
پیشنهاد یک مقام وزارت امور خارجه:
اینترنت از چهارباغ تا 
میدان نقش جهان 
اصفهان رایگان شود

سخنگوی شرکت آب و فاضالب
استان اصفهان:

ناچار به آبرسانی سیار 
هستیم

سالن جدید توزیع مطبوعات اصفهان 
بازگشایی شد؛

سقف تازه بر سر مطبوعات

فرهنگیان اصفهانی 
مردادماه در برابر کرونا 

واکسینه می شوند
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دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان:
نمی توانیم بانک ها را 

تعطیل کنیم
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان اصفهان 
گفت: در شرایط فعلی تنها راه مقابله با کرونا، رعایت 
پروتکل های بهداشتی است، چراکه نمی توان بانک 
ها را تعطیل کرد، تعطیلی بانک ها موجب خوابیدن 
اقتصاد و در نهایت مشــکالت مالی و اجتماعی می 

شود.
محمد نورآزادی در خصوص گالیه دانشــگاه علوم 
پزشــکی درباره اینکه یکی از بیشــترین مشــاغل 
درگیر با کرونا بانک ها هســتند که در اوج قرنطینه 
هم باز بودند، اظهار کرد: اینکه بانک ها در موج های 
مختلف شیوع کرونا باز هستند، ما در استان تصمیم 
گیر نیستیم و ســتاد ملی مقابله با کرونا تعیین می 
کنند که بانک ها از چه ســاعت تا چه ســاعتی باز 

هستند.
وی افزود: اگر ستاد ملی مقابله کرونا تصمیم گیری 
ویژه ای داشته باشد و در اســتان به غیر از آن عمل 
شود، به طور قطع ما پاسخگو هستیم، بنابراین بانک 
ها موظند طبق قوانین کشــور باز باشند و نمی توان 

خالف آن عمل کنیم.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان اصفهان 
در خصوص رعایت نکردن پروتکل های بهداشــتی 
مقابله با کرونا در برخی شعب بانک ها، گفت: قاعدتا 
احتمال دارد برخی افراد ماسک نزنند، اما بانک ها 
در اختیار کارمندان ماســک و مواد ضدعفونی قرار 
داده و بین کارمندان و مشتریان با نایلون جدا شده 

است تا بتوانیم پروتکل ها را رعایت کنیم.
وی افزود: همواره بازرس به شعب بانک ها مراجعه 
می کند و بــر رعایت پروتکل های بهداشــتی تاکید 

می شود.
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ظرفیت بیمارستان صحرایی اصفهان هم درحال تکمیل است
اصفهان در آغوش پیک پنجم کرونا

وضعیــت اصفهان خوب نیســت. اصفهانی ها بــار دیگر باید 
»پیک«کرونایی را بگذرانند و این بار گویا شرایط آن قدر حاد 
است که رییس بیمارســتان شــهید صدوقی اصفهان خبر داده حتی ظرفیت 
بیمارستان صحرایی هم درحال تکمیل اســت و این خبر در حالی مطرح می 
شود که وزیر بهداشت همچنان سرخوشانه از اصرار و التماس رییس روسا و 
وزرای بهداشت سایر کشورها برای الگوگیری از مدیریت کرونایی ایران حرف 
می زند و ادعا می کند کاری کرده که در دوران کرونا حتی یک بیمار بدون تخت 
نماند و روی زمین نخوابد و مشکلی نداشته باشد. در حالی که شواهد و قرائن 
کامال چیز دیگری نشــان می دهد. روز گذشته ســیدرضا مرتضویان رییس 
بیمارستان صدوقی اصفهان خبر تلخی داد و  با اشاره به بستری ۹۰ بیمار مبتال 

به کووید در بیمارستان صحرایی اصفهان، گفت: ظرفیت این بیمارستان تقریبا 
تکمیل شده است.

مرتضویان در گفت و گو با ایسنا، در مورد وضعیت بیمارستان صحرایی اصفهان 
در مــوج پنجم کرونــا و افزایش تعداد بیماران بســتری، گفت: بیمارســتان 
صحرایی اصفهان در دوران همه گیری کرونا فعال بود و در این مدت هیچ وقت 
تعطیل نشــد. البته فراز و فرودهایی داشــت و زمانی که پیک ها را پشت سر 
می گذاشتیم، تعداد بیماران بستری در این بیمارستان کاهش می یافت و به 

حدود ۲۰ بیمار می رسید.
وی ظرفیت بیمارســتان صحرایی اصفهان را یکصد بیمار بستری اعالم کرد و 
اضافه کرد: ظرفیت بیمارســتان هم اکنون حدود ۹۰ بیمار بستری است و این 

ظرفیت تقریبا تکمیل است.
رییس بیمارستان شهید صدوقی اصفهان خاطرنشان کرد: امکانات و تجهیزات 
برای این تعداد بیمار بستری در بیمارســتان صحرایی اصفهان داریم و تخت 

بستری، مانیتورینگ، دســتگاه های تنفسی و اکسیژن ســاز فراهم است، 
نیروهای بیمارستان شــهید آیت ا... صدوقی نیز در این بیمارستان مشغول 

خدمت رسانی هستند و خدمات الزم به بیماران ارائه می شود.
مرتضویان با بیان اینکه ظرفیت بیمارستان صحرایی اصفهان بیش از ۱۰۰ تخت 
نیست، گفت: فعال نیازی به ایجاد بیمارستان صحرایی جدید در اصفهان نیست 
و باتوجه به اینکه در جنوب شــرق کشور نیز خدمات رســانی می کنیم بیشتر 
توان خود را برای سیســتان و بلوچستان گذاشــته ایم که نیروی زمینی سپاه 
چند بیمارستان سیار و مرکز واکسیناســیون دایر کرده و بیمارستان نبی اکرم 

)ص( را نیز تقویت کرده و از اصفهان نیز نیروها و تجهیزاتی اعزام شده است.
وی با بیان اینکه تاکنون بیماری پشــت نوبت نمانده و ان شــا ا... این اتفاق 
نخواهد افتاد، از مردم خواســت باتوجه به وضعیت قرمــز اصفهان و افزایش 
تعداد مبتالیان، با رعایت پروتکل های بهداشــتی کمک کنند این شــرایط را 
 پشت سر بگذاریم. رییس بیمارستان صدوقی البته در حالی این درخواست را

 مطر ح می کند که باز هم شواهد و قرائن و مشاهدات میدانی و عینی نشان می 
دهد نه تنها مردم اصفهان که اکثر مردم در استان های دیگر هم رعایت پروتکل 
ها را مثل قبل جدی نمی گیرند و این روزها دیدن زنان و مردانی که ماســک 
بر چهره ندارند، کم کم عادی می شــود در حالی که اینجا در ایران، هنوز حتی 
واکسیناسیون هم با کندی پیش می رود و هیچ مقام مسئولی اعالم نکرده که 

می شود ماسک ها را برداشت. 
روز گذشــته رییس بیمارســتان ســینا تهران هم هشــدار داد که اگر همین 
 روند ادامه داشــته باشــد، بیمارســتان قادر به پذیرش بیمار نیست و پشت 
در مــی مانند.  محمــد طالب پوربــا تاکید بر اینکــه عمده فشــار بیماری بر 
بیمارستان های دانشگاهی اســت، تصریح کرد: االن نزدیک یک سال و نیم 
اســت که بیماران را بی وقفه پذیرش می کنیم و من تقاضــا دارم مراکز دیگر 
مانند مراکز ارتشی، شهرداری و… هم به داد بیماران برسند. اگر تعداد بیماران 

مقداری بیشتر شود دیگر پشت درب بیمارستان می مانند.

    اصفهان اصال اختیار دارد؟!

چهره های در سایه یا گزینه های روی میز؛ 

شهردار آینده اصفهان کیست؟

وقتی ماسک ها برداشته می شود !
علی رغم هشدارهای ستاد ملی کرونا درباره شیوع پیک پنجم کرونا و 
پیدایش گونه جدید دلتا، بسیاری از مردم اصفهان با برداشتن ماسک، 
رعایت پروتکل های بهداشتی را کنار گذاشته و با آغوش باز به استقبال 
پیک پنجم کرونا رفته اند. همچنین ضمن اعالم ســتاد ملی مبارزه با 
کرونا نسبت به تعطیلی مشــاغل گروه یک، این شهر همچنان شاهد 

فعالیت این گروه های شغلی است.      
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هنوز تب و تاب انتخابات ۱۴۰۰ شوراهای شهر باال نگرفته بود و چند ماه تا پایان دوره 
مسئولیت مدیریت شهری پنجم مانده بود که حرف و حدیث ها درباره شهردار آینده 
اصفهان آغاز شد ... چند چهره در سایه از میان سرداران سپاه که سابقه عمرانی قوی 
دارند نیز برای رسیدن به پست شهردار اصفهان مطرح هستند که آمدن یا نیامدن 

آن ها به شهرداری چندان سر و صدا نداشته است. 

خیریه ها حمایتی ازکودکان کاراصفهان ندارند؛

به نام حمایت به کام تجارت
5

سازمان بازرسی کل کشور خبر داد :

اختالس 55 میلیاردی در اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری
در جریان بررسی عملکرد اداری و مالی اداره  کل ورزش و جوانان اســتان چهارمحال و بختیاری فساد مالی )اختالس( به مبلغ حدود ۵۵ میلیارد ریال 

توسط سازمان بازرسی کل کشور کشف شد.
به گزارش ایسنا به نقل از سازمان بازرسی کل کشور، نتایج بازرسی های استانی به این شرح است:

 در جریان بررسی عملکرد اداری و مالی اداره کل ورزش و جوانان استان، فساد مالی )اختالس( به مبلغ حدود ۵۵ میلیارد ریال کشف شد.
همچنین مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال نیز با عنوان تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی کشف شد که با توجه به قرار جلب به دادرسی صادره از شعبه اول بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقالب شهرکرد تعقیب کیفری ۳ متهم، در شعبه تخصصی دادگاه مرتبط با گزارش های بازرسی کل استان در دستور رسیدگی قرار گرفت.

همچنین اعالم شد پیرو  انجام بازرســی از عملکرد مدیریت جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان بوشهر و حسب بررسی اسناد و مدارک مشخص 
شد، در سال های اخیر تعداد ۴۲۷ ردیف کاالی مستعمل شامل خودروهای سواری و ماشین آالت سنگین و صنعتی به ارزش بیش از ۵۴۶ میلیارد ریال 
بدون اخذ مجوز کمیسیون موضوع ماده ۱ این آیین نامه و یا تأییدیه استاندارد توسط مدیریت اموال تملیکی بوشهر فروخته شده است. از این میان تنها 
تعداد ۶۱ ردیف به ارزش ۲% ارزش کل کاالهای مستعمل به صورت مزایده به فروش رسیده و اغلب آن معادل ۵۳۵ میلیارد ریال با مذاکره و به روش تهاتر 

دین و طلب به صاحب کاال واگذار شده است؛ با توجه به عدم اخذ مجوز کمیسیون ماده ۱ فروش این کاالها ممنوع بوده است.
به عبارت دیگر عملکرد مدیریت اموال تملیکی بوشهر در خصوص فروش کاالهای مســتعمل در این حجم باعث شده عمال واردکنندگان به هر میزان که 
بخواهند کاالهای مستعمل خود را بدون اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۱ از طریق سازمان تملیکی به کشور وارد کنند و قوانین و مقررات مربوطه در حاشیه 

قرار گیرد. متعاقب اخذ توضیحات و دفاعیات مسئولین مربوطه، سه نفر از مدیران پیشین اموال تملیکی استان به دستگاه قضایی معرفی شدند.
خبر دیگر از استان بوشهر اینکه در جریان بازرسی از یکی از پاالیشگاه های تابعه شــرکت مجتمع گاز پارس جنوبی جهت خرید متراژ معینی از لوله های 
مورد نیاز به منظور انتقال میعانات گازی به مبلغ بیش از  ۱۰۸ میلیارد ریال از نوع خارجی، پس از بررسی موضوع توسط این بازرسی کل و تایید وجود کاالی 
مشابه داخل و استاندارد با قیمت بسیار پایین تر، به این شرکت هشدار داده شد از طریق برگزاری مناقصه عمومی از یکی از شرکت های داخل لوله های 

موردنیاز را تامین کند. در نهایت ورود بازرسی کل استان به این موضوع منجر به حمایت از تولید ملی و صرفه جویی به مبلغ بیش از ۸۲ میلیارد ریال شد.

فراتر از اصفهان

هنوز تب و تاب انتخابات ۱۴۰۰ شوراهای شهر باال نگرفته بود و چند ماه تا پایان دوره 
مسئولیت مدیریت شهری پنجم مانده بود که حرف و حدیث ها درباره شهردار آینده 
اصفهان آغاز شد ... چند چهره در سایه از میان سرداران سپاه که سابقه عمرانی قوی 
دارند نیز برای رسیدن به پست شهردار اصفهان مطرح هستند که آمدن یا نیامدن 

آن ها به شهرداری چندان سر و صدا نداشته است. 

          این بار»شبکه سراسری برق« را پیش می کشند و مشکل به گردن شبکه می افتد! که آن هم در اختیار 
اصفهان نیست؛ مثل مشکل انتقال آب و خشکی زاینده رود که در اختیار اصفهان نیست؛ مثل بی آبی که 
تقصیر آسمان است که برای اصفهان سخاوتمند نیست، مثل فرونشست زمین که تقصیر مردم باالدستی 

است که بی رویه آب های زیرزمینی را استخراج می کنند

عکس خبر

سنا برق می رود، اینترنت می َپرد، آب هم نیست؛ 
ای
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عید  غدیرخم ، عید  امامت  و  والیت را تبریک  می گوییم



دایان رندال، دبیرکل موسسه البی گر »کمیسیون دوستان قانون گذاری 
ملی« که یک نهاد سراســری و غیرحزبی وابســته به فرقه مســیحی 
»کوئیکر« است، در یادداشتی تحت عنوان »صلح یا جنگ؟ وقت آن 
اســت که ایران و آمریکا تصمیم بگیرند« در واشــنگتن پست نوشت: 
هنگامی که دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا در سال 2018 از توافق 
هسته ای ایران خارج شد، »انجمن مذهبی دوستان« که با نام »کواکر« 
شناخته می شود، می دانســت که این تصمیم چقدر خطرناک است. 
کواکرها به عنــوان یک جامعه اعتقادی با ســابقه ای طوالنی در زمینه 
جلوگیری از جنگ هسته ای و اشاعه سالح های هسته ای، ارزش فوق 

العاده ای را که این پیمان داشت، درک می کردند.
در ادامه این مطلب آمده است: برجام بی عیب نبود. البته توافق هسته 
ای به این منظور طراحی نشــده بود که به تمــام اختالفات بین ایاالت 
متحده و ایران رسیدگی کند. اما مسیر ایران را برای تولید سالح هسته 
ای مسدود کرد و در عین حال خطر جنگ دیگری را در خاورمیانه کاهش 
داد. از همه مهم تر، طبق نظر ناظران ســازمان ملــل، ایران به تعهدات 
خود در این توافق نامه عمل کرد.بــا این وجود، رییس جمهور ترامپ از 
توافق خارج شد. از آن لحظه به بعد، تنش ها با ایران به طور خطرناکی 
افزایش یافت. به طوری که ایاالت متحده در اوایل ســال 2020، قاسم 
سلیمانی، ژنرال ایرانی را ترور کرد، اقدامی که مغایر با قوانین بین المللی 
تلقی می شد و خطر بروز جنگ بین دو کشور را به دنبال داشت. آخرین 
خشونت ها در اواخر ماه ژوئن زمانی آغاز شد که ایاالت متحده حمالت 
هوایی علیه شــبه نظامیان مورد حمایت ایران را در سوریه و عراق آغاز 
کرد.دیپلماسی و صلح همچنان برای دو طرف در دسترس هستند اما 
خیلی ضعیف شده اند. اگر ایاالت متحده واقعا قصد دستیابی به صلح 
با ایران را دارد، بازگشت ســریع به توافق هسته ای نقطه آغاز است. اما 
کنگره نباید موانع جدیدی ایجاد کند. تا زمانی که توافقی صورت نگیرد، 
ما در مسیری برای جنگ و رویارویی هسته ای با ایران باقی می مانیم.

