار می شــود تا دو تیم برای چهارمین دیدار سرخابی ها در سکوت ورزشگاه 
آزادی انجام شود.پرســپولیس در حالی برای این دیدار آماده می شــود که برای گرفتن انتقام 
از فرهاد مجیدی در نیمه نهایی جام حذفی فصل گذشــته و شکســت در ضربات پنالتی مقابل 
آبی پوشان برنامه دارد.یحیی گل محمدی، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس همچون هفته های 
گذشــته کمال کامیابی نیا را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد.با این حال سید جالل حسینی 
که به دلیل آسیب دیدگی نتوانست برای این تیم در جریان برد دو بر صفر مقابل آلومینیوم اراک 
حاضر شــود، آماده دربی ۹۶ پایتخت شــد تا دغدغه ای برای خط دفاعی تیمش نداشته باشد.

عیسی آل کثیر، مهاجم پرسپولیس تنها بازیکن مصدوم این تیم است که شرایط متفاوتی نسبت 
به کامیابی نیا و سیدجالل دارد. 

کادر پزشکی پرسپولیس در تالش اســت این بازیکن را به دیدار با اســتقالل تهران برساند. گل 
محمدی تصمیم به استفاده از زوج شــهریار مغانلو و آل کثیر در بازی با استقالل دارد تا بار دیگر 
بتواند با استفاده از این دو بازیکن همچون دیدار برگشت فصل جاری لیگ برتر بر استقالل غلبه 
کند.در صورتی که آل کثیر در تست چهارشنبه پرسپولیس بتواند کار با توپ را بدون احساس درد 
انجام دهد در ترکیب قرار می گیرد در غیر این صورت امید عالیشــاه جانشین او در زمین مسابقه 

می شود.

مستطیل سبز

فجرسپاسی؛ نام 
ارزشمندی که به لیگ برتر 

بازمی گردد
فجر سپاســی بــا پیــروزی ۳-۰ در برابر 
شاهین شهرداری بوشــهر موقعیت خود را 
در صدر جدول رده بندی رقابت های فوتبال 
قهرمانی دسته اول باشگاه های کشور حفظ 

کرد. 
حــاال این تیــم در هفته پایانی مســابقات 
میهمان گل ریحان تیم سقوط کرده به لیگ 
۲ اســت و با پیروزی در این دیدار به مقام 
قهرمانی ایــن فصل از بازی ها دســت پیدا 
خواهــد کرد. در صــورت این رخــداد، علی 
کالنتری برای دومین بار در سال های اخیر 
فجر سپاسی را به لیگ برتر رهنمون خواهد 
کرد. تیمی دوست داشتنی که در گذشته ای 
نه چندان دور پذیرای خیلی از ســتاره ها در 
دوران خدمت سربازی شان بوده و اگر برای 
این تیم مثل خیلی از تیم های لیگ برتری 
بودجه دولتی تعریف می شــد، می توانست 
هم چنان در لیگ برتر حضور داشــته و هر 
ســاله معرف ســتاره های بی شــماری به 

فوتبال کشور باشد. 
فجر سپاسی این فصل به خوبی نشان داد 
تیم شایســته ای برای صعود به لیگ برتر 
اســت. به نتیجه این تیــم دردو هفته اخیر 
نگاه کنید. فجر با شکست هوادار صدرنشین 
در تهران برای اولین بار بر ســکوی نخست 
تکیه زد و روز دوشنبه هم شاهین شهرداری 
بوشــهری را با ۳ گل شکســت داد که خود 
مدعی صعود بود و اگر پیروز می شد امروز 
تیم شاهین شــهرداری بوشهر بود که داعیه 
صعود داشت و در هفته های ماقبل؛ شاهد 
پیروزی هــای ارزشــمندی از ســوی فجر 

سپاسی در بازی ها بودیم. 
البته دیدارهایی هم بودند که فجر شکست 
را پذیرا شــد و بارها و بارها ایــن را از زبان 
کالنتری شــنیدیم که مســئولیت شکست 
با من است و بازیکنان تقصیری ندارند؛ ما 
یک تیم جوان هستیم و تالش می کنیم که 
در بازی های آتی امتیازات از دســت رفته را 

جبران کنیم. 

تیم فوتسال گیتی پسند، تنها نماینده اصفهان در فصل 
جدیدرقابت های لیگ برتر فوتسال کشور  با محمد 
کشاورز برای هدایت نیمکت این تیم به توافق رسیده 
است تا ملی پوش سابق کشورمان بتواند قهرمانی را 

برای این تیم به ارمغان بیاورد

فوتبال جهان

وز عکس ر

تصویر عقد قرارداد 
»پیام نیازمند« با 
پورتیموننزه پرتغال

پورتیموننزه پرتغال اعــالم کرد که پیام 
نیازمند را بــه صورت رســمی و با عقد 
قراردادی تا پایان ژوئن سال ۲۰۲۴ به 
خدمت گرفته است.باشگاه پورتیموننزه 
ضمن تشکر از دروازه بان جدید ایرانی 
خود برای پذیرش پیشنهاد این باشگاه، 
از وجود بند فسخ ۱۰ میلیون یورویی در 

قرارداد نیازمند خبر داد.

رییس هیئت پزشــکی ورزشــی اصفهان گفت: با 
توجه به موج جدید همه گیری بیماری کووید-۱۹، 
ورزشــکاران و باشگاه های ۱۳ رشــته در شهرهای 
قرمز این استان اجازه فعالیت دارند.احمد باقری 
مقدم اظهارداشت: این رشــته ها شامل تیراندازی 
)اهداف پروازی و فضــای باز( تیر و کمان، چوگان، 
دو و میدانی، ســوارکاری، قایقرانــی به جز دراگون 
بوت، کوهنوردی، گلف، موتور سواری و اتومبیلرانی، 
دوچرخه ســواری، شنا ) در اســتخرهای روباز( و 
والیبال ســاحلی اســت.وی ادامه داد: همچنین 
رشته های ورزشی غیر برخوردی هیئت های ورزشی 
ناشنوایان، همگانی، نابینایان، انجمن های ورزشی 
و جانبازان و معلوالن مجاز به فعالیت هستند.رییس 
هیئت پزشــکی ورزشــی اصفهان اضافه کرد: این 
رشته ها بر اساس گروه بندی جدید فدراسیون ها در 
گروه یک قرار دارند و فعالیت شــان بر مبنای ابالغ 

ســتاد ملی و اســتانی کرونا با هماهنگی اداره کل 
ورزش و جوانان استان الزم االجرا خواهد بود.باقری 
مقدم تصریح کرد: گروه های گشــت و بازرسی این 
هیئت برای تذکر شــفاهی و کتبی به مجموعه های 
ورزشی متخلف فعال شده اند و در ۲ بخش بانوان و 

مردان فعالیت می کنند.
وی خاطرنشــان کــرد: هیئت هــای ورزشــی و 
ورزشکاران از زمان شیوع ویروس تاکنون همکاری 
مناســبی داشــتند و امیدواریم از ایــن دوره نیز با 
مســاعدت آنان عبور کنیم.رییس هیئت پزشکی 
ورزشی اصفهان افزود: پیشنهاد ما در این دوره چه 
برای مردم و چه ورزشکاران حرفه ای فعالیت های 
بدنی در منازل و یا به صــورت انفرادی در محیط باز 
است تا خطری آنان را تهدید نکند. حدود ۳۷۵ هزار 
ورزشکار سازمان یافته و یک هزار و ۷۰۰ باشگاه در 
اســتان اصفهان فعالیت دارند.بر اســاس آخرین 

آمار دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهــان، در زمان 
حاضر یکهــزار و ۱۹۲ بیمــار دارای عالئــم کرونا در 
بیمارســتان های استان بستری هســتند که ۱۷۷ 
نفر در بخش مراقبت های ویژه تحــت درمان قرار 
دارند.همچنین از ۲ هزار و ۱۲۵ نمونه تســت کرونا 
در اســتان اصفهان، ۷۸۶ بیمار مبتال بــه کووید ۱۹ 
شناسایی شــدند.بر اســاس آخرین رنگ بندی 
همه گیری کوویــدد ۱۹ شهرســتان های اصفهان، 
کاشان، اردستان، خمینی شــهر و آران و بیدگل در 
وضعیت قرمز )بســیار پر خطر( قرار دارند.استان 
اصفهان بیــش از پنج میلیون نفــر جمعیت در ۲۴ 

شهرستان دارد.

رییس هیئت پزشکی ورزشی اصفهان:

13 رشته ورزشی در مناطق قرمزکرونایی اصفهان اجازه فعالیت دارند
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یک کارشناس ارشد طراحی شهری:

طراحی شهری تبلور واقعی ارزش ها و فرهنگ جامعه 
است

یک کارشناس ارشد طراحی شهری اظهار کرد: اصول اخالقی و معیارهای رفتار حرفه ای مبین 
ارزش های بنیادی و الزامات حرفه شهرســازی و طراحی شهری اســت و هدف از تدوین آن 
تعیین معیارهایی است که افراد شــاغل در حرفه با رعایت و عمل به آنها باعث حفظ سالمت و 

تعالی حرفه شوند.
معصومه مالیی توانی افزود: این اصول و معیارها الگویی برای ارزیابی رفتار حرفه ای شاغالن 
فارغ از سمت، نوع شــغل و تفاوت های فرهنگی است چنانچه شاغالن از این اصول و معیارها 

عدول کنند محدودیت هایی را برای آنها در پی خواهد داشت.
این کارشناس ارشد طراحی شهری با اشــاره به اصول اخالق حرفه ای، تصریح کرد: اصل اول 
برتری داشتن منافع عمومی، حفظ محیط زیســت، میراث فرهنگی و برتری رعایت قانون بر 
منافع شخصی خود و صاحبان کار به هنگام تعارض منافع، اصل دوم انجام خدمات مهندسی 
به نحوه حرفه ای و همراه با مراقبت و خودداری از اقدامی که بــا حقوق عمومی صاحبان کار و 
اشخاص ثالث مغایرت داشته باشد، اصل سوم رفتار شرافتمندانه مسئوالن توأم با امانتداری، 
رازداری، انصاف و حســن نیت و منطبق بر دانش حرفه ای در عرضه خدمات مهندسی در برابر 
صاحبان کار و خودداری از هر اقدامی با منافع قانونی صاحبان کار مغایرت داشته باشد و اصل 
چهارم احتراز از رفتاری اســت که موجب لطمه به همکاران، ســلب اعتبــار اجتماعی یا وهن 

صاحبان حرفه مهندسی باشد.
وی با بیان این که طراحی شــهری تبلور واقعی ارزش ها و فرهنــگ جامعه خواهد بود، گفت: 
بر اساس این تعریف مبنای کار در طراحی شــهری نیازها و خواسته هایی است که از یک سو 
اهداف کارفرما و از ســوی دیگر منفعت عمومی را در برگیرد و رعایت اخالق در طراحی شهری 

مستلزم توجه به هر دوی آنها است.
مالیی توانی با بیان این که طراحان شهری باید رفتار خود را در چارچوب نظام ارزشی و اخالقی 
مشــخصی تنظیم کنند، تاکید کرد: نظام هــای اخالقی همچون نتیجه گرایــی، وظیفه گرایی، 
عدالت محوری و فضیلت گرایی به عنوان نظام های اصلی اخالقی در طراحی شــهری به طور 

نسبی کارایی دارد.
وی ادامه داد: یک طراح شــهری باید از قواعد و چارچوب هایی پیروی کند که تصمیمات او به 
بخش عمومی زیان نرساند از این رو مهم ترین بخش از وظایف طراح که در نظام اخالقی وظیفه 
گرا اشاره شده، هنگامی است که با عموم مردم جامعه ارتباط دارد زیرا تصمیمات او می تواند بر 

زندگی شهروندان به طور مستقیم و غیر مستقیم تاثیر بگذارد.
این کارشناس ارشد طراحی شهری با بیان این که نظام اخالقی فایده گرا به مسئله حقوق بشر 
نیز توجه دارد لذا می تواند نیازهای یک شــهروند و یک جامعه در حوزه شهرســازی را بیشتر 

پاسخ دهد، اظهار کرد: طراحی شهری باید بر مبنای آداب و رسوم قومی و ملی انجام شود.
وی افزود: در حوزه شهرسازی نظام عدالت محور بدین معنی اســت که کلیه شهروندان یک 
شهر بدون توجه به طبقه اجتماعی، جنســیت یا سن دارای حقوق برابر برای مشارکت عمومی 
در حوزه تصمیمات شهری هستند و از سویی دیگر شهرسازان موظف هستند فرصت های برابر 
برای استفاده از امکانات شهری نظیر امکانات ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی را در طراحی 

شهر مدنظر قرار دهند.
مالیی توانی تصریح کرد: توجه به حقوق برابر شهروندان در دسترسی به امکانات شهری ضمن 
توجه به تفاوت های آنها امری اســت که حتما باید در نظر گرفته شود و این بدان معناست که 
حفظ هویت محالت، فرهنگ ها و اقوام در یک شــهر در کنار اختصاص فضاها و امکانات برابر 
خدماتی، تجاری، فضای آموزشی و فضای سبز باید مورد توجه قرار گیرد و محالت و مکان های 

شهری بر اساس تفاوت هایشان از همدیگر تمیز داده شوند.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان مطرح کرد:

خریداری امتیاز 400 لیتر بر ثانیه پساب برای شهر اصفهان

معاون خدمات شهری شــهرداری اصفهان در جلسه علنی شورای 
اسالمی شهر اصفهان که با معرفی پروژه های تصفیه و انتقال پساب 
به فضای سبز، همراه بود، اظهار کرد: یکی از دغدغه هایی که در این 
دوره مدیریت شــهری با توجه به خشکســالی و نبود منابع آبی به 
وجود آمد، تامین منابع آبی فضای ســبز بوده اســت که با حمایت 
شورای شهر و شهردار در همین دوره اقدامات قابل توجه و ارزنده ای 

در جهت حراست از فضای سبز شهر اصفهان صورت گرفت. 
حســین امیری ادامه داد: با توجه به آالیندگی اطراف شهر اصفهان 
و گازهای ســمی، چاره ای نداریم جز اینکه به سمتی حرکتی کنیم 
که تاب آوری شهر را در جهت زیســت پذیری فراهم کنیم؛ بر همین 
اســاس برای تامین، انتقال و مدیریت توزیع مصرف آب طی سه 
ســال اخیر در همه مناطق برنامه های قابل توجهــی را اجرا کردیم. 
معاون خدمات شهری شــهرداری اصفهان تصریح کرد: با توجه به 
شرایط خشکسالی باید به ســمتی حرکت کنیم که منابع آبی پایدار 

را تامین کنیم. 
وی ادامه داد: در مقایسه با کاشان، زرین شهر و نطنز میانگین شهر 

اصفهان کاهش بارش را داشته که بسیار نگران کننده است، با توجه 
به این موضوع، اگر رودخانه جاری شود در باالترین سطح ایستایی 
ناشی از رودخانه، با پایین ترین سطحی که رودخانه جاری نیست 
حدود چهار متر کاهش منابع زیرزمینی داریم و این یعنی بیش از 
یک میلیون مترمکعب از این ذخایر کاهش پیدا می کند.امیری بیان 
کرد: سال 97 بیش از 96 چاه ما کامال خشک شد، 77 چاه خشک 
شده دارای تاسیسات بود، 87 چاه دارای آبدهی ناچیز بود و 102 چاه 

آبدهی متوسط داشت.
وی افزود: با توجه به جاری شــدن رودخانه در ســال 99 چاه های 
خشک شــده به 90 مورد و چاه با آبدهی متوسط به 107 مورد رسید 

که این نشان دهنده وابستگی چاه های آبی به زاینده رود است. 
معاون خدمات شهری شــهرداری اصفهان تصریح کرد: کنتورهای 
نصب شده در مسیر آب نشان می دهد در سال 96 حدود 37 میلیون 
مترمکعب، ســال  97 حدود 26 میلیون مترمکعب، سال 99 حدود 
36 میلیون و سه ماهه امسال 9 میلیون مترمکعب از چاه ها نیازمند 

برداشت آب بوده است.

شهرداری 23 میلیون مترمکعب کمتر از نیاز 
خود از منابع آبی استفاده می کند

وی افزود: نیاز آبی شــهرداری برای یک ســال بالغ بــر 56 میلیون 
مترمکعب اســت؛ اما با توجه به کمبود منابع آبی مصرف حدود 33 
میلیون مترمکعب بوده اســت.امیری با اشــاره به اینکه راهکارهایی 
برای تامین آب فضای سبز باید وجود داشته باشــد چراکه ما در هر 
ثانیه به ســه هزار لیتر آب نیاز داریم، گفت: در همین راستا گزینه های 
متعدد را بررسی کردیم که گزینه ســوم یعنی تامین هزار و 500 لیتر از 
آب های زیرزمینی و 1400 لیتر از پســاب را انتخاب کردیم تا این سه 
هزار لیتر تامین شود.وی با اشاره به اقدامات در این زمینه، اظهار کرد: 
به همین منظور در راستای طراحی، اجرا و بهره برداری خطوط کلکتور 
در مناطق 15 گانه اقدام کردیم که پایش پســاب یکی از دغدغه های 
ما در این زمینه است که طی دو سال گذشته واحد پایش در سازمان 
پارک ها راه اندازی و هزار و 320 آزمایش پساب و هزار آزمایش خاک 

از پساب انجام دادیم.

خریداری امتیاز 400 لیتر بر ثانیه پساب برای شهر اصفهان
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان افزود: در تامین آب فضای 
سبز به سمت استفاده از تصفیه پســاب روی آوردیم و از تصفیه خانه 
شاهین شهر که در ابتدای همین دوره کلنگ زنی شد 100 لیتر در ثانیه و 
از تصفیه خانه پساب سپاهان شهر 140 لیتر در ثانیه برداشت می شود.

وی با بیان اینکه تصفیه خانه تکمیلی ســپاهان شــهر با شیوه لخته 
ســازی تکمیل شــده و ظرف چند روز آینده به بهره برداری می رسد، 
گفت: طی 12 سال اخیر امتیاز 400 لیتر پســاب تصفیه خانه از سوی 
شهرداری خریداری شده بود که محل استفاده آن سجزی بود ؛اما با 
توجه به خشکسالی این پساب را به شهر اصفهان انتقال دادیم.امیری 
بیان کرد: در منطقه 7 طراحی کردیم که حدود 140 لیتر بر ثانیه از همین 
400 لیتر برداشت کنیم و ایستگاه پمپاژ حبیب آباد به این منظور تکمیل 
شد.وی ادامه داد: در منطقه شش شــهر اصفهان 240 لیتر پساب از 
تصفیه خانه جنوب برداشــت می کنیم و در حال بهره برداری اســت. 
معاون خدمات شهری شــهرداری اصفهان تصریح کرد: برای آبیاری 
ناژوان هم 250 لیتر بر ثانیه فاضالب امتیــاز گرفتیم که 200 لیتر را به 
ناژوان می توانیم اختصاص دهیــم و 25 لیتر به منطقه 13 اختصاص 
می یابد.وی ادامه داد: امتیاز پساب و فاضالب خام 800 لیتر در ثانیه 
است که 480 لیتر در ثانیه بهره برداری می کنیم و امسال می خواهیم 

در مجموع میزان بهره برداری را به 15 میلیون مترمکعب برسانیم.