رییس جمهور جو بایدن نیز به نوبه خود گفته اســت کــه قصد دارد با 
تغییراتی به این توافق که رسما تحت عنوان برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجام( شناخته می شــود، بازگردد. مذاکراتی نیز برای احیای توافق 
هسته ای ایران در وین برگزار شد. پیشــرفت فزاینده ای حاصل شده 
اســت، اما مقامات هشــدار داده اند که گفت وگوها نمی توانند به طور 
نامحدود ادامه داشته باشند.شرایط شکننده این گفت وگوها تحت تاثیر 
فاکتورهای تشدید کننده دیگری قرار دارند. در کنگره، حزب دموکرات 
رسما بازگشت به توافق هسته ای ایران را تایید می کند. با این حال چند 
قانونگذار تاثیرگذار از رییس جمهور بایدن خواسته اند که تنها در صورتی 

به برجام بپیوندد که موضوعات غیر هسته ای از جمله نقض حقوق بشر 
و حمایت از بازیگران غیر دولتی مســلح در منطقه توسط ایران نیز به 

توافق اضافه شود.
اینها موارد بسیار مهمی هستند که باید به آنها پرداخته شود. اما با مطرح 
کردن مسائل جدید ممکن است که در نهایت هیچ توافقی حاصل نشود. 
هدف برجام این بود که آغازگر یک فصل جدیــد از روابط بین تهران و 
واشنگتن باشد، یک نقطه ورود به دیپلماسی با ایران که حرکت خود را 
به سمت سالح هسته ای متوقف کرده است. ما نمی توانیم به سادگی از 

این مسائل بگذریم و توافق را در مراحل اولیه متوقف کنیم.
ما همچنین دیده ایم که جهان بدون توافق هسته ای ایران چگونه است. 
از زمان خروج واشنگتن از برجام، ایران تالش کرده است تا زمان مورد 
نیاز برای تولید سالح هسته ای را کاهش دهد. کناره گیری ما از برجام، 

باعث شده است که ایران به این مسیر ادامه دهد.
به عالوه، کمپین فشــار حداکثری دولت قبلی که پس از کناره گیری از 
برجام به کار گرفته شد، عواقب وحشــتناکی را برای ایرانیان به همراه 
داشت. اعمال تحریم های گسترده و تشدید شده توسط ایاالت متحده 
علیه تهران با از بین بردن اقتصاد ایران و تضعیف شــدید توانایی این 

کشور در پاسخگویی به همه گیری کووید-19، رنج های عظیم انسانی 
را بر این کشور تحمیل کرد.

حقیقت مسلم این است که در عمل ثابت شد، کمپین فشار حداکثری 
ترامپ محکوم به شکست اســت. بنابراین، بازگشت سریع به برجام 

بهترین و تنها گزینه ما برای توافق با ایران است.
در سال 2019، در میان افزایش تنش ها به گروهی از رهبران مسیحی در 
نیویورک پیوستم تا با محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران مالقات 
کنم. در سال 2007، جو ولک، سلف من به عنوان دبیر کل »کواکر« به 
ایران ســفر کرد تا با محمود احمدی نژاد، رییس جمهور وقت دیدار و 
در مورد لزوم روابط صلح آمیز بین دو کشــور صحبــت کند. کمیته این 
اقدامات را انجام داد، زیرا ما می دانیم صلح چقدر ارزشــمند اســت و 

چقدر برای ما مهم است که گاهی اوقات مواضع خود را فریاد بزنیم.
اکنون که مذاکرات هسته ای بر سر یک دو راهی قرار دارند، ما یک بار 
دیگر مجبور به بلند کردن صدای خود هســتیم. از رییس جمهور بایدن 
می خواهیم که دیپلماسی را نسبت به لفاظی های تند و فشار حداکثری 
در اولویت قرار دهد و امیدواریم نمایندگان سنا در کنگره، خواسته های 

ما را تکرار کنند.
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استاد دانشگاه: 

روحانی معتقد است درد از آمریکاست درمان هم از او
استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه روحانی معتقد است درد از آمریکاست درمان هم از او، افزود: 
ذهنیت دولت روحانی این است که تا زمانی که با غرب در چالش باشیم دچار مشکل می شویم.

ابراهیم متقی در نشســت راهبرد دولت انقالبی در مواجهه با دولت تروریست آمریکا که به همت 
بسیج دانشجویی در النه جاسوسی سابق آمریکا برگزار شد؛ با اشاره به نامه های روحانی به رهبر 
انقالب گفت: نامه هایی که روحانی، بر اســاس تفکری که از قبل داشت و از کسی پوشیده نبود، 
به رهبر انقالب می نوشت برای نرمال کردن اوضاع بود.وی با بیان اینکه روحانی معتقد است درد 
از آمریکاست درمان هم از او،افزود: ذهنیت دولت روحانی این اســت که تا زمانی که با غرب در 
چالش باشیم دچار مشکل می شویم.این استاد دانشگاه افزود: در تفکر آمریکا همه چیز با مولفه 

قدرت سنجیده می شود و عدالت در این تفکر تابعی از قدرت است.

 سفر وزیر جنگ اسراییل به فرانسه با محوریت پگاسوس
 و ایران

منابع رسانه ای در رژیم صهیونیســتی خبر دادند، »بنی گانتز« وزیر جنگ این رژیم برای دیدار با 
مقام های فرانســه و رایزنی درباره ایران، لبنان و جاسوس افزار پگاسوس به پاریس می رود. در 
شرایطی که جنجال ها درباره جاسوس افزار اسراییلی »پگاسوس« باعث واکنش رییس جمهور 
فرانسه شده است، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در نظر دارد با سفر به پاریس درباره این موضوع 
و برخی دیگر از مســائل با مقام های فرانســوی رایزنی کند.»آمیخای اســتاین« خبرنگار ارشد 
دیپلماتیک شبکه صهیونیستی »کان« خبر داد، بنی گانتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی برای دیدار 
با وزیر دفاع فرانسه به پاریس سفر می کند.به گفته این منبع صهیونیست، وزیر جنگ این رژیم 
در سفر به پاریس آخرین خبرها درباره تحقیقات تل آویو در خصوص جاسوس افزار »پگاسوس« 
را به اطالع وزیر دفاع فرانسه می رساند.خبرنگار ارشد شبکه صهیونیستی »کان« افزود: بنی گانتز 
در سفر به پاریس درباره مســائل مرتبط با برنامه هســته ای ایران و تحوالت لبنان هم رایزنی و 

تبادل نظر خواهد کرد.

صفار هرندی، فیلم جنجالی را تکذیب کرد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: رییسی در اخذ مشورت از افراد صاحب نظر و گروه های 
مختلف کارشناسی برای انتخاب اعضای کابینه، با سعه صدر کامل عمل کرده است.در پی انتشار 
یک گفتار چند ثانیــه ای از محمدحســین صفارهرندی، عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
درخصوص توصیه رهبری به حجت االسالم رییسی پیرامون نحوه چینش کابینه، وی محتوای این 
مطلب را تقطیع شده و دروغ دانست و اظهار داشت: تا آنجا که من اطالع دارم جناب آقای رییسی 
در اخذ مشــورت از افراد صاحب نظر و گروه های مختلف کارشناسی برای انتخاب اعضای کابینه، 

با سعه صدر کامل عمل کرده است.

الریجانی: ممکن است حزب تشکیل دهم
علی الریجانی، رییس سابق مجلس در پاسخ به این سوال که ممکن است حزب تشکیل دهید، 
گفت: »ممکن است اما االن باید نظرات مطرح شود تا نقد کنند. چون حزبی که فقط برای قدرت 
باشد، دچار انشعاب و… می شود و نتیجه ای حاصل نخواهد شد. حزب، نیازمند پیوند ایدئولوژیک 
و فکری است که باید پایه های آن را بپذیرند، وگرنه تخریب می شود. در غیر این صورت مثل خیلی 
از احزاب ما تبدیل به دورهمی می شود. باید افراد سیاســی که دور هم جمع می شوند، بگویند ما 

این اندیشه سیاسی را داریم.«

سیاستکافه سیاست

یادداشت دبیرکل یک موسسه البی گر مسیحی در »واشنگتن پست« درباره مذاکرات برجام:

صلح یا جنگ؟ تصمیمی بگیرید!

نخست وزیر مکلف لبنان: 

دنبال تشکیل کابینه تکنوکرات هستم
نخســت وزیر مکلف لبنان تاکید کرد که اجازه نمی دهد کشــورش گذرگاهی بــرای توطئه علیه 
هیچ کشور عربی باشــد.نجیب میقاتی، طی گفت وگویی اختصاصی با روزنامه النهار اظهار کرد: 
می خواهم یک کابینه فنی تشــکیل دهم تا طرح فرانســه را که می تواند به لبنان کمک کند، اجرا 
کنیم.میقاتی در ادامه گفت: رییس جمهور میشل عون به این کابینه امید بسته و خواستار نجات 
کشور اســت. نخســت وزیر مکلف لبنان افزود: حد و حدودم در ارتباط میان حزب ا... و ایران را 
می دانم.وی تاکید کرد: ما نمی خواهیم لبنان گذرگاهی برای توطئه علیه هیچ کشور عربی باشد. 

انفجار چهارم اوت در بندر بیروت فاجعه ای بود که به تالش گسترده ای جهت رفع آن نیاز است.

سفیر جدید چین عازم آمریکا شد
سفیر جدید ۵۵ ســاله چین در آمریکا عازم محل ماموریت جدید خود شد.به نقل از رویترز، به 
گفته منابع آگاه کینگ گانگ، سفیر جدید چین در آمریکا عازم چین شده است. سفر سفیر جدید 
چین در آمریکا یک روز پس از آن انجام شــد که دیدار میان وندی شرمن، فرستاده ارشد آمریکا 
و دیپلمات های چینی بدون دســتیابی به نتیجه خاصی و ادامه تاکید دوطرف بر مواضع ســابق 
پایان یافت. ســفیر جدید ۵۵ ساله، جانشین چوی تیانکای 68 ســاله شده که بازنشسته شده 
است. تیانکای با 8 سال خدمت به عنوان سفیر چین بیشترین سابقه را به عنوان سفیر چین در 
آمریکا داشت و یک شخصیت محترم در پکن و واشنگتن به شمار می رفت. کین با سابقه فعالیت 
به عنوان معاون وزیر خارجه و همچنین امور اروپایی، تجربه مرتبط با امور آمریکا در ســابقه وی 

دیده نمی شود.

دفاع رییس جمهوری فیلیپین از دیپلماسی با چین
رییس جمهوری فیلیپین طی ســخنرانی برای نشست مشــترک کنگره این کشور از دیپلماسی 
با چین در مــورد اختالفات در دریای چین جنوبــی دفاع و تاکید کرد که مناقشــه ها با مذاکره و 
دیپلماسی و نه با زور حل و فصل خواهند شد.به گزارش اوراسیا ریویو ، »رودریگو دوترته« رییس 
جمهور فیلیپین در آخرین سخنرانی »وضعیت کشور« گفت پیروزی سال 2016 مانیل دربرابر پکن 
در یک پرونده اختالفی در دریای چین جنوبی نهایی است؛ اما فیلیپین درها را به روی دیپلماسی 

برای حل مناقشه های قلمرویی نبسته است.
رییس جمهور 76 ساله فیلیپین طی یک سخنرانی در نشست مشــترک کنگره این کشور که از 
تلویزیون سراســری پخش شــد، همچنین از اقدام جنجالی دولتش در برخــورد با مواد مخدر 
غیرقانونی دفاع کرد و خواســتار دعا در مقابل پاندمی کرونا شد که ضربه سختی به کشورش زده 

است.

استقبال »مقتدی صدر« از خروج نظامیان آمریکایی
رهبر جریان الصدر عراق ضمن استقبال از توافق خروج نظامیان آمریکایی از این کشور، از مقاومت 
و دولت عراق به دلیل حصول این توافق اســتقبال کرد و گفت که گروه های مقاومت همچنان بر 

شروط خود در این باره اصرار دارند.
»مقتدی الصدر«، رییس جریان الصدر عراق از توافق خروج نظامیان ایاالت متحده آمریکا از این 
کشور استقبال کرد و آن را ثمره مقاومت دانســت. صدر در حساب توئیتری خود از مقاومت ملی 
عراق بابت این توافق قدردانی کرد و گفت که »اشغالگران« اعالم کردند که خرج تمامی نیروهای 
رزمی خود را آغاز کرده اند. وی در توئیت خود نوشــت که باید به همــراه گروه های مقاومت عراق 

منتظر ماند و پایان خروج این نیروها را دید.

خبر روز

عضو مجمع روحانیون مبارز:

FATF را نگه داشته اند که 
آسمان به زمین بیاید؟

عضو مجمــع روحانیون مبارز و وزیر کشــور 
 FATF دولت اصالحات گفت: 200 کشور عضو
هســتند، چگونه ایران خودش را با 2 کشور 
کامال منزوی در عرصه بین الملل ، مقایســه 

می کند؟!
 حجت االســالم ســید عبدالواحد موسوی 
الری، در ارتباط بــا وضعیت FATF در دولت 
آینده گفت: اصول گرایان باید راهی باز کنند تا 
مردم احساس کنند مدیریت کشور یکدست 
شده و بناست که گشایشی ایجاد شود. تمام 
کارشناســان بانک مرکزی و ... می گویند دو 
بخش پالرمو و CFT از FATF که باقی مانده، 
باید تصویب شود.وی افزود: به عنوان مثال 
بازرگان مــا همین االن اگــر بخواهد کاالیی 
را خریداری کند پول هم که داشــته باشــد 
نمی تواند پولش را بین بانک ها رد و بدل کند 
 ،FATF به این دلیل که ما به خاطر عدم تایید
ارتباط بانکی مان قطع است. نمی دانم چگونه 
می توان تصور کرد که مــا در همه معاهدات 
بین المللی حضور داریم ولی این یک مورد را 
نگه داشته ایم که مثال آسمان به زمین بیاید؟

این چهره شــاخص اصالح طلب عنوان کرد: 
200 کشور عضو FATF هستند، چگونه ایران 
خودش را با 2 کشــور کامال منزوی در عرصه 
بین الملــل ، مقایســه می کنــد؟! بنابراین 
می توانســتند التیامی به مردم دهند و یک 
راهی بــاز کنند که مردم کمی نفس بکشــند 
البته ممکن است بگویند دولت مستقر باید 
این کارهــا را انجام دهد، دولــت منتخب که 
هنوز رسما مسؤلیت به عهده ندارد. پاسخ این 
است موضع دولت مســتقر در مورد برجام و 
»اف.ای. تی اف« که معلوم است. مخالفان 
این دو ســند یا معاهده در مجلس و مجمع 
تشخیص مصلحت که حامیان اصلی دولت 
منتخب هستند می توانســتند و می توانند با 
همکاری با دولت مستقر  و برخورد ایجابی در 
هر دو مقوله، گامی در جهت کاهش آالم مردم 
و بستر ســازی برای تحقق وعده های دولت 

جدید بردارند.