مدیر منطقه هفت شــهرداری اصفهان گفت: در این 
منطقه پروژه های عمرانی و خدماتی زیادی در حال 
اجرا و در مرحله تکمیل است تا عدالت فضایی برای 
شهروندان این منطقه رقم بخورد.علی اصغر شاطوری 
با اشاره به پروژه ساماندهی کوی بوستان، اظهار کرد: 
حجم خاکبرداری بوســتان 900 متر مکعب، سطح 
تخریب آسفالت آن سه هزار و 800 متر مربع و سطح 
آسفالت انجام شده در این پروژه چهار هزار و 25 متر 
مربع بوده است. ســطح پیاده رو پروژه ساماندهی 

کوی بوســتان یک هزار متر مربع بوده است. مدیر 
منطقه هفت شــهرداری اصفهان با اشاره به پیاده رو 
سازی خیابان پوریای ولی، تصریح کرد: یک هزار و 
800 مترمربع پیاده رو سازی حد فاصل سه راه اشراق 
تا ضابط زاده و یک هــزار و 500 مترمربع حد فاصل 
مولوی تا شــاهد و یک هزار و 500 متر مربع جدول 
کانیو حد فاصل مولوی تا شاهد در حال تکمیل است. 
وی با بیان این که احداث میدان حج به مســاحت 
شــش هزار متر مربع یکی دیگــر از پروژه های این 
منطقه اســت، گفت: در این پروژه چهار عدد آبنما و 
سه هزار متر مربع فضای ســبز اجرا شده و پروژه در 
مرحله تحویل موقت است.شــاطوری در خصوص 
پروژه ســفت کاری بازارچه مجموعه گردشــگری 
فدک، اظهار کرد: متراژ زمین پــروژه یک هزار و 500 

متر مربع با زیربنای 800 مترمربع اســت که با مبلغ 
اولیه پیمان 16 میلیارد و 800 میلیــون ریال در یک 
طبقه اجرا می شــود.وی با بیان این که گذر شمالی 
مادی چشمه خونین با مبلغ اولیه پیمان 22 میلیارد 
و 731 میلیون ریال در حال اجراســت، گفت: طول 
این گذر 450 متر و عرض آن هفت متر است که یک 
هزار و 500 متر مکعب خاکبرداری و یک هزار و 300 
متر مکعب خاک ریزی برای آن انجام شــده است.

مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان ادامه داد: برای 
گذر شمالی مادی چشمه خونین سه هزار و 200 متر 
مربع آسفالت انجام خواهد شد.وی از احداث خیابان 
شهید عبدالرسول زرین خبر داد و تصریح کرد: مبلغ 
پیمان پروژه 23 میلیارد و 479 میلیون ریال و مدت 
پیمان چهار ماه است که مراحل نهایی را طی می کند.

پروژه های ریز و درشت منطقه ۷ شهرداری اصفهان

 مسئول ستاد اقامه نماز اصفهان در جمع رزمندگان لشکر
14 امام حسین )علیه السالم( نقل کرد:

زندگی یک انسان مسلمان را بدون نماز نمی شود تعریف کرد
کارگاه سبک زندگی اسالمی با محوریت نماز با سخنرانی حجت االسالم والمسلمین رنجبر، مسئول 
ستاد اقامه نماز استان اصفهان با حضور کارکنان رســمی ووظیفه در حسینیه ثارا... لشکر14امام 
حسین)علیه السالم( برگزار شد. مسئول ستاد اقامه نماز استان اصفهان در این جلسه به موضوع 
سبک زندگی با محوریت نماز پرداخت و گفت: درســبک زندگی  به خصوص یک زندگی اسالمی 
ودینی قطعا نماز جایگاه واولویت اول را داراســت چون زندگی یک انســان مسلمان را بدون نماز 
نمی شود، تعریف کرد. حجت االسالم والمســلمین رنجبر در ادامه به موضوع نماز در ادیان الهی و 
آیات قرآن اشاره کرد و ادامه داد: خداوند متعال در ادیان دیگر هم موضوع نماز را مطرح کرده است،در 
قرآن فقط بحث اسالم ومسلمانان و دین اسالم مطرح نیســت،همه ادیان الهی نماز را طبق آیات 
قرآن داشته اند،حرکت حضرت ابراهیم)علیه الســالم(به سوی مکه که اصل حرکتش برای اقامه 
نماز است،صحبت کردن حضرت عیسی)علیه الســالم(در گهواره با مردم که فرمود:خداوند مرا به 
نماز و زکات سفارش کرده است،یاوقتی حضرت موســی به کوه طور رفت و مدال نبوی را از خداوند 
دریافت کرد خداوند به او فرمود:نماز را به پا دار،تو برگزیده ما هستی، بنابراین همه ادیان الهی موظف 
به ترویج اقامه نماز در زمان خودشان بوده اند.مسئول ستاد اقامه نماز همچنین به موضوع ترویج 
فرهنگ نماز و نمازخوانی در خانواده پرداخت و بیان داشت: موضوع خانواده به خصوص فرزندان 
و کودکان و نوجوانان موضوع مهمی است،در زمینه ترویج فرهنگ نماز و نماز خوانی بایستی تالش 
کنیم که خانواده ها را به نماز تشویق ودعوت کنیم،قطعا بایستی با شیوه هایی که فرزندان بپسندند 
فکر بچه هایمان را اغنا کنیم، خداوند تبارک و تعالی به پیامبر)ص( خود در قرآن آیه132 سوره طه 
می فرماید:خانواده ات را به نماز دعوت کن و روی این کار پافشاری کن،بعد از نزول این آیه پیامبر 
درب خانه حضرت علی )علیه السالم(می فرمودند:الصاله ، الصاله ، الصاله یرحم کم ا...)نماز نماز 

نماز خداوند شما را رحمت کند(. 
حجت االسالم رنجبر در جمع بندی بحث خود افزود:آیا همان قدر که به روی مباحث درسی فرزندان 
مان حساس هستیم در مسئله نماز آنها  هم حساس هســتیم؟ این قدر که در مباحث اقتصادی 
فرزندان به فکر هستیم که آینده آنها تامین شود آیا به فکر نماز ودین آنها هستیم یا نه؟، معصومین 
در روایات می فرمایند:فرزندان تان را از کودکی به نماز خواندن  تشویق کنید، فرزندان را امر کنید که 
نماز بخوانند ویاد بگیرند که یکی از برنامه های زندگی انسان همین است، در شبانه روز باید پنج وعده 
با خدا ارتباط داشت، باید پنج وعده درب خانه خدا بیاییم، البته سخت گیری نکنیم و مستحبات را 

در نماز بچه ها کنار بگذاریم.

برگزاری جشنواره ملی داستان »ذکر خیر« در اصفهان
نخستین جشنواره ملی داستان ذکر خیر با شعار »در کار خیر قلم بگذاریم« به همت مجمع خیران 
بهداشت و ســالمت در اصفهان برگزار می شود.دبیر جشنواره ملی داســتان کوتاه ذکر خیر با اشاره 
به اینکه از اصحاب قلم، نویســندگان و همه افراد عالقه مند به نگارش آثار ادبی برای حضور در این 
جشنواره دعوت می شود، افزود: مهلت شرکت در این جشنواره 31 مرداد است.محمدحسن مردانی 
گفت: کمک های خیرخواهانه به بیماران نیازمند، تامین لوازم بهداشــتی و تجهیزات پزشکی مورد 
نیاز واحد های بهداشتی و درمانی، ساخت واحد های بهداشتی درمانی جدید در مناطق کم برخوردار 
و نیازمند، اقدامات داوطلبانه برای کمک به بیماران و کادر درمانی و بحران کرونا از موضوعاتی است 
که شرکت کنندگان در جشنواره می توانند درباره آن داســتان بنویسند.دبیر جشنواره ملی داستان 
کوتاه ذکر خیر جان فشانی های کادر درمانی در بهبود بیماران، کمک های خیرخواهانه به گروه های 
آســیب پذیر همچون مادران باردار، کودکان زیر 5 سال و سالمندان، آسیب های اجتماعی مختلف 
و کمک های خیران و افراد خیرخواه برای پیشــگیری و کاهش این آسیب ها را از دیگر موضوعات 

این جشنواره اعالم کرد.

دیدگاه

خبر خوان

مدیر منطقه هشت شهرداری:

تمرکز شهرداری، اجرای 
پروژه ها در محالت کم 

برخوردار است

خبر روز

مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان گفت: 
این دوره مدیریت شهری با توجه به تاکیدات 
ویژه شــهردار و اعضای شــورای شهر عدالت 
فضایی در مناطق مختلف شــهر برقرار شده و 
منطقه هشت نیز از این موضوع مستثنی نبوده 
است.محمد کیهانی اظهار کرد: منطقه هشت 
شــهرداری اصفهان به عنوان پرجمعیت ترین 
منطقه شهر نســبت به ســایر مناطق دارای 
شــرایط متفــاوت اســت؛ در ایــن منطقه 
شــهروندانی با قومیت های متنوع ســاکن 
هســتند که منجر به ایجاد طبقات مختلف از 
آنها شده و تنوع چشمگیری را در نوع و میزان 
انتظارهای آنها ایجاد کرده است.مدیر منطقه 
هشت شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: این 
دوره مدیریت شهری با توجه به تاکیدات ویژه 
شهردار و اعضای شورای شهر عدالت فضایی 
در مناطق مختلف شــهر برقرار شده و منطقه 
هشت شهرداری نیز از این موضوع مستثنی 
نبوده اســت.وی با بیان اینکــه در این دوره 
بسیاری از زیرساخت های منطقه که وضعیت 
نامناسبی داشت، ساماندهی شد، افزود: یکی 
از مهم ترین دستاوردهای مدیریت شهری در 
این دوره در منطقه هشت اجرای موفقیت آمیز 
طرح میز خدمت، کاهش حضور فیزیکی ارباب 
رجوع در شهرداری و ارائه خدمات الکترونیکی 
به آنهاست و به رغم اینکه انتظار می رفت اجرای 
این طرح در منطقه هشت به عنوان منطقه ای 
پر جمعیــت با معضــل رو به رو شــود، اما با 
دشواری های بسیار زیادی که داشت اجرایی 
شد و دستاوردهای چشمگیری داشت.کیهانی 
ادامــه داد: طرح میز خدمت بــه هیچ عنوان 
منجر بــه کاهش آمار خدمت رســانی در این 
منطقه نشد چنانچه طبق آمارهای شهرسازی 
شــهرداری و معاونت برنامه ریزی منطقه که 
برای همه مدیــران و مســئوالن قابل رصد و 
پیگیری است، تعداد صدور پروانه ساختمانی 
در این منطقه سال گذشته نسبت به سال 98 

افزایش داشته است.

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان اظهار کرد: پاکسازی و الیروبی رودخانه زاینده رود حدفاصل پل شهرستان تا ناژوان از جمله وظایف 
مهم سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان است.محمد مقدم فر تصریح کرد: رودخانه زاینده رود نقش اساسی در زیبایی کالن شهر اصفهان و جذب 
گردشگران داخلی و خارجی دارد از این رو سازمان با جذب پیمانکاران مجرب و به کارگیری ماشین آالت، روزانه به صورت مستمر پاکسازی رودخانه را انجام 
می دهد حتی در زمان خشکی رودخانه نیروهای سازمان نسبت به جمع آوری نخاله ها و ضایعات رها شده در بستر رودخانه و مسطح کردن سطح آن توسط 
ماشین آالت سنگین اقدام می کنند.مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شــهرداری اصفهان گفت: پیمانکاران این سازمان در ایامی که رهاسازی آب انجام 
می شود به جمع آوری علف های هرز اقدام می کنند تا رودخانه ای زیبا در شهر گنبدهای فیروزه ای در معرض دید شهروندان و گردشگران داخلی و خارجی قرار 
گیرد.مقدم فر خاطرنشان کرد: همزمان با بازگشایی زاینده رود از روز یکشنبه بیستم تیرماه 1400، الیروبی بستر رودخانه حدفاصل ناژوان تا پل شهرستان با 
به کارگیری 20 نفر نیروی پیمانکار آغاز شده است.وی اظهار کرد: با توجه به بروز بحران آب در شهر اصفهان سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان تمام 

تانکرهای آبرسانی خود را با کمک بخش خصوصی به تعداد 50 دستگاه در اختیار مناطق 15 گانه شهرداری برای آبیاری فضای سبز قرار داده است.

آغاز الیروبی زاینده رود از ناژوان تا پل شهرستان

همایش سراسری عفاف 
و حجاب در اصفهان

همایش سراسری عفاف و حجاب 
در سالروز پیوند آســمانی حضرت 
علی )ع( و حضــرت فاطمه )س( 
و روز بزرگداشــت عفاف و حجاب، 
با حضور مدیر کل بنیاد شهید و امور 
ایثارگران اصفهان و سایر مسئولین 
و جمعی از خانواده ایثارگران در اداره 
کل بنیاد اصفهان به شــکل وبیناری 

همراه با سراسر کشور برگزار شد.

وز عکس ر
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دانشــمندانی که در انبار غذا از گرســنگی مردند: هیتلر در 
ســال 1۹48 گفته بود »لنینگراد باید از گرسنگی بمیرد«. 
هیتلر برای رسیدن به این هدف ناکام ماند اما در این میان، 
اتفاقات جالب و غم انگیزی افتاد کــه یکی از آنها موضوع 
این مطلب است. داستان واقعی دانشــمندانی که در این 
محاصره  ســخت با غذا احاطه شــده بودند اما از گرسنگی 
مردند و دانشــمندی که برای مبارزه با گرســنگی به زندان 
افتاد.در زمســتان ســال های محاصره صدها هــزار نفر از 
گرسنگی تلف شدند. مردم گرسنه برای این که زنده بمانند 
هر چیزی را می خوردند، حتی خاک اره! برخی از مردم در 
حال رفتن به سمت کیوسک های توزیع غذا در دمای منفی 
30 درجه لنینگراد جــان می باختند.بعد از این که محاصره 
تنگ تر شد و انبارهای آذوقه بمباران شدند، گروهی از گیاه 
شناسان روسی در خزانه  انستیتوی صنعتی گیاهان واویلف 
با انبوهی از بــذر و دانه گیاهان که قابــل خوردن هم بودند، 
مانده بود. این مجموعه  بزرگ شامل بذر نزدیک به 200 هزار 
گونه مختلف گیاهی بود که می تــوان گفت یک چهارم آنها 
خوراکی بودند. گفته می شــود که این مجموعه در آن زمان 
یکی از بزرگ تریــن خزانه های تنــوع ژنتیکی محصوالت 