اخبار

وز عکس ر

متن یادداشت 
 »بایدن« در دیدار با 

نخست وزیر  عراق
متن یادداشــت جو  بایــدن، رییس 
جمهور  آمریکا در دیــدار با  مصطفى 
الکاظمی، نخست وزیر  عراق: »آمریکا 
آماده است تا به حمالت )علیه خود 
در خاک عراق( واکنش نشان دهد. 
ایران می بایست توقف حمالت )به 
نیروهای آمریکایی در خاک عراق( را 

مدنظر خویش قرار دهد.«

مسئوالن دشت آزادگان، ایذه و تبریز گزارشی از وضعیت 
آزادی بازداشتی های حوادث اخیر ارائه دادند.فرماندار 
دشت آزادگان گفت: اغلب بازداشتی های حوادث اخیر 
دشت آزادگان آزاد شدند و افراد باقی مانده نیز به زودی 
آزاد می شوند. حمید سیالوی در این باره اظهار داشت: 
بیش از 7۵ درصد بازداشت شــدگان تجمعات اخیر 
تاکنون آزاد شده اند.وی با عذرخواهی از مردم شریف 
دشــت آزادگان به دلیل اتفاقات اخیر که متاســفانه 
توسط برخی برهم زنندگان نظم عمومی رخ داد، افزود: 
درجهت ایجاد آرامش و با توجه به دســتور رییس قوه 
قضاییه و پیگیری های صورت گرفته از طریق اعضای 
شورای تامین شهرستان مبنی بر ندامت بعضی افراد و 

عدم مشارکت بعضی از این افراد درخسارت وارده، اکثر 
بازداشت شدگان تجمعات روزهای اخیر با همکاری و 
هماهنگی و نظرمثبت دادگستری شهرستان آزاد شدند.

رییس شورای تامین شهرســتان دشت آزادگان بیان 
کرد: بیش از 7۵ درصد بازداشتی ها آزاد شدند و سعی 
شده با همت دادستان شهرستان بقیه بازداشت شدگان 
آزاد شــوند.در خبری دیگر، نماینده ایذه و باغملک در 
مجلس، در رابطه با نا آرامی های اخیر در حوزه انتخابیه 
خود گفت: در راستای برخی ناآرامی هایی که در استان 
خوزستان به علت تنش آبی رخ داد، در شهرستان ایذه 
هم عده ای به تبعیت از شهرستان های دیگر دست به 
اعتراض زدند و در کنار مردم معترض عده ای سودجو 

هم بی نظمــی و ناآرامی هایــی را به وجــود آوردند و 
تیراندازی هایی از ســوی افراد ناشناس انجام گرفت. 
ایزدپناه در خصوص وضعیت اینترنت شهرستان ایذه 
هم گفت: تا جایی که من اطالع داشــتم اینترنت ایذه 
همچنان قطع اســت.در خبری دیگر، محمدحسین 
فرهنگی نماینده تبریز در مجلس با بیان این جمله که 
جو آرامی در تبریز حاکم اســت، گفت: این اعتراضات 
به گونه ای نبود که درگیری در آن وجود داشــته باشد 
پس از فراخوانی که در داخل و خارج داده شد در همان 
ساعت اولیه مردم پراکنده شدند.وی در خصوص تعداد 
بازداشــتی بیان کرد: طبیعتا به صورت متفرقه ممکن 

است افرادی بازداشت شده باشند. 

آخرین وضعیت اعتراضات در تبریز و خوزستان؛ 

اینترنت ایذه همچنان قطع است

وزارت امور خارجه فرانسه:

ایران باید در اسرع وقت به مذاکرات احیای برجام بازگردد
وزارت امور خارجه فرانسه دوشنبه شب به وقت تهران خواستار بازگشت ایران به گفت وگوهای هسته ای شد.»اگنس فاندرمول« در نشست خبری هفتگی  اعالم کرد: 
»هر چه زمان بازگشت ایران به مذاکرات طوالنی تر شــود، احتمال عدم نتیجه گیری توافق هسته ای افزایش می یابد.«سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در ادامه 
اعالم کرد که ایران باید در اسرع وقت به مذاکرات هسته ای بازگردد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه افزود: »اگر ایران این مسیر را ادامه دهد، نه تنها دستیابی به توافق 
برای لغو تحریم ها به تاخیر می افتد، بلکه احتمال نتیجه گیری در مذاکرات وین و احیای برجام را به خطر می اندازد.« »دونالد ترامپ« رییس جمهور ســابق آمریکا 
اردیبهشت ماه سال 1۳97 با نقض تعهدات آن کشور از این توافق مورد تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد خارج شد و سیاست موسوم به »فشار حداکثری« را در 
دستور کار قرار داد.مقام های دولت »جو بایدن« رییس جمهور کنونی آمریکا گرچه بارها به صراحت به شکست سیاست فشار حداکثری اعتراف کرده اند ؛اما تاکنون 
از انجام اقداماتی که برای بازگشت به این توافق الزم است، سرباز زده اند.مقامات جمهوری اسالمی ایران از ابتدای دور جدید مذاکرات در وین بارها اعالم کرده اند که 

بایستی همه تحریم های اعمال شده آمریکا لغو شود و پس از راستی آزمایی، ایران نیز تعهداتش را اجرایی خواهد کرد.
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مدیر شــیالت و امور آبزیان ســازمان جهادکشاورزی 
اصفهان گفت: این اســتان با تولید بیش از ۶۷ میلیون 
انواع ماهیــان زینتی رتبه نخســت را در کشــور دارد.
محمدرضا عباســی با بیان اینکه  نزدیــک به ۱۲۰ گونه 
ماهی زینتی در اســتان اصفهان تولید می شود، افزود: 
افزون بر ۲ هزار نفر در بیش از ۷۰۰ واحد تولیدی ماهیان 
زینتی در استان مشــغول به فعالیت هستند که عالوه 
بر  مشــاغل خانگی  در واحدهای صنعتی متوســط و 
بزرگ نیز  فعالیت دارنــد که بیش از ۲۰۰هــزار تا یک 

میلیون قطعه ماهی زینتی در سال تولید  و به بازار عرضه 
می کنند.وی افزود: ١۶ شهرســتان در استان اصفهان، 
ماهی زینتی تولید می کنند که بیشــترین آمار تولید به 
ترتیب به شهرستان های کاشــان، نجف آباد، اصفهان 
است که به سایر استان ها از جمله تهران، مرکزی، مشهد 
و مناطق جنوبی کشــور نیز صادر می شود.به گفته وی، 
پرورش ماهیــان زینتی نیاز چندانی بــه آب ندارد و با 
کمترین میزان آب درماه امکان تولید واشتغال را به دنبال 
دارد.مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهادکشاورزی 
اصفهان افزود: ســال گذشــته، تولید آبزیان خوراکی 
استان در بخش گرمابی، سردابی و خاویاری افزون بر ۱۰ 
هزار و۲۵۲ تن بوده است.عباسی گفت: شهرستان های 
ســمیرم، فریدونشــهر، اصفهان و گلپایگان  به دلیل 
برخورداری از آب های جاری افزون بر ۲ هزار تن آبزیان 

خوراکی تولیــد می کنند.وی افزود: بیشــترین تولید 
مربوط به ماهیان سردابی با ۸ هزار و ۴۴۳ تن و عالوه 
بران  تولید حدود ۴۰ کیلو خاویار از ماهیان خاویاری بوده 
است.وی با بیان اینکه تولید آبزیان خوراکی در استان 
در منابع آب های جاری رودخانه هــا و منابع آبی خرد 
)چاه وچشــمه وقنوات (  موجود و استخرهای ذخیره 
آب کشاورزی تا پشت ســد ها تامین می شود، افزود: 
هدف شــیالت، بهره برداری بهینه از آب های موجود، 
فرهنگ ســازی مصرف ماهی در بین مردم و اشتغال 
زایی و درآمد زایی است، بدون آنکه هدررفت آب داشته 
باشــیم.به گفته وی، با وجود کم آبی در اســتان، هیچ 
شهرستانی نیست که آمار تولید شــیالت در آن خالی 
باشد، در این زمینه کمترین تولید در شهرستان نایین و 

بیشترین تولید در شهرستان اصفهان است.

اصفهان؛ دارای رتبه نخست تولید ماهیان زینتی در کشور 

خبر روز

افزایش اشتغال در اصفهان در بستر فناوری های نو
روند تحوالت اشــتغال همانند تغییــرات در وضعیت جمعیتــی، اســتقبال از مهاجرت و ظهور 
فناوری های نو موجب شده است تا برنامه ریزان بســترهای جدیدی را فرا روی امور اشتغال در 
اســتان اصفهان در نظر بگیرند.حدود ۲ سال از انتشار وشــیوع ویروس کرونا کویید ۱۹ در جهان 
می گذرد، در این مدت بســیاری از مشــاغل به دلیل قرنطینه های پی در پی تعطیل وبسیاری از 

مشاغل در استان اصفهان و سایر نقاط کشور به صورت غیر حضوری شده است.
مدیر کارآفرینی و اشــتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در این باره گفت: 
بسیاری از مشاغل خدماتی استان اصفهان تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفت که بخش 

عمده آن در حوزه گردشگری، هتلداری، حمل و نقل و خدمات آموزشی بود.
حسین باقری، با بیان اینکه بیکاری حاصل از کرونا بیشتر در بخش خدمات اتفاق افتاده است، 
اظهار داشت: بسیاری از مشاغل فعال در بخش خدمات در این شرایط مجبور به تعطیلی و تعدیل 
نیروهای خود شدند و نیز مجوز فعالیت برخی از مشاغل توسط ســتاد کرونا لغو شد و بسیاری 
از مردم برای رعایت بهداشتی حاضر به اســتفاده از این نوع خدمات نشدند که همین امر موجب 
تعدیل نیروی ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی برخی نیروهای شــاغل در بخش خدمات این اســتان از جمله 

هتل ها،   استخرها و اماکن ورزشی مشابه شد.
از سوی دیگر فرصت تجربه اشتغال غیر حضوری و تشویق به خریدهای غیر حضوری و اینترنتی 
و نیز اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی با رویکرد جهش تولید باعث شد که نه تنها مردم جهان که 
ایران و به طبع آن در اصفهان مردم رو به مشاغلی بیاورند که نیاز به حضور فیزیکی را کمتر اما زمینه 
درآمدزایی خوبی را فراهم می کند؛  نمونه آن سرمایه گذاری و خرید و فروش ارز،  بازاربورس، رمز 
ارزها، مشارکت در استارت اپ ها و فناوری های جدید اشتغال، درآمدزایی از طریق فضای مجازی 

بوده که استان اصفهان نیز  به آن ورود پیدا کرده است.

    پنج هزار طرح جهش تولید اقتصادی از دانش بنیان  تا دامداری در اصفهان
مدیر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان درباره 
موضوع اشتغال در استان اصفهان گفت: سال گذشته به منظور رونق تولید و اشتغال در اصفهان، 
۱۸ طرح با موضوع اقتصاد مقاومتی و ۱۷ طرح جهش تولید که از سوی بخش دولتی و خصوصی 
استان معرفی شده بود در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشــور تصویب شد تا حمایت های 

الزم از آنها برای عملیاتی شدن صورت گیرد.
محمدرضا قاســمی افزود: این طرح هــا در زمینه هــای مختلف اقتصادی ماننــد دانش بنیان، 
زیرساختی، کشاورزی، محیط زیســت، منابع طبیعی، تجهیزات پزشــکی، دامداری و صنعتی 
است و پیش بینی می شــود با اجرا و تکمیل آن حدود پنج هزار و طرح های جهش تولید حدود 
هفت هزار فرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم در  استان اصفهان ایجاد شود که نقش بسزایی 
در اشتغال زایی به ویژه برای جوانان خواهد داشت.قاســمی، میزان سرمایه گذاری در طرح های 
اقتصاد مقاومتی را ۴۶۳ میلیارد تومان و طرح های جهــش تولید را ۴۵۶ میلیارد تومان از محل 
تسهیالت بانکی، آورده بخش خصوصی و منابع دولتی ملی و استانی اعالم کرد و گفت: میانگین 

پیشرفت فیزیکی این طرح ها حدود ۷۰ درصد است.

   رشد شرکت های دانش بنیان در شرایط کرونایی
مدیر مرکز رشد فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان در این باره گفت: شرایط کرونا در حوزه 
فناوری و اشتغال به غیر از معایب برای سالمتی یک سری محاسن برای رشد شرکت های دانش 
بنیان داشت و بسیاری از شرکت ها در مراکز رشد در این۲ سال اخیر برنامه های خود را متناسب 

با شرایط تغییر دادند.
علی انصاری افزود: همچنین دانشــگاه آزاد اسالمی بحث پویش اشــتغال همراه با تحصیل را 

مطرح و بسیاری از دانشجویان همراه با تحصیل در این شرایط کار پیدا کردند و مشغول شدند.

سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:ذره بین

ناچار به آبرسانی سیار هستیم
سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با تاکید بر اینکه شرایط تامین آب شرب اصفهانی ها تا چهارشنبه به شدت بحرانی است، گفت: در حال حاضر به 
دلیل وقوع حادثه در یکی از خطوط انتقال آب، ۲۵ درصد ظرفیت تامین آب شرب اصفهان کاهش یافته است و ناچار به آبرسانی سیار در نقاط مختلف شهر هستیم.
مهرداد خورسندی با اشاره به اینکه یکی از خطوط اصلی انتقال آب به اصفهان با قطر ۱۴۰۰ میلیمتر در محدوده شهرستان فالورجان دچار حادثه شده است، اظهار 
کرد: به دنبال این حادثه ظرفیت تامین آب شرب اصفهان ۲۵ درصد کاهش یافته است.وی با بیان اینکه تعمیرات این خط لوله آب انجام می شود، گفت: با توجه 
به اینکه آبگیری آن بین ۷ تا ۱۰ ساعت به طول می انجامد، پیش بینی می شود تا امروز )چهارشنبه-۶ مرداد ماه( شرایط به حالت عادی برمی گردد.سخنگوی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر ۲۵ درصد ظرفیت تامین آب شرب اصفهان کاهش یافته است، چراکه یکی از خطوط اصلی انتقال 
آب به اصفهان بزرگ دچار حادثه شده است.وی تاکید کرد: در حال حاضر تمام مناطق شمال و غرب اصفهان دچار افت شدید و قطعی آب هستند و آبرسانی سیار 
می شوند.خورسندی گفت: در این حادثه و بحران شرکت آبفای استان اصفهان از تمام دستگاه ها و حتی بخش خصوصی برای آبرسانی سیار کمک گرفته است.

کاشت لوبیا در 
حمیدیه خوزستان

اهالی روستای کریم خلف در استان 
خوزستان که در سیل ۹۸ درگیر سیل 
بود، در تابستان ۱۴۰۰با خشکسالی 
دست پنجه نرم می کنند. در روستای 
کریم خلف همه اعضــای خانواده 
درکاشــت کمک می کنند. روستای 
کریم خلف در خشکســالی امسال 
نسبت به روستاهای پایین تر کمتر 

خسارت دیده است.

وز عکس ر

عکس: تسنیم

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اصفهان:

رویکرد آموزشی » سفارش 
محور« تامین کننده واقعی 

نیاز بازار کار است
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اصفهان گفت: 
تربیت نیرو برای برآوردن نیــاز واقعی بازار کار 
نیازمنــد تغییر رویکرد آموزش هــای مهارتی از 
» عرضه محور« به » ســفارش محور« اســت.