غذایی دنیا بوده اســت.در این انبار بزرگ انبوهی از برنج، 
گندم، انواع لوبیا، ســیب زمینی و... بود که می توانســت 
گیاه شناسان را سیر کند و آنها را در محاصره  سخت، حفظ 
کند. اما دانشمندان چنین قصدی نداشتند و برخالف آن، 
تصمیم به مراقبت از بذرهای گیاهان داشــتند. آنها از این 
گنجینه در مقابل نازی ها و همینطور مردم گرسنه ای که همه  
جا را برای غذا جست وجو می کردند، محافظت کردند.این 
خزانه شامل 16 اتاق بود که هیچ کس اجازه نداشت تنها در 
اتاق ها بماند. در حالی که همه گرسنه بودند و از سرما بر خود 
می لرزیدند، مراقبت از خزانه به صورت شیفت های ساعتی 
مشخص شــده بود. وقتی که محاصره به روزهای سخت 
رســید، این دانشــمندان یکی پس از دیگری از گرسنگی 
مردند، اما یک دانه از این انبار خورده نشــد.امروزه بخش 
بزرگی از محصوالت غذایی که تولید و مصرف می شــود از 
دانه ها و بذرهایی به دست آمده اســت که دانشمندانی که 

گفته شد آنها را از خطرات حفظ کرده اند.
نبرد قلعه ایتر: نبرد قلعه ایتــر عجیب ترین واقعه تاریخی 
تلقی می شود که در طول جنگ جهانی دوم رخ داد و در این 
نبرد ســربازان نازی در کنار نیرو های آمریکایی جنگیدند.

فقط دو روز قبل از تسلیم آلمان، در پنجم ماه مه 1۹45 در 
تیرول شــمالی اتریش، نبرد قلعه ایتر به وقوع پیوست. از 
این قلعه به عنوان اردوگاه زندان اســتفاده می شد و فقط 
زندانیان برجســته ای در آنجا نگهداری می شدند.چهارده 
زندانــی در آن لحظه آزاد بودند، اما نیرو هــای ویژه مجاور 
دستور اعدام همه آن ها را صادر کردند. زندانیان برای زنده 
ماندن به کمک فوری احتیاج داشــتند بنابراین در چهارم 
مه آشــپز خود، آندریاس کروبوتون را برای دریافت کمک 

فرستادند.
ســرگرد جوزف جانگل در وارگل یک سرباز نازی پیدا کرد و 
وضعیت را برای او توضیــح داد. جانگل از ایدئولوژی نازی 
ناامید شده و دستورات پیوستن به اس اس را نادیده گرفت 
و در عوض تصمیم گرفت به کسانی که در برابر آن ها مقاومت 
می کنند، کمک کند. برای کنترل اوضاع او با پرچم سفید به 
نشانه صلح و تســلیم به نزدیک ترین نیرو های آمریکایی 
نزدیک شــد، این نیرو توســط کاپیتان جــک لی هدایت 
می شد. در تاریخ 5 مه، نازی ها و سربازان آمریکایی در برابر 
100 تا 150 سرباز اس اس که قصد حمله به قلعه را داشتند 

در کنار هم از قلعه دفاع کردند.

آشپزی

دسر »ایبیزا« 
دسر ایبیزا بسیار خوشمزه است. این دسر از یک الیه 

بیسکوییت آماده و یک الیه کرم شکالتی و یک الیه خامه فرم گرفته 
تهیه می شود که داخل آن از میوه های مختلف استفاده شده است. 

مواد الزم: بیسکوییت پتی بور2 بسته، شیر یک لیتر، شکر دانه ریز یک 
فنجان،آرد یک لیوان،پودر کاکائو3 قاشق غذا خوری،شکالت تلخ120 گرم،کره یک 
قاشق غذا خوری،خامه یک بسته،موز یا توت فرنگی برای وسط دسر به مقدار الزم

طرز تهیه: برای تهیه دسر خوشمزه و مخصوص ایبیزا در ابتدای کار، شیر را به همراه آرد الک 
شده، شکر و کاکائو در یک قابلمه مناسب می  ریزیم و آن را روی شعله مالیم هم می  زنیم تا کمی 
غلیظ شود، بعد از روی گاز بر می  داریم.سپس شکالت را به آن اضافه می کنیم. بیسکوییت ها را 
مانند آرد در غذاساز خرد کرده و در سینی فر پهن می کنیم. اگر سینی را کمی با کره چرب کنیم 
بسکوییت ها نمی لغزند. آن را به درستی پهن و خوب پرس می کنیم.سس شکالت را که کمی 

از حرارت افتاده، آرام روی بیسکوییت ها، پهن می کنیم. وقتی خنک شد، در یخچال قرار 
می دهیم و می گذاریم دو ساعت بماند. خامه زده شده و فرم گرفته را روی سس 
شکالت پهن می کنیم تا حداقل چهار و نیم ساعت یا یک شب در یخچال بماند. 

روی آن را با سلفون می  پوشانیم تا خشک نشود. سپس از یخچال 
خارج کرده و بعد برش می زنیم و به دلخواه موز و 

توت فرنگی روی آن قرار می دهیم.

اتفاق های حیرت انگیز تاریخی که هیچ کسی باور نمی کند )2(

»دینامیت« پرفروش ترین فیلم سال 1400 شد مهتاب ثروتی »ماری« را زندگی می کند
با گذشتن فروش »دینامیت« از دو میلیارد و سیصد میلیون تومان این فیلم 
با پشت سر گذاشتن فیلم های اکران نوروز به پرفروش ترین فیلم سال 
تبدیل شد.این در حالی است وضعیت شیوع کرونا در شرایط حاضر و 
اکران نوروز تفاوت چندانی نکرده و انتخاب فیلم و شیوه اکران نقش 
اصلی در فروش بیشتر »دینامیت« در گیشه ایفا کرده است.همچنین 
مخاطبان »دینامیت« از صد هزار نفر گذشت تا این فیلم در مسیر رسیدن به 
عنوان پر مخاطب ترین فیلم اکران شده در دوران کرونا باشد.

مهتاب ثروتی در خاتون، اولین سریال تینا پاکروان در نقش »ماری« 
به ایفای نقش می پردازد.

»خاتون« روایت داستانی-تاریخی از خانواده ای است که از اول 
شهریور 1320 آغاز شده و در دوران اشغال ایران توسط متفقین دچار 
تحوالتی می شود.

تاریخ ایران با همه فراز و فرودش در زندگی تک تک ما جریان دارد. 
»ماری« دختری دورگه از مادری آلمانی و پدری ایرانی است. 

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

فوالد مبارکه از طریق تصفیه پســاب  ۹ شــهر، آب مورد نیاز خــود را تامین 
می کند. این شــرکت، الگوی مدیریت زیســت محیطی جهت بهبود مداوم 
عملکرد زیست محیطی فعالیت ها، گسترش و نگهداری از 1600 هکتار )2/ 5 
برابر حداقل میزان توصیه شده( انواع گیاهان را تدوین کرد.بیش از 75 درصد 
از فضای سبز فوالد مبارکه از طریق پساب های تصفیه شده تامین می شود.

فوالد مبارکه پروژه ایجاد شبکه و جمع آوری و هدایت پساب  ۹ شهر از جمله 
مبارکه و لنجان و ارتقای تصفیه خانه پساب های شهرهای منطقه مجاور  خود 
را با بیش از 800 میلیارد تومان سرمایه گذاری اجرا کرده است.این ها بخشی 
از اقدامات شرکت فوالد مبارکه در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی این 

شرکت در زمینه محیط زیست است.

مدیرعامل شــرکت مهندسی آب و فاضالب کشــور در ارتباط تلفنی با ستاد 
تنش آبی آبفای اصفهان، بر اســتمرار و توزیع عادالنه  خدمات آبفا در سطح 
استان تاکید کرد .حمید رضا جانباز با بیان این که امسال نسبت به 50 سال 
گذشته منابع آبی بسیار محدود است، اعالم کرد: تامین پایدار آب شرب در 
بسیاری از مناطق دشوار است؛ اما صنعت آبفای کشور این اطمینان را دارد که 
اصفهانی ها می توانند بر مشکالت کم آبی غلبه کنند.وی با اشاره به تخصص 
و مهارت نیروی انسانی در آبفای استان اصفهان گفت: اصفهان در بسیاری 
از زمینه ها درصنعت آبفا در کشور پیشگام اســت و همین امر اصفهانی ها را 
در گذر از تنش آبی یاری می کند.مدیرعامل شــرکت مهندسی آبفای کشور 
افزود:طی چند سال اخیر آبفای اصفهان توانست با ایجاد زیرساخت هایی 
مانند تله متری و پایش هوشمند شبکه در بخش بهره برداری، آب شرب را 

به صورت پایدار تامین کند.
جانباز با اشــاره به افزایش دمای هوا در روزهای پایانــی تیر و مرداد اظهار 
داشــت: با این که هنوز ســامانه دوم آبرســانی در اصفهان به بهره برداری 
نرســیده ؛ اما انتظار می رود فعاالن صنعت آبفا در اصفهــان با بهره گیری از 

توان تخصصی خود آب شرب مردم را به صورت پایدار تامین کنند.در ادامه 
این جلسه مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: با توجه 
به افزایش دما تا 42 درجه در روزهای آینده سعی کرده ایم بستر الزم برای 

تامین آب شرب مردم در شهر ها و روستاها را مهیا سازیم.
هاشم امینی حفظ آرامش مردم استان را اولویت اول آبفا دانست و افزود: 
آبفای اســتان اصفهان تمام تالش خود را به کار می گیرد تا بحران کم آبی با 
بهره گیری از ظرفیت نیروی انســانی متعهد و متخصص مدیریت شــود و 

مردم با چالش کمتری در زمینه کم آبی رو به رو شوند.
وی درخصوص آبرسانی سیار در اصفهان اظهار داشت: در این روزهای گرم 
و بسیار سخت ســعی کرده ایم آبرسانی ســیار به مناطقی که با افت شدید 
فشــار مواجه شــدند در کوتاه ترین زمان ممکن صورت گیرد تا مردم برای 
دسترسی به آب شــرب در تنگنا نباشــند.مدیرعامل آبفای استان اصفهان 
ابراز امیدواری کرد با همکاری مــردم در مدیریت مصرف بهینه آب و تالش 
شــبانه روزی فعاالن صنعت آبفا در اصفهان، این بحران را با کمترین تنش 

پشت سر بگذاریم. 

مديرعامل شركت گاز استان اصفهان، از مصرف بیش از 4میلیارد و ۹17میلیون 
و112هزار متر مکعب گاز طبيعی طی ســه ماهه نخست سال جاری درسطح 
استان خبر داد و گفت: مصرف گاز در استان در سال های اخیر با توجه به توسعه 

شبکه گاز و جذب مشترکین جدید، افزایش داشته است.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، سید مصطفی علوی مدیر 
عامل این شرکت با بیان اینکه در سه ماهه نخست سال 1400 در بخش های 
خانگی، عمومی و صنعتی اســتان حدود 5 میلیارد متــر مکعب گاز مصرف 
شــده، افزود: از این میزان، 4 میلیارد و 287 میلیــون متر مکعب مربوط به 
مصرف صنعتی و 553 میلیون متر مکعب گاز در بخش خانگی و 77میلیون 
متر مکعب نیز در بخش عمومی مصرف شده اســت. علوی، افزود: طی سه 
ماهه اول سال سهم گاز طبیعی در بخش صنایع، مصارف عمده و نیروگاه ها 

87 درصد، در بخش خانگی 11 درصد و در بخش عمومی 2 درصد بوده است.
وی، تصریح کرد: طبیعتا در فصل گرم ســال مصــرف گاز در بخش خانگی و 
عمومی نظیر اماکن مذهبی، ورزشی، فرهنگی و... کاهش می یابد؛ اما حجم 
زیادی از گاز در بخش تولید و صنعت استان مصرف می شود بنابراین هر چقدر 
مصرف منطقی و صرفه جویی انرژی داشته باشیم، چرخه تولید استان  قوی 

تر خواهد شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، تامین مســتمر و پایدار گاز طبیعی را 
نیازمند مشارکت مشترکین در رعایت الگوهای مصرف برشمرد و تصریح کرد: 
افزایش تعداد مشترکین گاز در روند رو به رشد مصرف گاز طبیعی تاثیر داشته 
اســت، اما قطعا با رعایت الگوی مصرف بهینه گاز طبیعی و رعایت دمای رفاه 

می توانیم در مصرف گاز طبیعی صرفه جویی کنیم.