آرش اخوان طبســی افزود: آموزش ســفارش 
محور بر اساس شیوه آموزش ۲گانه و برمبنای 
تعامل و ارتباط گیری با واحدهای صنعتی، کانون 
کارفرمایان، کارآفرینــان و انجمن های مختلف 
صنفی و شناســایی نیازهای شغلی و در نهایت 
آموزش نیروی کار براساس سفارش و تقاضای 
آنهاست.وی افزود: چالش جامعه از یک طرف 
بیکاری و از طرف دیگر کمبــود نیروی کارماهر  
است که  بر این اساس در شیوه آموزش مهارتی 
ســفارش محور، نیروی کار آزموده و متخصص 
تربیت و وارد بازار کار می شود.وی افزود: در این 
شیوه آموزشی، کارآموز در قالب شریک مهارتی 
نیمــی از آموزش هــای الزم را در محیط واقعی 
کار فرا می گیرد.به گفته وی، شــیوه آموزشــی 
ســفارش محور، مبنای روش های آموزشی در 
فنی و حرفه ای و دانشگاه ها برای تامین نیازهای 
واقعی بازار کار است. اخوان طبسی افزود: سال 
گذشته ۶۰ هزار نفر در مراکز دولتی فنی و حرفه ای 
اصفهان آموزش های مهارتی را فرا گرفتند که از 
این تعداد  یکهزار نفر به شیوه سفارش محور بود.

وی با بیان اینکه آموزش های ســفارش محور 
با ضمانت صد درصد اشــتغال انجام می شود، 
افزود: تالش می شود تا سقف هنرجویان از یک 
هزار نفر در سال های آینده تصاعدی و چند برابر 
شــود.مدیرکل فنی و حرفه ای اصفهان یادآور 
شــد: هم اینک ۳۶ نمایندگــی اتحادیه صنف 
خودروهای سبک و تعداد زیادی از کارگاه های 
تعمیرکاری استان با شیوه آموزش سفارش محور 
در محیط واقعی کار به نوعی به مراکز آموزش فنی 
و حرفه ای تبدیل شــده اند و کارآموزان را  جذب 
می کنند.وی همچنین به راه انــدازی دپارتمان 
تخصصی کســب و کار و مهارت های کارآفرینی 
در روزهای آتی اشاره کرد و گفت: این مرکز برای 
هدایت افرادی است که به ما  مراجعه می کنند 

ولی استعداد کارآفرین شدن را دارند.

برق می رود، اینترنت می َپرد، آب هم نیست

اصفهان اصال اختیار دارد؟!

روز یکشنبه حول و حوش ساعت ۱۸ اســت؛ در مطب دکتر حوالی پل خواجو 
هستیم. مطب شلوغ و کوچک است و راهروهای منتهی به مطب دکتر هم تنگ 
و باریک. منشی حاضرین را به بیرون از البی داخل مطب یعنی راهروی بسیارکوچک و باریک راهنمایی می 

کند برای رعایت پروتکل های بهداشتی!  در راهرو افراد مجبور می شوند تنگاتنگ یکدیگر بنشینند. 
هوا گرم است و فضای تهویه سالن بسیار نامناسب. روی درب ســرویس بهداشتی قفل شده داخل مطب 
نوشته اند »آب قطع است« که کسی استفاده نکند! آب سردکن هم آب ندارد. در مطب دکتر از کارتخوان هم 
خبری نیست و هرکسی پول نقد ندارد، مجبور می شود به خارج از ســاختمان رفته، دنبال بانک و دستگاه 
خودپرداز بگردد تا پول ویزیت آقای دکتر را که از قضا رقم ُرندی هم نیست،  جور کند و بیاورد و پرداخت کند. 
در کشاکش اســترس و انتظار و اعصاب خردی ها، برق هم می رود. تاریکی و ازکار افتادن پکیج ها هم به 
مشکالت و کمبودهای دیگر اضافه می شود. به همه اینها، سر و صدای خانم جوانی که در آسانسور گیر افتاده 
و ترسیده و جیغ می زند و خیال می کند آخر عمرش فرا رســیده)!( را هم اضافه کنید. پیرزنی که به منشی 

اصرار می کند اجازه بدهد دکتر او را ببیند و حالش خوب نیست.
 زن میانسالی که می گوید فقط ۴۰ هزار تومان هزینه اســنپ داده تا به مطب بیاید و باید همین هزینه را هم 
خرج برگشت کند آن هم در حالی که موفق نشده دکتر را ببیند. و چرا دکتر را ندیده؟ چون آقای دکتر با رفتن 
برق، عزم رفتن کرده! پزشک کشورمان که برای مداوای بیماران و خدمت به مردم »سوگند« یاد کرده و حاضر 
نیســت مالیات هم بدهد، اعالم کرد بیمار دیگری را نمی بیند چون مطب برق ندارد! اما هوا روشــن است. 
هنوز روز است و ویزیت بیماران با توجه به تخصص این پزشک، نیازی به دستگاه و ... هم ندارد. فقط نیاز به 

دلسوزی و تعهد بیشتر دارد! اما آقای دکتر یحتمل برای فرار از گرما، ترجیح می دهد با وجود بیماران زیادی 
که منتظر او هســتند، مطب را ترک کند. با تمام این تفاسیر، ســخنگوی صنعت برق استان همان روز اعالم 

می کند قطعی برق برنامه ریزی شده نداریم و اگر هم جایی برق قطع شده، مربوط به حوادث بوده است!

     یک روز بعد
صبح دوشنبه؛ دانشگاه سیتی سنتر. در سالن بزرگی که فضای تهویه مناسبی هم دارد، دانشجوها مشغول 
گذراندن ورکشاپ کاروزی هستند. ســاعت از ۱۱ عبور کرده که ناگهان برق می رود. دوباره خاموشی زده اند. 
کولرها از کار می افتد و درهای ســالن باز می شــود. زور گرما اما خیلی بیشــتر از هوایی است که در سالن 
جریان پیدا می کند. دانشجویان با دست خودشان را باد می زنند. گرما طاقت همه را بریده! در همین میان، 
نماینده ستاد مرکزی دانشــگاه وارد سالن می شــود و اطالع می دهد که اعتراضاتی مبنی بر علت برگزاری 
حضوری کالس های کارورزی به صورت »حضوری« به دست شان رسیده و آمده اند تا صحبت ها و احتماال 
اعتراضات و گالیه های دانشــجویان دیگر را هم بشــنوند. برخالف تصور خانم نماینده، اکثر دانشجویان که 
از رشته »گردشــگری« هم هســتند، به برگزاری »آنالین« کالس ها اعتراض می کنند و می گویند بیشتر 
دانشجوها در دو، سه ترم گذشته نتوانستند چیز زیادی یاد بگیرند و حداقل رشته گردشگری رشته ای نیست 
که بشــود »آنالین« تدریس کرد. با این حال اســاتید حاضر در کالس، ترجیح می دهند برای جلوگیری از 
مشکالت بیشتر، از تعدادی از دانشجویان بخواهند که به خانه بروند و سایر ورکشاپ ها را به صورت »آنالین« 

تماشا کنند. 

     عصر همان روز دوشنبه

عصر دوشنبه در حال بستن صفحات روزنامه در محل کار، پیام قطعی برق تا »لحظاتی دیگر« به دست مان 
می رسد و برق قطع می شود. شب در خانه و هنگام تماشای ســریال تلویزیونی، بازهم پیام قطعی برق تا 

لحظاتی بعد، می آید و بعد هم تاریکی است که همه جا را فرا می گیرد. 
و این بار هم سخنگوی صنعت برق استان در پاسخ به خاموشی های گسترده و مدام و مداوم و بدون برنامه 
که گالیه شهروندان را به دنبال داشته، فقط اعالم می کند که قطعی برق در اصفهان خارج از برنامه زمان بندی 

برق بوده است و این خاموشی ها به صورت سراسری اعمال شده و در اختیار اصفهان نیست.
این بار»شبکه سراسری برق« را پیش می کشــند و مشکل به گردن شــبکه می افتد! که آن هم در اختیار 
اصفهان نیست؛ مثل مشــکل انتقال آب و خشــکی زاینده رود که در اختیار اصفهان نیست؛ مثل بی آبی که 
تقصیر آسمان است که برای اصفهان سخاوتمند نیســت، مثل فرونشست زمین که تقصیر مردم باالدستی 
اســت که بی رویه آب های زیرزمینی را اســتخراج می کنند، مثل به جان هم افتادن مردم چند استان که 
تقصیر خودشان است که با هم خوب نیســتند و مثل بچه های خوب، آب را به نوبت و درست استفاده نمی 
کنند! مثل بی برقی که تقصیر مردم اســت که زیاد مصرف می کنند. خب آب نیست، برق هم نیست، عجب 
اینکه همزمان با رفتن برق، اینترنت هم می پرد! و خب ارتباط مجازی هم نیســت که نیست. هیچ کدام در 

اختیار اصفهان نیست. 

اصفهان اصال اختیاری از خود دارد؟! 
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معاون علمی و فناوری رییس جمهور مطرح کرد:

کمک 2۵0 هزار میلیارد ریالی دولت به شرکت های 
دانش بنیان

معاون علمی و فناوری رییس جمهور با اشاره به تســهیالت پرداختی به شرکت های دانش بنیان 
و نوآور، گفت: سال گذشــته بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان تســهیالت به این شرکت ها پرداخت 
شده و محدودیتی برای اختصاص تســهیالت به این مراکز وجود ندارد.سورنا ستاری در حاشیه 
بازدید از پروژه پردیس پارک علم و فناوری در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: 
هدف از بازدید از مراکز نوآوری و شرکت های دانش بنیان، توسعه اکوسیستم نوآوری و زیست بوم 
فناوری در استان هاست.معاون علمی و فناوری رییس جمهور افزود: چهارمحال و بختیاری جزو 
استان هایی است که در حوزه اقتصاد دانش بنیان عقب مانده است، اما خوشبختانه در حال حاضر 
این مسئله جهت گیری مناسبی پیدا کرده و اتفاقات خوبی در توسعه زیرساخت های به این استان 

در حال رخ دادن است.
ستاری با اشاره به تسهیالت پرداختی به شرکت های دانش بنیان و نوآور، خاطرنشان کرد: سیستم 
بانکی همکاری خوبی در پرداخت تسهیالت دارند و سال گذشــته بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان 
تسهیالت به این شرکت ها پرداخت شده اســت، همچنین از محل صندوق نوآوری و شکوفایی، 
صندوق دانش و فناوری استانی به شــرکت های دانش بنیان کمک می شود و محدودیتی برای 

اختصاص تسهیالت وجود ندارد.

واکسیناسیون 13 درصد از جمعیت چهارمحال علیه کرونا
معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: انجام واکسیناســیون ۶۰ تا ۷۰ درصد در 
کاهش موارد مرگ و میر ناشی از کرونا موثر بوده است.سید راشد جزایری اظهار داشت: حدود ۲۵ 
هزار دوز واکسن کرونا اخیرا وارد اســتان چهارمحال و بختیاری شده است.وی افزود: ۴۸ درصد 
دریافت کنندگان واکسن تاکنون از آقایان و ۵۲ درصد از خانم ها بوده اند.جزایری گفت: هم اکنون 
شهرستان های بروجن، شهرکرد، فارسان در لیست شهرستان های با وضعیت قرمز به لحاظ شیوع 
بیماری کرونا و شهرســتان های کیار، اردل، لردگان و سامان در وضعیت نارنجی و شهرستان های 
بن، کوهرنگ و خانمیرزا در وضعیت زرد قرار گرفته اند.وی افزود: ســیر صعودی شیوع ویروس 
منحوس کووید ۱۹ در اســتان چهارمحال و بختیــاری همچنان تــداوم دارد.جزایری اضافه کرد: 
متاسفانه میزان رعایت دستورالعمل های بهداشتی در جامعه کاهش یافته و باعث گستردگی بار 

بیماری کرونا در استان چهارمحال و بختیاری شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مطرح کرد:

آبرسانی با تانکر در شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری
مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری یکی از موانع ورود سرمایه گذار 
را بحث تامین آب در شــهرک های صنعتی عنوان کرد و گفت: بخشی از آب مورد نیاز شهرک های 
صنعتی از طریق تانکر تامین می شــود.حمیدرضا فالح با بیان اینکه پروژه آب رسانی بن- بروجن 
به عنوان منبع آب پایدار شــرکت شــهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری در نظر گرفته شده 
است، اظهار کرد: در حال حاضر و با توجه به توقف این پروژه، طرح های دیگری برای آب رسانی به 
شهرک های صنعتی در نظر گرفته شده است.وی افزود: رایزنی ها برای تخصیص ۱۰۰ لیتر بر ثانیه 
از پساب شهرکرد آغاز شده و مکانیســم، نحوه اجرا و قیمت گذاری ها نیز با شرکت آب و فاضالب 
در حال انجام اســت.مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان 
کرد: در صورت ادامه روند پروژه آب رسانی بن- بروجن، همزمان از دو منبع آب رسانی برای تامین 

شهرک ها و نواحی صنعتی استفاده خواهد شد.

بام ایراناخبار

رییس جهاد کشاورزی استان از ضررهای میلیاردی خشکسالی به بخش کشاورزی در چهارمحال و خبرداد؛

خشکسالی و خسارت
رییس ســازمان جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: طبق 
برآوردها بر اثر خشکســالی حدود ســه میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان 
خسارت به بخش کشاورزی، تولیدات باغی،  زراعی، گیاهی و آبزیان 

در استان وارد شد.
عطاءا... ابراهیمی در حاشیه بازدید از مزرعه گل گالیول در شهرستان 
بروجن در جمــع خبرنگاران با بیــان اینکه میزان بارندگــی بهاره در 
سال جاری در چهارمحال و بختیاری به حداقل خود رسیده است، اظهار 
کرد: بخش زیادی از اراضی کشاورزی استان تحت کشت دیم بوده و  
کاهش بارش به تولید محصوالت کشاورزی خسارت وارد کرده است 

و میزان تولید محصول تا یک سوم کاهش دارد.
رییس سازمان جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری افزود: طبق 
برآوردها، بر اثر خشکســالی حدود ســه میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان 
خسارت به بخش کشاورزی، تولیدات باغی،  زراعی، گیاهی و آبزیان 

وارد شد که رقم بسیار باالیی است.
وی یادآورشد: تالش شده است تا با رفتن به سمت کشت های متراکم 
مانند تولیدات گلخانــه ای، کمبود آب جبران در بخش کشــاورزی تا 

حدودی جبران شود.
رییس سازمان جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه 
۳۰ هکتار سطح زیر کشت گلخانه ای در استان وجود دارد، خاطرنشان 
کرد: عالوه بر این مقدار، تقاضای ۲۰۰ هکتار احداث گلخانه از ســوی 
مردم استان ارسال شده اســت که می تواند جهش قابل توجهی را در 

تولیدات گلخانه ای رقم بزند.
وی اظهار کرد: یکی از رســالت های ســازمان جهاد کشاورزی استان 
این است که تولیدات گندم را خریداری کند و تالش بر این است که با 
وجود تولیدات بخش زراعی، خرید تضمینی در دستور کار قرار بگیرد.

ابراهیمــی اضافه کرد: بــرای هرکدام از شهرســتان ها، ســهمیه ای 
برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شــده کــه تاکنون، ۸۰۰۰ تن  
 گندم به صــورت تضمینی خریــد تضمینی از کشــاورزان خریداری

 شده است.

توسعه کشاورزی در شرایط کم آبی توصیه نمی شود

رییس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در ادامه با بیان 
اینکه یکی از نتایج خشکسالی، گســترش آفات است، افزود: تالش 
می شود خسارت واردشده به کشاورزان، از طریق پایش و ارزیابی به 
حداقل برسد که تاکنون گزارشــی در بحث آفات و بیماری ها، دریافت 

نشده است.
وی خاطرنشان کرد: شهرستان های بروجن، شــهرکرد و خانمیرزا با 
بحران جدی آب مواجه هستند، توسعه کشاورزی در شرایط حاضر در 
این مناطق در اولویت نبوده و هدف اصلی حفظ شرایط موجود است.

رییس ســازمان جهاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری افزود: 
۲۸ طرح تامیــن و انتقــال آب بــرای توســعه کشــاورزی در این 
شهرســتان ها درنظر گرفته شده اســت و در دشــت هایی از استان 
 که با کمبود آب مواجه هســتند باید به سمت کشــت های گلخانه ای

 حرکت کرد.
ابراهیمی گفت: به ازای هر هکتار گلخانه برای ۱۵ نفر اشــتغال ایجاد 
می شــود و برای احداث هر هکتار گلخانه هشت میلیارد تومان اعتبار 

مورد نیاز است.

متولیان، دام های مازاد را خریداری کنند
وی با اشــاره به تولیدات دامی در چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: 

باتوجه به کمبود بارش ها و وابســتگی دام ها به مراتع، تولیدات دامی 
کاهش داشته و تالش شده است تا خســارت واردشده به دامداران 

جبران شود.
رییس ســازمان جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: 
میزان ۴۵۰۰ تن نهاده دامی صرفا برای دام های بومی و سنتی تحویل 

کارخانه های دام در استان شده است.
ابراهیمی گفت: در شرایط خشکســالی سیاست اصلی دامداران این 
است که دام های مازاد خود را به فروش برسانند، دولت نیز باید برای 
خرید تضمینی دام اقدام کند و متولیان شــرکت های پشتیبانی دام 

کشور و استان، دام مازاد را خریداری کنند.
وی، میــزان دام مازاد اســتان را ۲۰۰ هزار رأس عنوان کــرد و افزود: 
در صــورت خرید این رقم، مشــکالت دامــداران حل خواهد شــد، 
به عالوه قرار بر ایــن بود که قیمت شــیر ۶۴۰۰ تومــان افزایش پیدا 
 کند که این امر انجام نشــد و در نتیجه خســارت زیادی را دامداران 

متحمل شدند.
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مفاد آراء
5/57 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به 
منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 1294 مورخ 1400/02/07 هيات سوم آقای رضا آقائی به شناسنامه 
شماره 75 کدملي 5759671286 صادره چادگان فرزند محمود در نسبت به يک و نيم دانگ 
مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 224/22 متر مربع پالک 701 فرعی از 25 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان طبق سند انتقالی 35789 

مورخ 1399/05/26 دفتر اسناد رسمی 371 اصفهان
رديف 2- راي شــماره 1293 مورخ 1400/02/07 هيات ســوم آقای روح ا... کاظمی به 
شناسنامه شماره 787 کدملي 5499209431 صادره تيران و کرون فرزند محمود در نسبت 
به يک و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 224/22 متر مربع پالک 
701 فرعی از 25 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان طبق سند 

انتقالی 35789 مورخ 1399/05/26 دفتر اسناد رسمی 371 اصفهان
رديف 3- راي شماره 1292 مورخ 1400/02/07 هيات سوم آقای محمد هادی کاظمی 
دره بيدی به شناسنامه شماره 5115 کدملي 0386078920 صادره قم فرزند حيدر در نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 224/22 متر مربع پالک 701 
فرعی از 25 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان طبق ســند 

انتقالی 35789 مورخ 1399/05/26 دفتر اسناد رسمی 371 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/06

م الف: 1162968  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/58 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به 
منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 3365 مورخ 1400/03/23 هيات آقای علــی نصر اصفهانی به 
شناسنامه شماره 2189 کدملي 1283494280 صادره اصفهان فرزند کريم در نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 396/91 متر مربع پالک شماره 148 
فرعی از 7 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان طبق سند انتقالی 

13059 مورخ 1398/10/10 دفتر 335 اصفهان و مورد ثبت صفحه 88 دفتر 16 امالک 
رديف 2- راي شماره 3364 مورخ 1400/03/23 هيات چهارم آقای غالمرضا نصر اصفهانی 
به شناسنامه شماره 1817 کدملي 1284697231 صادره اصفهان فرزند کريم در نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 396/91 متر مربع پالک 
شــماره 148 فرعی از 7 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
طبق سند انتقالی 13059 مورخ 1398/10/10 دفتر 335 اصفهان و مورد ثبت صفحه 447 

دفتر 500 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/06

م الف: 1163058  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/59 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به 
منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 3028 مورخ 1400/03/12 هيات اول آقای محمدرضا سيفی رنانی 
به شناسنامه شماره 11676 کدملي 1283226091 صادره خمينی شهر فرزند حسين در 
ششدانگ قسمتی از يک باب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 53/52 متر مربع پالک 
شماره 3635 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 
مالکيت عباس سلمانی رنانی از سند 7225 مورخ 1322/4/11 دفترخانه شماره 46 اصفهان

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/06

م الف: 1163051  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/60 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به 
منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 0372 مورخ 1400/01/19 هيات دوم آقای امير جمشــيدی به 
شناســنامه شــماره 307 کدملي 4171587891 صادره اليگودرز فرزند علی حسين در 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 97/56 متر مربع قسمتی از پالک شماره 45 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت حميد شيروی خوزايی  

از سند شماره 47794 مورخ 1349/9/29 دفترخانه شماره 29 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/06

م الف: 1162995  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/61 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح 
زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود . در صورتي که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس 
 از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي 

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 0141 مورخ 1400/01/14 هيات دوم آقای محمد حسين کاظمی به 
شناسنامه شماره 195 کدملي 1290918643 صادره اصفهان فرزند عزيزاله در ششدانگ 
يک باب ساختمان به مساحت 175/71 متر مربع قسمتی از پالک شماره 44 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت عباس کاظمی  از سند شماره 
42834 مورخ 1348/11/20 دفترخانه شــماره 29 اصفهان مورد ثبت صفحات 243 الی 

264 دفتر 54 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/06

م الف: 1162983  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
5/62 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به 
منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 10334 مورخ 1399/05/13 هيات دوم خانم عشرت عباسی به 
شناسنامه شــماره 12170 کدملي 1140120271 صادره خمينی شهر فرزند يوسف در 
ششدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 123/80 متر مربع قسمتی از پالک شماره 68 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت ميرزا زارع بهرام 
آبادی از سند شماره 36853 مورخ 1350/5/19 دفترخانه شماره 65 اصفهان از مورد ثبت 

صفحه 155 دفتر 214 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/06

م الف: 1162925  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/63 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به 
منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 3435 مورخ 1400/03/24 هيات ســوم آقای حسين سليمانی به 
شناسنامه شماره 2062 کدملي 1289422176 صادره اصفهان فرزند مختار در ششدانگ 
يکباب ساختمان به مساحت 142/86 متر مربع پالک 3858 و 3965 شماره فرعی از 18 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان پالک 18/3965 مورد ثبت 

صفحه 64 دفتر 218 و پالک 18/3858 مورد ثبت صفحه 12 دفتر 855 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/06

م الف: 1162817  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/65 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به 
منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 3823 مورخ 1400/03/29 هيات چهارم آقای محمد نصر به شناسنامه 
شماره 5464 کدملي 1291985794 صادره اصفهان فرزند فتح اله در ششدانگ يکباب 
ساختمان به مســاحت 62/12 متر مربع پالک 1343 فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان طبق سند الکترونيکی 139920302025005261

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/06

م الف: 1162821  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
5/64 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به 
منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 3404 مورخ 1400/03/24 هيات چهارم آقای ابراهيم جان نثاری 
الدانی به شناسنامه شــماره 35 کدملي 1290067236 صادره اصفهان فرزند حسين در 
ششــدانگ يک قطعه ملک محصور با بنای احداثی به مساحت 533/45 متر مربع پالک 
شماره 423 فرعی از 13 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

مورد ثبت صفحه 539 دفتر 1120 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/06

م الف: 1162809  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/66 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 841 مورخ 1400/3/13 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه مالمعارض متقاضی، مالکيت موسسه نيک انديشان همت نشين 
به شماره کدملی 10260169625 بر ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 121/17 متر 
مربع مفروزی از پالک شماره 341 فرعی از 5000 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم 
نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/06

م الف: 1163042  اعظم قويدل رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

5/67 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به 
منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديــف 1- راي شــماره 3202 مــورخ 1400/03/20 هيات چهارم خانــم ملک جان 
نثاری به شناســنامه شــماره 1425 کدملــي 1283453436 صادره اصفهــان فرزند 
مهدی در ششــدانگ يکباب ســاختمان به مســاحت 122/76 متر مربــع پالک 248 
 فرعــی از 21 اصلی واقــع در اصفهان بخــش 14 حــوزه ثبت ملک غــرب اصفهان 

مع الواسطه از مالک رسمی ماهرخ شاه سنايی طبق اظهار نامه ثبتی
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/21

م الف: 1169509  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 



چهارشنبه 6 مردا د 1400 / 17 ذی الحجه 1442 / 28 جوالی 2021 / شماره 3312

فرهنگیان اصفهانی مردادماه در برابر کرونا واکسینه می شوند
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان اظهار داشت: هیچ مکانی برای انتقال مفاهیم آموزشی به 
دانش آموزان بهتر از مدرسه نیست و نیاز است همه در کشور تالش کنند تا  اول مهر امسال مدارس 
بازگشایی شــوند چرا که معتقدیم  پرورش دانش آموزان باید به صورت حضوری در مدرسه شکل 
بگیرد.محمد اعتدادی افزود: مجموعه ای از اقدامات برای بازگشــایی مدرســه و حضور همکاران 
فرهنگی و دانش آموزان در کالس نیاز اســت که از جمله این اقدامات فراهم کردن تجهیزات برای 

واکسیناسیون فرهنگیان عزیز و سایر اقدامات در شرایط فعلی است.
وی تصریح کرد: همانطور که هم استانی های عزیز مســتحضرند برابر با اعالم ستاد ملی مبارزه با 
کرونا و همچنین سند ملی واکسیناسیون کشــورکه در وزارت بهداشت نتظیم شده واکسیناسیون 
فرهنگیان در مردادماه انجام خواهد شد و ما در این خصوص با معاونت بهداشت و درمان دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان جلسات فراوانی داشتیم و نشست های خوبی را برای هماهنگی این امر مهم 
برگزار کردیم و مقرر شد دو مرکز تزریق واکسن را برای نواحی شش گانه آموزش و پرورش در شهر 
اصفهان با هماهنگی مرکز بهداشت ایجاد کنیم و در شهرســتان های استان هم مدیران آموزش و 

پرورش هماهنگی هایی را با مسئوالن شبکه های بهداشت انجام داده اند.

اصفهان، نیازمند احداث 40 هنرستان برای آموزش های 
مهارتی است

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش اصفهان گفت: در راستای اجرای برنامه جامع 
توسعه سنواتی آموزش های فنی و حرفه ای تا افق ۱۴۰۴، حدود ۴۰ هنرستان آموزش های مهارتی 
باید در استان احداث شود.بخشنامه برنامه جامع توسعه سنواتی آموزش های فنی و حرفه ای و کار و 
دانش در راستای تربیت نیروی انسانی توانمند، متخصص، مولد و توسعه کمی و کیفی هنرستان ها، 
اردیبهشت امسال به اداره های آموزش و پرورش استان های کشور ابالغ شد.محمدرضا ناظم زاده 
به مناســبت »هفته ملی مهارت« افزود: هدف گذاری اجرای برنامه توســعه آموزش های فنی و 
مهارتی با تصویب آن در شورای آموزش و پرورش استان، در سال جاری با جدیت دنبال می شود.

وی اظهار داشت:  در این راستا استاندار به عنوان رییس شورای آموزش و پرورش به تمام فرمانداران 
و دستگاه های مختلف ابالغ کرد که برای ایجاد و توسعه هنرســتان ها به آموزش و پرورش کمک 
شود.معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش اصفهان افزود: به این منظور دستگاه هایی 
همچون صنعت و معدن می توانند در جوار فعالیت های خود هنرســتانی برای رشته های مرتبط با 
صنعت ایجاد کنند و یا اداره هایی مانند فرهنگ و ارشاد اسالمی با احداث هنرستان های هنرهای 

زیبا می توانند به دستگاه تعلیم و تربیت در راستای تربیت هنرجویان کمک کنند.

اجرای 90 پروژه داوطلبی به همت داوطلبان  جمعیت هالل 
احمر استان اصفهان

معاون امور داوطلبان جمعیت هالل احمر استان اصفهان از اجرای 9۰ پروژه داوطلبی در سه ماهه 
اول سال جاری خبر داد.محمد نوید متقی با بیان این خبر گفت: خانه های  هالل استان اصفهان 
با مشــارکت خیرین و داوطلبان  و راســتای خدمت به نیازمندان جامعه 9۰ پــروژه داوطلبی اجرا 
کردند. وی افزود: این پروژه ها که با مشــارکت 2۴6 داوطلب و خیر این اســتان و باهدف ارتقای 
بهبود وضعیت زندگی نیازمندان اجرا شــده به ارزش ریالی بیش از 9 میلیــارد و ۱۰9 میلیون ریال 
است که 8 هزار و 5۰6 نفر از این پروژه ها بهره مند شده اند .متقی گفت: این پروژه ها شامل اهدای 
سبدهای غذایی، توزیع غذای گرم، اهدای پوشاک و بسته های حمایتی، اهدای بخشی از جهیزیه 
و سیسمونی مددجویان نیازمند و همچنین تجهیز ۴9 بانک امانات پزشکی شعب استان با اهدای 

اقالمی شامل دستگاه اکسیژن ساز، کپسول اکسیژن ، تخت بیمار ، ویلچر و ... بوده است .

خیریه ها حمایتی ازکودکان کاراصفهان ندارند؛

به نام حمایت، به کام تجارت

ریحانه شهبازی  گونی زباله ای که به دوش داشت از قدش 
باال زده بود و هیکل نحیف و کوچکش در 
مقایســه با انبوه زباله ها قابل تشــخیص نبود. قطره های خستگی و 
گرمازدگی از پیشــانی اش چکه می کرد؛ اما بازهم آنها را با کوله باری از 
حسرت همراه کرده و پشت سر خود جای می داد. سن و سالش به پای 
مدرسه نمی رسید اما تا کمر خم می شد تا بتواند در میان زباله ها امید به 
زندگی را جست و جو کند. چراغ چهارراه های شهر هر روز در فصل سرما 
و گرما به دیدن این کودکان عادت کرده و نظاره گر چشم های کودکانی 
است که به دنبال دست رهگذران می دود و یا برای لقمه نانی اسپند دود 
می کنند و بالگردان ماشــین های مدل باال می شوند.اما آنچه که باعث 
تعجب همگان شده این است که چرا با وجود تعداد بی شمار خیریه ها و 
مؤسسات حامی کودکان کار همچنان ریشه کار کردن کودکان در جامعه 
عمیق تر می شود و خیال خشک شــدن ندارد. در این میان اگر نظارت 
دقیق و با برنامه از سوی دستگاه های دولتی بر آنها صورت می گرفت، 
کودکان قربانی بی تدبیری مســئوالن و منفعت طلبی عده ای از افراد 
نمی شدند تا از این طریق به اسم کودکان و به کام سودجویان به عنوان 

یک تجارت بهره ببرند.
 البته شناسایی و برخورد درست با کودکان کار، کار سهل و آسانی نیست 
و سواد و تخصص ویژه ای نیاز دارد چراکه طبق مطالعات انجام شده فقر 

و مشکالت اقتصادی ممکن است که شرط اولیه و الزم برای کودکان کار 
باشد؛ اما خشونت و ناسازگاری خانوادگی در بیشتر تحقیقات و مقاالت 

به عنوان عامل اصلی مطرح شده است.