آبفای استان اصفهان سیاست ســختگیرانه ای برای واگذاری انشعاب آب به 
اماکن غیرمسکونی در نظر گرفته است. مدیر دفتر خدمات مشترکین شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان با اعالم این خبر افزود: اکنون با بحران کم آبی در استان 
مواجه هستیم و به همین دلیل واگذاری آب به مصارف غیرمسکونی مشروط به 
اخذ تاییدیه در کارگروه تخصیص آب آبفای استان اصفهان است.میثم اعالیی 
اعالم کرد: ظرفیت تخصیص یافته برای کاربری های غیر خانگی فقط در حد تامین 
آب شرب و بهداشــت کارکنان آن مجموعه بوده و شرکت آب و فاضالب تعهدی 

در خصوص تامین آب در مصارف غیر شرب و بهداشت ندارد.  وی با بیان این که 
طی سال های اخیر وضعیت منابع آبی استان مناسب نبوده، بیان کرد: در چنین 
شرایطی که سالیانه حداقل 20 تا 25 هزار انشــعاب به مشترکین آبفای استان 
افزوده می شود، می توان  با اندکی صرفه جویی و مدیریت مصرف بهینه آب،  این 
شرایط را پشت سر گذاشت.اضافه می شود تا کنون بیش از یک میلیون و 414 هزار 
انشعاب آب در ۹8 شهر و ۹4۹ روستای استان اصفهان نصب شده که از این تعداد 

یک میلیون و 224 هزار انشعاب خانگی و 1۹0 هزار انشعاب غیرخانگی هستند.

هر کشــور و دولتی برای انجام وظایف خود در حوزه هــای مختلف نیازمند 
بودجه، اعتبارات و بهره گیری از منابع درآمدی بوده و همواره مالیات بهترین 
راه تامین بودجه و ابزار حاکمیت برای ایجاد توسعه پایدار و حکمرانی خوب 
در جوامع شناخته شده اســت. این امر یکی از اساسی ترین منابع درآمدی 
دولت و ابزاری برای تنظیم سیاست های مالی و ایجاد تعادل در سطح کالن 
اقتصادی کشور محسوب می شود.  در واقع شرکت ها و شهروندان هر جامعه 
با پرداخت بخشــی از درآمد خود در قالب مالیات، به دولــت این اختیار را 
می دهند که برای تامین زیرساخت ها و امور زیر بنایی کشور، امنیت عمومی، 
آموزش وپرورش، بهداشت و سالمت، راه و شهرسازی و عمران و آبادانی کشور 
و اجرای برنامه های توسعه ای، از این منابع مالی استفاده کند.در سال های 
اخیر، سیاست کلی کشــور بر خوداتکایی و عدم اتکا به منابع درآمدی نفتی 
استوار شــده و از همین رو، فعال سازی ســایر صنایع کشور ازجمله صنعت 
فوالد یکی از مهم ترین اهداف راهبردی جمهوری اسالمی بوده است. صنعت 
فوالد نقش عمده ای در خوداتکایی، اشــتغال آفرینی، رونق و جهش تولید 
و پیشرفت کشــور و افزایش درآمدهای صادراتی داشته و افزون بر آن، این 
صنعت در سال های اخیر، با پرداخت انواع مالیات  و عوارض به خزانه دولت 
و همچنین هزینه های فراوان در حوزه مسئولیت اجتماعی ملی و منطقه ای 

در زمینه های عمرانی، اقتصادی، اجتماعی و ورزشــی، بیشترین سهم را در 
این خصوص در کشــور داشته است. شــرکت فوالد مبارکه به عنوان یکی از 
بزرگ ترین شرکت های صنعتی جمهوری اســالمی ایران در حال حاضر، با 
بیش از 350 هزار نفر نیروی انسانی مســتقیم و غیرمستقیم و همکاری با 
بیش از 4 هزار شرکت در داخل کشور، با پرداخت 3800 میلیارد تومان انواع 
مالیات و عوارض در سال 13۹۹، در بین شرکت های تولیدی و بورسی توانسته 
اســت به یکی از بزرگ ترین مودیان مالیاتی کشور تبدیل شود و با پرداخت 
به موقع مالیات های متعلقه درآمد خود نقش موثری در توســعه و آبادانی 
و رفاه اقتصادی و اجتماعی منطقه و کشــور داشته باشد. به اذعان متولیان 
امر مالیاتی کشــور و استان اصفهان، شــرکت فوالد مبارکه شرکتی پاک، با 
عملکرد مالی و مالیاتی بسیار منظم است و تاثیر حضور این شرکت در چرخه 
اقتصاد کشــور و ارزش افزوده اســتان به خوبی ملموس است؛ به نحوی که 
براساس قوانین، عوارض اخذشده از این شرکت به همراه سایر منابع، عالوه 
بر واریز به خزانه دولت، سهمی از حقوق کارکنان دولت و هزینه های عمرانی 
استان و کشور را در بر گرفته و بخشی از این درآمدهای ارزش افزوده، در بین 
شهرداری ها و دهیاری ها توزیع می گردد و در واقع مردم همه این شهرها و 
اماکن از این عوارض بهره مند شدند و آن را در عمران و آبادی شهرها و روستاها 
به کار گرفتند. خوشبختانه در برنامه ششــم توسعه کشور مقرر شده بخش 
قابل مالحظه ای از مبالغی که شرکت ها با عنوان مالیات و عوارض به ادارات 
مالیاتی استان پرداخت می کنند به خود استان برگردد که این مسئله جدا از 
هزینه های متعدد و متکثر این شرکت در راستای عمل به مسئولیت های خود 
در منطقه است. حمایت های نقدی و غیرنقدی در حوزه بهداشت و سالمت و 
به ویژه مقابله با بحران کرونا و تامین اکسیژن بیمارستان ها در این بحران ملی، 
حمایت ویژه از ورزش استان اصفهان همچون حمایت از ورزش های قهرمانی 
و باشگاه ها و احداث ورزشــگاه نقش جهان، انجام فعالیت های عمرانی در 
مناطق پیرامون شرکت در حوزه های نیرو و انرژی، راه سازی، امداد و نجات 
و سایر خدمات اجتماعی بخشی از برکات شرکت فوالد مبارکه برای کشور و 

منطقه محسوب می شود.
هادی نباتی نژاد - مدیرروابط شرکت فوالد مبارکه

تامین آب مورد نیاز فوالد مبارکه از طریق تصفیه پساب 9 شهر

مدیر عامل آبفای کشور عنوان کرد:
اصفهانی ها با تخصص و مهارت خود بر تنش آبی سال 1400 غلبه می کنند

طی سه ماه نخست سال جاری مصرف شد؛
حدود 5 ميليارد مترمكعب گاز طبيعی در استان اصفهان 

سیاست سختگیرانه آبفای استان اصفهان برای واگذاری انشعاب آب به کاربری های غیرمسکونی
انشعاب به شرط

شرکت فوالد مبارکه یکی از بزرگ ترین مودیان مالیاتی کشور، با عملکرد 
مالی و مالیاتی بسیار منظم
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