213 دانش آموز ابتدایی در اصفهان ترک تحصیل کردند
چنین ادعایی را می توان با صحبت های معــاون آموزش ابتدایی اداره 
کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان صحه گذاشــت که علت ترک 
تحصیل دانش آموزان کالس اولی با تعداد 2۱۳ نفر در استان را مشکالت 
خانوادگی، بی تفاوت بودن خانواده ها و قبول نداشتن به آموزش مجازی 
دانست.حاشیه شهر از نگاه مردم منطقه ای پر از آسیب های اجتماعی، 
دزدی، اعتیاد، فقر، بی بند و باری و کارتن خوابی اســت، اما آیا تعریف 
حاشیه شهر این است! حاشیه از نگاه من پازلی از شهر است که فراموش 
شده و مقصر آن مدیران شــهری و نگاه تبعیض آمیز به توزیع، توسعه 
قدرت و ثروت است.لیال سادات ابطحی  با اشاره به اینکه ابزار تکنولوژی 
مانند گوشی و تبلت از طریق گروه های جهادی و برخی خیریه ها تامین 
می شود، معتقد اســت که تنها بخشی از مشــکالت، مالی و امکانات 
نداشتن دانش آموزان است که با استفاده از ظرفیت خیران و موسسات 
مردم قابل حل اســت؛ اما نکته اصلی در اعتقاد و باور خانواده ها برای 
تحصیل و درس خواندن کودکان است، نه اینکه با این شرایط برای کار 

کردن کودکان ترغیب شــوند و خأل نظارت مدیران و معلمان را اینگونه 
پر کنند.از ســویی دیگر و با شــرایط بحرانی کرونا، وضعیت واکسینه 
کردن این کودکان با وجود در معرض خطر بودن در پروتکل های تعریف 
شده، مورد توجه قرار نگرفته اســت. آنها حتی به تجهیزات بهداشتی و 
پیشگیری مانند ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی دسترسی کافی 
ندارند و در استفاده از آنها اهمال می کنند. اما خبری از واکسینه کردن 

کودکان کار در نقل قول های مدیران و مسئوالن مشاهده نمی شود.

حفاظت از مال زیر چتر کودکان کار
ســعید یوســفی، یکی از مدیران انجمن مردم نهاد حامی کودکان کار 
اســت که یکی از علت های آمار باالی کودکان کار را با وجود تعداد زیاد 
خیریه ها و موسسه های مردم نهاد، قانون معاف از مالیات عنوان می کند 
و می گوید: قانونی در کشور وجود دارد که هرکسی خیریه داشته باشد و 
یا مستقیما به خیریه کمک کند از مالیات معاف می شود؛ بنابراین تعداد 
بی شماری از شرکت ها، کارخانه ها و حتی افراد نابلدی که سواد مددکاری 
ندارند، برای فرار از مالیات به سمت تاسیس خیریه و موسسه می روند.

وی اشاره ای به عملکرد موسســه های فعال در حوزه کودک می کند که 
آنها کودک را تشویق به همراه کردن سایر بستگان خود و آوردن کودکان 
به خیریه می کنند و از این طریق بــا افزایش آمار تعداد کودکان کار، آن 

خیریه و یا موسسه مزیت ها و امتیازاتی را دریافت می کند.

سوء استفاده از کودکان کار برای بیزینس
یوســفی همه گیر شــدن این موضوع را در اصفهان عاملی برای سو ء 
اســتفاده از کودکان و به نوعــی بیزینس می داند کــه در واقع برخورد 
احساسی آنها به دلیل منافع شان صورت می گیرد نه آینده و شخصیت 
کودکان؛ از سویی دیگر معتقد است زمانی که خیریه ها تنها به توزیع غذا 
و لباس های کهنه بسنده می کنند، نه تنها کمکی به رفع معضالت کودکان 
کار نمی کنند بلکه باعث ازدیاد آنها می شوند.این مدیر انجمن مردم نهاد 
حامی کودکان کارمی گوید: فقدان نــگاه تخصصی به این حوزه از دیگر 
معضالت اســت و برخی از مجموعه ها با به نمایش گذاشتن مواردی 
همچون حمایت از کودکان کار، زنان بی سرپرست، اشتغال و کارآفرینی 
در ویترین خود، به دنبال استفاده بهینه از این عناوین هستند تا اگر فرد 
دیگری برای حمایت به آن خیریه آمد دســت خالی برنگردد؛ این در 
حالی است که این نگاه هم به نوعی دید تجاری و بیزنسی است و باید 

خیریه ها به صورت تخصصی در یک حوزه ورود پیدا کنند.

با مسئولان جامعه
چهارشنبه 06 مرداد 1400 / 17 ذی الحجه 1442 / 28 جوالی 2021 / شماره 3312
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ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان
س: ؟؟؟

عک

مفاد آراء
5/68 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان 
هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود 
. در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 4329 مورخ 1400/04/07 هيات سوم آقای حسين عابدی 
به شناسنامه شماره 486 کدملي 1111204251 صادره فالورجان فرزند مرتضی در 
ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 179/36 متر مربع پالک 45 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی ابوالقاسم 

رحمتی اندامی طبق سند انتقالی 24034 مورخ 1341/12/12 دفترخانه 29 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/21

م الف: 1169067  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/69 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان 
هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود 
. در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 4197 مورخ 1400/04/06 هيات چهارم خانم بتول رضائی 
رنانی به شناسنامه شماره 287 کدملي 1290163030 صادره اصفهان فرزند احمد در 
ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 176/51 متر مربع قسمتی از  پالک شماره 
446 فرعی از 19 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 
سند شماره 102975 مورخ 1399/3/19 دفترخانه شماره 112 اصفهان از مورد ثبت 

صفحه 247 دفتر 82 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/21

م الف: 1169563  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/70 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان 
هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود 
. در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 3714 مورخ 1400/03/26 هيات اول آقای سيد جمال مير 
معصومی کرمی به شناسنامه شــماره 144 کدملي 1283362643 صادره اصفهان 
فرزند سيد رحيم در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 303/10 متر مربع قسمتی 
از  پالک شماره 219 فرعی از 22 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالکيت سيد اسداله مير معصومی کرمی طبق اظهارنامه 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/21

م الف: 1169652  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/71 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان 
هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود 
. در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 4662 مورخ 1400/04/12 هيات سوم آقای رسول صالحيان 
فرد به شناسنامه شماره 156 کدملي 1285517067 صادره اصفهان فرزند مصطفی 
در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 129/27 متر مربع پالک 68 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از  حسين زارع بهرام 
آبادی طبق سند انتقالی 36080 مورخ 1350/01/21 دفترخانه 65  اصفهان مورد ثبت 

صفحه 93 دفتر 48 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/21

م الف: 1169675  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/72 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان 
هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود 
. در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 6414 مورخ 1400/04/10 هيات آقای جواد مکتوبيان بهارانچی 
به شناسنامه شماره 1691 کدملي 1284957381 صادره اصفهان فرزند محمود در 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 224 متر مربع پالک 455 و 2580 فرعی از 5 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بنام متقاضی پالک 
5/2580 مورد صفحات 430 و 424 و 415 و 421 و 409 و 433 دفاتر 447 و 568 و 

پالک 5/455 مورد  ثبت صفحات 350 و 341 و 265 و 344 و 347 دفاتر 7 و 447
رديف 2- راي شــماره 4620 مورخ 1400/04/10 هيات سوم آقای جواد مکتوبيان 
بهارانچی به شناسنامه شماره 1691 کدملي 1284957381 صادره اصفهان فرزند 
محمود در ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 186/25 متر مربع پالک 455 و 
2730 فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
بنام متقاضی پالک 5/455 مورد صفحــات 350 و 265 و 341 و 344 و 347 و دفاتر 
7 و 477 امالک و پالک 5/2730 مورد ثبت صفحات 140 و 128 و 131 و 134 دفتر 

537 امالک
رديف 3- راي شماره 3525 مورخ 1400/03/25 هيات سوم آقای مصطفی قهرمان 
دوست به شناسنامه شماره 304 کدملي 1291090691 صادره اصفهان فرزند محمد 
علی در ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 226/45 متر مربع پالک 43 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی 
سيد جواد سيدی طبق سند انتقالی 12208 مورخ 1338/03/30 دفترخانه 21 اصفهان

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/21

م الف: 1169714  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
5/73 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان 
هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود 
. در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
اصالحی

رديــف 1- راي شــماره 5044 مــورخ 1400/04/19 هيــات چهــارم نــام 
مالک رســمی شــاهين مال ابراهيم صديق صحيح می باشــد که در رای  شماره 
28284-1399/12/10 هيات چهارم خانم الميرا يروشــالمی به شناســنامه شماره 
1272765970 کدملی 1272765970 صادره فرزند منوچهر کليمی در ششــدانگ 
زمين کشاورزی به مساحت 1474/76 متر مربع پالک شــماره فرعی از 32 اصلی 
 واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی داود 

مال ابراهيم صديق به شماره 15247 مورخ 51/03/06 دفتر آمده است
رديف 2- راي شماره 5045 مورخ 1400/04/19 هيات چهارم نام مالک رسمی شاهين 
مال ابراهيم صديق صحيح می باشد که در رای  شماره 28287-1399/12/10 هيات 
خانم الميرا يروشالمی به شناسنامه شــماره 1272765970 کدملی 1272765970 
صادره فرزند منوچهر کليمی در ششدانگ يکباب گاوداری به مساحت 1472/7 متر 
مربع پالک شماره فرعی از 32 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالک رسمی داود مال ابراهيم صديق به شماره 15247 مورخ 51/03/06 

دفتر 82  آمده است
رديف 3- راي شــماره 5046 مورخ 1400/04/19 هيات چهارم نام مالک رســمی 
شاهين مال ابراهيم صديق صحيح می باشد که در رای  شماره 1399/12/10-28282 
هيات چهارم خانم الميرا يروشــالمی به شناسنامه شــماره 1272765970 کدملی 
1272765970 صادره فرزند منوچهر کليمی در ششــدانگ خانه باغ به مســاحت 
5295/75 متر مربع پالک شماره فرعی از 32 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی داود مال ابراهيم صديق به شماره 15247 

مورخ 51/03/06 دفتر آمده است
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/21

م الف: 1169735  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
فقدان سند مالکیت

5/74 نظر به اينکه آقای محمد مهدی اســماعيلی به سرپرســتی پدر خود محمد 
کاظم  به استناد 2 برگ استشــهاديه محلی که هويت و امضاء شهود رسما گواهی 
شده، مدعی است که ســند مالکيت ششــدانگ يکباب خانه پالک 7342 فرعی از 
658- اصلی واقــع در چمگردان لنجان بخش 9 ثبت اصفهــان که به نام وی، ثبت 
و سند مالکيت به شــماره چاپی 896065 صادر و تســليم گرديده و معامله ديگری 
انجام نشده و به علت جابجايی مفقود شده اســت لذا چون نامبرده درخواست صدور 
ســند مالکيت المثنی نموده، طبق ماده 120 اصالحی آئين نامه قانون ثبت، مراتب 
آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک موصوف يا وجود سند 
مالکيت نزد خود می باشد از تايخ انتشــار اين آگهی تا 10 روز پس از آن به اين اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتباً با مدارک مثبت تسليم نمايد و چنانچه ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرســد و يا در صورت اعتراض، اصل سند يا ســند معامله ارائه نشود، اداره 
 ثبت، المثنای ســند مالکيت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسليم خواهد کرد. 
م الف: 1168238 مصطفی شمســی مدير واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک زرين 

شهر) لنجان (
فقدان سند مالکیت

5/75  نظر به اينکه خانم منور اسماعيلی چمگردانی فرزند عزيزاله  به استناد 2 برگ 
استشهاديه محلی که هويت و امضاء شهود رسما گواهی شده، مدعی است که سند 
مالکيت ششــدانگ يکباب آپارتمان پالک 16809 فرعــی از 582- اصلی واقع در 

فوالدشــهر بخش 9 ثبت اصفهان  که در صفحه 584 دفتر 342- امالک اين اداره 
ذيل شماره 47896  به نام وی، ثبت و سند مالکيت به شماره چاپی 013717  صادر 
و تسليم گرديده و معامله ديگری انجام نشده و به علت جابجايی مفقود شده است لذا 
چون نامبرده درخواست صدور سند مالکيت المثنی نموده، طبق ماده 120 اصالحی 
آئين نامه قانون ثبت، مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک موصوف يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا 
10 روز پس از آن به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً با مدارک مثبت تســليم 
نمايد و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و يا در صورت اعتراض، اصل سند 
يا سند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثنای سند مالکيت را طبق مقررات صادر و به 
متقاضی تســليم خواهد کرد.  ضمناً پالک فوق به موجب سند رهنی شماره 11578 
مورخ 1394/11/05 دفترخانه 306 فوالدشهر تمامت ششدانگ مورد ثبت در قبال 
 مبلغ 1/037/398/511 ريال به مدت 120 ماه نزد بانک مســکن در رهن اســت.

م الف: 1162907 مصطفی شمسی مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرين شهر 
) لنجان (

مفاد آراء
5/76 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره  1393 14006030200700 مورخ  14 / 04 / 1400  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
صادق توکلی گارماسه فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه4 وکدملی 1111475105 
صادره از فالورجان درششدانگ يک باب خانه به مساحت 90 / 166 مترمربع پالک 
405 اصلی واقع درگارماسه خريداری مع الواسطه ازمالک رسمی آقايان حسن وحسين 
يزدانی گارماسه فرزندان رمضان  محرزگرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت 

صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول:  06 / 05 /1400

تاريخ انتشار نوبت دوم :  21 /  05/ 1400  
 م  الــف:  1168482  حســين زمانــی علويجــه رئيــس ثبــت اســناد

 وامالک فالورجان 
فقدان سند مالکیت

5/77 شــماره نامــه: 140085602024004922-1400/04/29 نظر به اينکه دو 
دانگ مشاع از ششدانگ سند پالک 2767 اصلی باقيمانده واقع در بخش 5 اصفهان 
که در راستای استاندارد ســازی به 2767/25 تبديل شده اســت به شماره صفحه 
309 دفتر 156 امالک به شــماره چاپی دفترچه ای 2/90364 به نام خانم پريچهر 
 رهنما سابقه ثبت و صدور ســند مالکيت دارد ســپس  آقای روح اله عباد سيچانی
 با وکالت نامــه DSLGSUYIRKWY به وکالت از نامبرده با ارائه درخواســت 
1400/000732 مورخ 1400/1/15 به انضمام دو برگ استشهاديه محلی که امضاء 
شهود آن ذيل شــماره يکتای 140002150332000009 و شــماره رمز تصديق 
958191 به شــماره ترتيب 74604 مورخ 1400/1/14 به گواهی دفترخانه اســناد 
رســمی 103 اصفهان رسيده اســت نموده مدعی است که ســند مالکيت به علت 
جابجايی مفقود و درخواست صدور المثنی سند مالکيت را نموده لذا مراتب به استناد 
 تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت مذکور 
نزد خود می باشد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا 
مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده ســند مسترد گردد بديهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت 
 يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1170298 مهدی شبان سرپرســت واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان
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بدشانسی نفت؛ مدافع اصلی مصدوم شد 
نفت مسجد ســلیمان در بازی با گل گهر عالوه بر پذیرش شکســت دو بر یک با یک بدشانسی 
مواجه شد که آن مصدومیت بهروز نوروزی فرد، مدافع اصلی  تیم بود. در این مسابقه و در دقیقه 
50 بازی مدافع میانی نفت مسجد سلیمان مصدوم شــد و محمود فکری که پیش از این 7-6 
بازیکن اصلی تیم را بنا به دالیل مختلف کنار گذاشته بود مجبور به استفاده از محمد مشایخ جوان 
در این پست شد؛ در حالی که محمد مشایخ پســت اصلی اش هافبک دفاعی است. با توجه به 
حساسیت بازی با آلومینیوم اراک در هفته پایانی، کادر پزشــکی تیم نفت تالش می کند بهروز 

نوروزی فرد را به این بازی برساند.
 نکته جالب اینکه بعد از مصدومیت این بازیکن همشهری اش محمد مشایخ جای او را در ترکیب 
تیم گرفت. محمد مشــایخ که در زمره بازیکنان جوان تیم نفت به شــمار می رود پیش از این در 
شاهین بوشهر و ذوب آهن بازی می کرده و در ابتدای فصل به عنوان بازیکن قرضی به تیم نفت 
مسجد سلیمان آمد تا در سن 22 سالگی شانس بیشتری برای بازی در لیگ برتر پیدا کند. نفت 
مسجد سلیمان در هفته پایانی شرایط حساسی دارد و برای اینکه خیالش بابت بقا در جدول بازی 

ها راحت شود، باید آلومینیوم اراک را شکست دهد.

پیکان بدون تلفات به پرسپولیس رسید
تیم پیکان تهران مقابل پرســپولیس هیچ بازیکن محرومی در اختیار ندارد.پیکان در شــرایطی 
یکشنبه شب مقابل ماشین سازی تبریز قرار گرفت که 5 بازیکن در آستانه محرومیت در اختیار 
داشت.ابراهیم صالحی، حسین پورامینی، نادر محمدی، مجید عیدی و علیرضا رضایی 5 بازیکن 
تیم پیکان بودند که اگر مقابل ماشین سازی در هفته بیست و نهم یک کارت زرد دریافت می کردند 

بازی با پرسپولیس را از دست می دادند.
با این حال بازیکنان پیکان با وجود عملکرد خوب و زدن 5 گل به ماشین سازی اما هیچ اخطاری 
در این دیدار دریافت نکردند تا خودروســازان بدون بازیکن محروم به مســابقه با پرســپولیس 
برسند.پیکانی ها تلفاتی برای مســابقه با پرســپولیس ندادند و از طرف دیگر بازیکنان مصدوم 
این تیم هم آرام آرام آماده می شوند تا مهدی تارتار تیمش را با ترکیب کامل مقابل سرخ پوشان 
در بازی روز جمعه به زمین بفرستد.دیدار پیکان و پرســپولیس با توجه به اینکه سرخ پوشان در 
کورس قهرمانی هستند، حساسیت بســیار باالیی دارد و باید دید در نهایت چه نتیجه ای در این 

مسابقه رقم خواهد خورد.

شادی ویژه به سبک سرمربی و مربی 
تیم گل گهر برای کسب عنوان چهارمی در لیگ برتر شرایط ایده آلی دارد و در صورت پیروزی در برابر 
نساجی در هفته پایانی به این موقعیت دست پیدا خواهد کرد. در هفته ای که گذشت پیروزی دو 
بر یک گل گهر در خانه نفت مسجد ســلیمان که برای بقا در جدول بازی ها به دنبال کسب امتیاز 
بود، سهم بسزایی در تثبیت جایگاه گل گهر در رده چهارم جدول داشت. این پیروزی آنقدر برای گل 
گهر شیرین بود که امیر قلعه نویی هم واکنش نشان داد و شادی اش را با تراب پور مربی دروازه 

بان های تیم تقسیم کرد.
 گل گهر عالوه بر کســب عنوان چهارمی در لیگ برتر این شــانس را دارد که در جام حذفی هم به 
عنوان قهرمانی دســت پیدا کند. هر چند کار برای شــاگردان امیر قلعه نویی سخت است به این 
خاطر که در مرحله نیمه نهایی باید با تیم استقالل بازی کنند. دیگر دیدار این مرحله بین تیم های 
فوالد و ملوان برگزار می شــود. گل گهر در هفته پایانی بازی ها همان طور که اشــاره شد میزبان 
نساجی است. تیمی که ماندنش در جدول لیگ برتر قطعی شده و در این بازی با آسودگی خاطر 
به میدان خواهد آمد. این بازی همزمان با ســایر دیدارهای هفته پایانی جمعه ســاعت 21:15 

برگزار خواهد شد.

زشمستطیل سبز ور

وز عکس ر

لباس های پوشیده تیم ژیمناستیک آلمان خبرساز شد
لباس های سراسری و پوشیده تیم ژیمناستیک آلمان در المپیک توکیو در شبکه های اجتماعی 
ژاپن مورد توجه قرار گرفته و بسیاری از آزادی انتخاب در پوشــش دفاع کرده اند. ژاپن کشوری 
است که هنوز دختران مدرسه ای در آن مجبور به پوشیدن دامن هستند و پوشیدن کفش پاشنه 
بلند در بسیاری از ادارات برای زنان اجباری است.لباس های تیم ژیمناستیک زنان آلمان از مچ 

پا تا گردن را می پوشاند و همچنین آستین هایی تا زیر آرنج دارد. 
آلمانی ها گفته اند که قصدشــان از انتخاب این لباس این بوده که با نگاه جنسیت زده به ورزش 
مقابله کنند.این لباس ها موجب شد تا ژاپنی ها در شبکه های اجتماعی به تشویق این سیاست 
پرداخته و بسیاری از زنان ژاپنی از تجربیات تلخ خود در زمینه نداشتن آزادی در انتخاب پوشش، 
صحبت کنند.یکی از کاربران نوشــته: »لباس های ژیمناســتیک می توانند زیبا باشــند اما این 
واقعیت که برخی از آنها سوءاســتفاده می کنند به آن معناســت که باید ایــن موضوع را جدی 
گرفت.«دیگری نوشته: »من قبال ژیمناســتیک کار می کردم و عکاسی بعضی ها باعث می شد 

که احساس ناراحتی کنم.«
همچنین اجبــاری بودن لباس های خاص ژیمناســتیک بــرای دختران مدرســه ای در ژاپن، 
برای چندین نســل خاطرات ناراحت کننده ای را رقم زده اســت.یکی از کاربــران توئیت کرده: 
»ما درخواســتی را امضا کردیم که به ما هم اجازه دهند لباس های پوشــیده تری را بپوشــیم، 
اما معلمان مرد ما گفتند کــه دخترها حتما باید همین لباس ها را بپوشــند و ایــن قابل تغییر 
نیست«.بسیاری از کاربران در شــبکه های اجتماعی نوشــتند که دیدن تیم ژیمناستیک زنان 
 آلمان که در این لباس های پوشــیده کامال قادر به اجرای فنون پیچیده و ســخت خود هستند، 

الهام بخش است.

برمودا؛ اولین طالی تاریخ المپیک را گرفت
کشــور برمودا توانســت به اولین مــدال طالی تاریــخ ورزش خود دســت پیدا کنــد.در ادامه 
مســابقات المپیک توکیو و در ورزش ســه گانه )triathlon(، فلــورا دافی از برمــودا به عنوان 
قهرمانی دســت یافت و این کشــور را برای اولیــن بار در تاریــخ المپیک به مدال طال رســاند. 
دافی فلورا، ورزشــکار زن 33 ســاله متولد کشــور برمودا در حالی به این افتخار دســت یافت 
که بخت نخســت قهرمانی رشــته triathlon یا همان ســه گانه به شــمار می رفت و به نوعی با 
 قهرمانی در رقابت های المپیک ثابت کــرد که حرف اول را در این رشــته در بخش زنان می زند.

ورزش ســخت و نفس گیری که متشکل از سه رشــته شــنا در آب های آزاد، دوچرخه سواری و 
دوومیدانی اســت که حضور در چنین ورزشــی توان زیادی را می طلبد.فلــورا پس ازاینکه زودتر 
از ورزشــکاران نروژ و بریتانیا به خط پایان رســید بسیار احساساتی شــد و برای دقایقی اشک 

خوشحالی ریخت و این اشک های شوق، تا لحظه گرفتن مدال بند نیامد. 

اختالف قد نیم متری در تیراندازان استرالیایی 
تیراندازی میکس تپانچه در حالی برگزار شــد که ورزشکاران استرالیایی توجه ها را به خود جلب 
کردند.مرحله ما قبل فینال تیراندازی میکس تپانچه با برتری تیم چین به پایان رسید؛ اما فارغ 
از نتیجه درخشــان چینی ها، نکته دیگری هم از تیمی آســیایی باعث جلب توجه اهالی ورزش 
شد.در تیم استرالیا، »دنیل رپاچولی« تیرانداز 39 ساله از هم تیمی خود »دینا آسپالدی« حدود 
 نیم متر بلندتر بود و همین موضوع ســبب شد تا عکاســان فریم های دو نفره پرتعدادی را از آنها

 ثبت کنند.دنیل دو متر و 8 ســانتی متر قد دارد و دینا با 158 سانتی متر در این مسابقات حضور 
یافته است.

 این دو موفق شدند از مرحله مقدماتی صعود کنند؛ اما در مرحله بعدی از بین هشت ورزشکار در 
جایگاه هشتم قرار گرفتند.

خبر   روز

گری نویل انتخاب کرد:

»روی کین« بهترین 
کاپیتان تاریخ لیگ برتر است

گــری نویــل، مدافــع راســت ســابق 
منچســتریونایتد و تیم ملــی انگلیس، در 
پاســخ به توئیتی از اسکای اســپورت که از 
هواداران خواسته بود بهترین کاپیتان تاریخ 
لیگ برتر انگلیس را انتخاب کنند، نوشــت: 
»روی کین«.هــم روی کیــن و هــم گری 
نویل 12 سال به شــدت موفق را با هدایت 
الکس فرگوســن در اولدترافورد گذراندند و 
قلب شیاطین ســرخ در زمین بودند.کین 
در ســال 1993 با مبلغ 4.5 میلیون یورو به 
منچستریونایتد پیوست که در آن زمان گران 
ترین خرید یونایتد بود و پس از بازنشستگی 
غیرمنتظره اریک کانتونا، کاپیتان شیاطین 
سرخ در ســال 1997 بازوبند کاپیتانی را بر 
بازو بســت.او در مدت حضورش به عنوان 
بازیکن شیاطین سرخ هفت عنوان قهرمانی 
در لیگ برتر، چهار جام حذفی و یک قهرمانی 
در چمپیونزلیــگ را از آن خــود کرد.یکی از 
مشــهورترین نمایش های او بــا پیراهن 
منچستر یونایتد در نیمه نهایی چمپیونزلیگ 
مقابل یوونتوس در سال 1999 بود.با وجود 
دریافــت کارت زرد که به معنای از دســت 
دادن فینال بود، نقش کیــن در برگرداندن 
بازی به سود یونایتد که این تیم را به سمت 
کسب یک سه گانه تاریخی سوق داد، بسیار 
سرنوشــت ســاز بود.عملکرد این اسطوره 
ایرلندی در لیگ برتر باعث شد تا او امسال با 
توجه به هفت عنوان قهرمانی اش و گل های 
خیره کننده، پاس گل های عالی و تکل های 
فوق العاده اش به تاالر مشاهیر لیگ برتر راه 
یابد.پس از اعالم این موضوع بازیکنانی که 
سابقه بازی با روی کین را داشته اند درباره او 
صحبت کرده اند.دیون دوبلین گفت: »هیچ 
کاری نبود که او در زمین فوتبال انجام ندهد، 
به همین دلیــل از بقیه هم انتظار داشــت 
که همیــن کار را بکنند.« پل اینس، هافبک 
منچســتریونایتد و هم بازی ســابق کین، 
درباره او گفت : »کین همه چیزهایی که شما 

از یک هافبک می خواهید را داشت.«

کوتتاه از  المپیک 2020 توکیو عضو هیئت مدیره سپاهان:

ورود به لیگ برتر فوتسال نیازمند زمان مناسب است
عضو هیئت مدیره باشگاه سپاهان در خصوص شروع تمرینات تیم فوتسال ســپاهان اظهار کرد: پیش از این نیز اعالم کرده بودیم که سپاهان قصد ورود به رشته 
فوتسال را دارد، از همین رو با توجه به برنامه ریزی های انجام شده مقرر شد که چند جلسه تســت از بازیکنان اصفهان انجام شود تا بتوانیم با شناخت بهتری از 
پتانسیل های موجود وارد عرصه فوتسال شویم.علی افضل افزود: در برخی از رسانه ها عنوان شده که ما قصد شروع تمرینات داریم که این موضوع صحت ندارد و 
بیشتر به دنبال جنبه تست گیری و شناخت پتانسیل های موجود هستیم.مدیر فنی اصفهانی فصل گذشته مس سونگون که با این تیم قهرمان لیگ برتر شد، در 
خصوص اینکه سپاهان وارد لیگ برتر شده است یا خیر، تاکید کرد: ما از ابتدا اعالم کردیم که به دنبال ارتقای سطح فوتسال در سطح استان و استفاده از پتانسیل 
های بومی هستیم، اما اینکه بخواهیم از ابتدا وارد میدان بزرگ همچون لیگ برتر شویم ابتدا نیازمند تایید هیئت مدیره باشگاه است که این موضوع تا این لحظه 
عملی نشده و همچنین نیازمند زمان جهت بستن تیم است.وی تصریح کرد: باید قبول کنیم که سپاهان نام بزرگی دارد و چنانچه قصد حضور در لیگ برتر را داشته 
باشیم نیازمند وقت و همچنین یارگیری صحیح هستیم که در این برهه زمانی چنین بسیار سخت است.افضل گفت: امیدواریم بتوانیم در ادامه راه با نام سپاهان 

در راستای رشد و شکوفایی فوتسال استان و کشور کوشا باشیم و قدم های محکم و خوبی برداریم.

پروسه انتخاب سرمربی جدید تیم ملی عراق بیش از 
پیش طوالنی شده و در حالیدکه کمیته عادی سازی 
فدراسیون فوتبال این کشور اعالم کرده بود تا پیش 
از عید قربان نام مربی جدیــد را اعالم می کند، ولی 
این اتفاق رخ نداد و حاال برای یک بار دیگر، امروز به 
عنوان آخرین زمان مدنظر گرفته شــده برای پاسخ 
نهایی کارلوس کی روش به پیشــنهاد فدراســیون 
فوتبال عراق اعالم شــده است.علی نوری، خبرنگار 
عراقی در توئیتر خود نوشت: کی روش هنوز در مرحله 
مطالعه قرارداد است و هر آنچه در مورد عذرخواهی 
وی مبنی بر رد پیشنهاد تیم ملی عراق منتشر شده 
خالف واقع است. کی روش امروز پاسخ نهایی خود 

را اعالم می کند. اطالعات جدیــد تایید می کند که 
کی روش نزدیک ترین نام به هدایت تیم ملی عراق 
است. اگر او به طور رسمی از پذیرش مربیگری عراق 
عذرخواهی کند، گزینه های جایگزین دیگری وجود 
دارد.علی نوری در توئیت دیگری به دیگر گزینه های 
فدراســیون فوتبال عراق پرداخت و نوشت: یکی از 
این اســامی تیم ملی را هدایت می کند. کی روش 
اولین انتخاب اســت و بقیه در صف انتظار هستند. 
مربیانی که منتظر پیشــنهاد رسمی هستند: وینفرد 
شفر آلمانی، خوان کارلوس اوزوریو مربی کلمبیایی 
که در سال های گذشته مکزیک و پاراگوئه را هدایت 
می کرد، دو مربی هلندی که یکی از آنها دیک ادوکات 

است و گزینه دیگر یک مربی ونزوئالیی است.این 
خبرنگار در ادامه یادآور شد: همه مربیان برای قبول 
وظیفه مربیگری تیم ملی، ابراز تمایل زیادی کرده 
اند. آخرین گزینه نیز ســرمربی تیم المپیک عراق 
یعنی اسکوپ، اهل جمهوری چک است تا به عنوان 
مربی موقــت در دو دیدار برابر کــره جنوبی و ایران 

هدایت عراق را برعهده بگیرد.

گزینه آلترناتیو: مربی موقت برابر شاگردان اسکوچیچ

»شفر « یا » کی روش« ؛ کدام یک رقیب ایران می شود؟

سمیه مصور

عکس جالب 
»رونالدو« در پایان 

تعطیالت
کریستیانو رونالدو در آخرین بخش 
تعطیالت خــود، دیــداری با گروه 
خوانندگی »کالما« داشــته است. 
این گــروه موســیقی دو خواننده 
اصلی شامل آنتونیو مندس فریرا 
و فرادیک مندس فریرا دارد که دو 

برادر هستند.

رقابت های لیگ برتر در ایستگاه نهایی؛

هفته فوق حساس برای اصفهانی ها

بیســتمین دوره رقابت هــای لیگ برتر 
فوتبال کشــور در شــرایطی جمعه شب 
با برگزاری هشــت دیدار همزمان به پایان می رســد که هفته پایانی 
برای تیم هــای اصفهانی از حساســیت فــوق العــاده ای برخوردار 
اســت. ســپاهان همچنان نیم نگاهی به قهرمانی در ایــن رقابت ها 
دارد تا با برتری مقابل تیم اســتقالل و لغزش تیم پرســپولیس جام 
 قهرمانی را باالی ســر ببرد و ذوبی ها برای ماندن در لیــگ برتر باید

 بجنگند.
طالیی پوشان نصف جهان در آخرین دیدار از فصل جاری رقابت های 
لیگ برتر فوتبال کشور باید مقابل تیم استقالل قرار بگیرند، دیداری که 
یکی از حســاس ترین دیدارهای هفته پایانی است. شاگردان محرم 
نوید کیا که هفته گذشته در مقابل تیم همشهری به برتری دو بر صفر 
دست یافتند هنوز به قهرمانی در این دوره از رقابت ها امیدوار هستند.
 قهرمانی ســپاهان در لیــگ برتر فوتبــال در حالــی رخ می دهد که 
سرخ پوشــان پایتخت برابر پیکان شکســت خورده و از آن طرف  هم 
طالیی پوشان اصفهانی بتوانند برابر استقاللی ها پیروز شوند.اگر تیم 

پرسپولیس برابر پیکان مســاوی کند و سپاهان با اختالف 3 گل برابر 
اســتقالل به پیروزی برســد در آن صورت هم طالیی پوشان قهرمان 
لیگ برتر فوتبال خواهند شد.  ســپاهان در فصل جاری صبورانه تر از 
فصول گذشته بازی می کند و در بازی های این تیم اگر چه دیگر خبری 
از آن نمایش های سراسر هجومی و آتشین نیســت، اما تیم نویدکیا 
در فصل جدید راه نتیجه گیری را می داند و پیــروزی در دربی را نیز با 
اتکا به همین برتری های تیمی کسب کرد. شاگردان نویدکیا در دربی 
اگرچه در فاکتورهایی مانند مالکیت توپ، تعداد و دقت پاس برتری 
چشمگیری نسبت به ذوب آهن نداشــته و حتی امید به گل کمتری 
نســبت به ذوبی ها داشــتند، اما در تعداد خلق موقعیت و شــوت ها 
 بهتر از تیم حســینی ظاهر شــده و بهره بیشــتری نیز از موقعیت ها

 گرفتند. 
در آن سوی میدان تیم آماده اســتقالل تهران قرار گرفته است، تیمی 
که این روزها با فرهاد مجیدی به امتیازات دلچسبی دست یافته و با 
پیروزی مقابل سرخ پوشــان پایتخت در رقابت های جام حذفی نیز 
شانس قهرمانی دارد و می خواهد فصل جاری رقابت های لیگ برتر 

را با یک پیروزی شیرین به پایان برساند. سپاهانی ها کار سختی در 
این دیدار پیش رو دارند ولی برتری در این دیدار در دسترس شاگردان 
نوید کیا قرار دارد و آنها می توانند به کسب سه امتیاز این دیدار ضمن 
تکرار نتیجه رفت با پیــروزی این دوره از رقابت هــای لیگ برتر را به 

پایان برسانند.
سی امین هفته رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور برای ذوبی ها نیز 
از حساســیت زیادی برخوردار است، شــاگردان مجتبی حسینی در 
دیدار دربی اصفهان نتیجه را به سپاهانی ها واگذار کردند تا همچنان با 
کابوس سقوط دست و پنجه نرم کنند، کابوسی که در هفته آخر دست 
از گریبان ذوب آهن برنداشــت و در حالی که بســیاری معتقد بودند 
این کابوس در هفته های اخر تمام می شــود؛ اما همچنان ادامه دارد 
و شاید باید گفت کمی جدی تر از همیشه نیز شده است. سبزپوشان 
در جدول مسابقات با 26 امتیاز  با سایپا یک جدال نفس گیر را برای 
باقی ماندن در لیگ  در پیش دارند، ذوبی ها برای بقا در لیگ برتر باید 
در هفته آخر از سد مس بگذرند و هر نتیجه ای غیر از پیروزی می تواند 

باعث سقوط سبزپوشان شود.

قهرمانی سپاهان در لیگ برتر فوتبال در حالی رخ 
می دهد که سرخ پوشان پایتخت برابر پیکان شکست 
خورده و از آن طرف  هم طالیی پوشان اصفهانی بتوانند 

برابر استقاللی ها پیروز شوند

م
سنی

س: ت
عک



مجتمع مطبوعاتــی اصفهان حاال دیگــر به مأمن 
رســانه های اصفهان تبدیل شــده اما جای خالی 
مرکز توزیع مطبوعات در آن احســاس می شــد تا 
اینکه سالن جدید توزیع مطبوعات اصفهان در این 
مجتمع در آیینی به صورت رسمی بازگشایی شد.این 
سالن شامل 28 غرفه اســت که به همت معاونت 
فرهنگی شــهرداری اصفهان و ســازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری در مجتمع مطبوعاتی 
راه  اندازی شده است.مرکز توزیع مطبوعات اصفهان 
پیش از این در خیابان آمادگاه قرار داشت ؛اما پس 
از سالیان سال فرسوده شــده بود و همین موضوع 
مســئوالن امر را به تکاپو انداخت تا سالن جدیدی 
برای توزیع مطبوعات اصفهــان ایجاد کنند.رییس 
کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسالمی شهر 
اصفهان در ابتدای ســخنان خود در این مراسم به 
پیشــینه صنعت چاپ در جهان و ایران اشاره کرد و 
اظهار داشت: این صنعت در اصفهان برای نخستین 
بار در جلفا توســعه پیدا کرد.فریده روشن با اشاره 
به چاپ نخســتین روزنامه ها در ایــران و اصفهان 
افزود: هرچند امروز ابزارهای ارتباطی و رســانه ای 
گســترش پیدا کرده اند، اما روزنامه هنوز اثرگذاری 
خود را دارد. روزنامه از جمله رســانه هایی است که 
تاثیر زیادی در برقراری ارتباط میان مردم و مسئوالن 
دارد و مطالبات مــردم از طریق روزنامه ها به گوش 
مسئوالن می رسد و بی توجهی به آن موجب غفلت از 
آگاهی بخشی و اطالع رسانی به مردم می شود. وی 
ادامه داد: بازگشایی سالن جدید توزیع مطبوعات 
اصفهان تالش شــهرداری اصفهان بــرای کمک به 
روزنامه ها و در نتیجه افزایش سرانه مطالعه در میان 
شهروندان است که امیدوارم روند توزیع مطبوعات 
در شهر را تسهیل و تســریع کند.رییس کمیسیون 
فرهنگی و ورزشی شورای اســالمی شهر اصفهان، 
انقالب مشروطه را یکی از رخدادهای مهمی دانست 
که روزنامه در آن نقش اساسی داشته است.روشن، 
بازگرداندن آرشــیو اســناد و روزنامه های اصفهان، 
انتقال جمعه  بــازار کتاب به مکانــی بهتر در میدان 
امام علی)ع( و افتتاح سالن جدید توزیع مطبوعات 
اصفهان را از جمله اقدامات مهم در دوره فعلی شورای 
شهر و شهرداری اصفهان در حوزه مطبوعات و کتاب 
دانست.وی تصریح کرد: مرکز قبلی توزیع مطبوعات 
اصفهان در خیابان آمادگاه بسیار فرسوده شده و با 
مشکل ایمنی مواجه بود و خوشبختانه پس از چهار 
دهه شاهد افتتاح ســالن جدید توزیع مطبوعات 

در مجتمع مطبوعاتی هســتیم. رییس کمیسیون 
فرهنگی و ورزشی شورای اســالمی شهر اصفهان 
ابراز امیدواری کرد روزی شاهد توزیع خانه به خانه 

مطبوعات و روزنامه ها در شهر اصفهان باشیم.
در ادامه، رییس کمیســیون حمل و نقل و فناوری 
اطالعات شورای اسالمی شــهر اصفهان تاکید کرد 
افتتاح سالن جدید توزیع مطبوعات اصفهان از جمله 
آرزوهای مدیریت شهری بود که خوشبختانه محقق 
شد. امیراحمد زندآور با بیان اینکه مجتمع فرهنگی 
مطبوعاتی اصفهان با ایــن امکانات افتخاری برای 
شهر اصفهان اســت، گفت: امیدوارم ریل گذاری که 
طی یک دهه گذشته در فضای رسانه ای و مطبوعاتی 
اصفهان انجام گرفت، همچنان ادامه یابد.وی افزود: 
افتتاح ســالن جدید توزیع مطبوعات اصفهان در 
مجتمع مطبوعاتــی تنگناهایی کــه در مکان قبلی 
وجود داشت را برطرف کرد. شــهرداری اصفهان در 
طول چهار ســال گذشــته همراهی خوبی در حوزه 
رسانه و مطبوعات با این بخش داشت که جا دارد از 
این بابت از شهردار اصفهان و مدیرکل ارتباطات و امور 
بین الملل شــهرداری تشکر کنم.رییس کمیسیون 
حمل و نقل و فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر 
اصفهــان آلودگی صوتی، آلودگی هوا و مشــکالت 
تردد در مرکز شــهر را از جمله مشکالت مکان قبلی 
توزیع مطبوعات اصفهان دانســت که با اســتقرار 
در مکان جدید کامال برطرف شــده است.مدیرکل 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان نیز در 
این آیین اظهار داشــت: ایمنی افرادی که در مکان 
قبلی ســاختمان توزیع مطبوعات مشــغول به کار 
بودند با خطر مواجــه بود و ممکن بــود حادثه ای 
مانند ساختمان پالسکو در آن تکرار شود و آن زمان 
حسرت بخوریم که ای کاش برای آن تدبیری انجام 
می گرفت. به همین دلیل تصمیم گرفته شد که این 
مرکز به مکان فعلی در مجتمع مطبوعاتی انتقال یابد. 

ایمان حجتی ادامه داد: مجتمع مطبوعاتی اصفهان 
یک پایگاه فرهنگی و افتخاری برای این شهر است 
که به زحمتکش ترین قشر فرهنگی یعنی اصحاب 
رسانه خدمت رســانی می کند. خوشحالم و افتخار 
می کنم که شهرداری اصفهان در ادوار مختلف این 
مکان را برای استقرار رسانه ها و مطبوعات فراهم کرد. 
وی اضافه کرد: تکمیل زنجیره رسانه ای و مطبوعاتی 
از تولید محتوا تا توزیع در مجتمع مطبوعاتی اتفاق 
ارزشمندی اســت که این مجتمع را به یک پایگاه 
فرهنگی قدرتمند تبدیل می کند.مدیرکل ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری اصفهان با اشاره به رسیدن 
»تی بی ام« خط دو مترو به میــدان الله بیان کرد: 
ان   شاءا... در آینده ایستگاه مترو در میدان الله نیز 
افتتاح می شود و حضور اصحاب رسانه در مجتمع 
مطبوعاتی نیز تســریع خواهد شــد.حجتی گفت: 
مجتمع مطبوعاتی ظرفیــت خوبی برای ایجاد انبار 
مطبوعات دارد. همچنیــن به دلیل اســتقرار این 
مجتمع در مســیر کمربندی شــرق و حلقه سوم 
ترافیکی شهر اصفهان، خروج مطبوعات برای توزیع 
در سایر استان ها تسریع می شود.وی خاطرنشان 
کرد: از زمان افتتــاح مجتمــع مطبوعاتی تاکنون 
اقدامات خوبی برای ساماندهی و تکمیل خدمات آن 
انجام شده که جا دارد از شهرداری اصفهان، شورای 
شهر و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تشکر 
کنم.گفتنی است؛ در مراسم بازگشایی سالن جدید 
توزیع مطبوعات اصفهان از سوی سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهردای اصفهان از عبدالرحمان 
آمون پیشکسوت این عرصه که بیش از نیم قرن در 
حوزه توزیع مطبوعات اصفهان فعالیت دارد، تقدیر 
شد.همچنین از سوی سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهردای از مسئوالن توزیع مطبوعات مستقر 
در ســالن جدید توزیع مطبوعات اصفهان با اهدای 

هدایایی تجلیل به عمل آمد.

سالن جدید توزیع مطبوعات اصفهان بازگشایی شد؛

سقف تازه بر سر مطبوعات

چهارشنبه 6 مردا د 1400 / 17 ذی الحجه 1442 / 28 جوالی 2021 / شماره 3312
پیشنهاد یک مقام وزارت امور خارجه:

 اینترنت از چهارباغ تا میدان نقش جهان اصفهان
 رایگان شود

رییس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان اصفهان گفت: ما به شهرداری اصفهان پیشنهاد 
دادیم که در مسیر چهارباغ عباسی تا میدان نقش جهان، اینترنت رایگان در اختیار گردشگران قرار 
بگیرد.علیرضا ساالریان اظهار کرد: شهرهای گردشگری تسهیالتی برای توریست های خارجی خود 
در نظر می گیرند که بر همین اساس به شــهرداری اصفهان پیشنهاد دادیم تا »وای فای« رایگان 

در اختیار گردشگران قرار دهد.
وی ترافیک سنگین شهر اصفهان را نقطه ای منفی از نظر گردشگران خارجی بیان کرد و افزود: با 
توجه به ظرفیت  باالی گردشگری اصفهان، رفع ترافیک این خطه، ضرورت شهری است.رییس 
دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان اصفهان، خواستار برخورد جدی ناجا با عوامل ایجاد 
ترافیک در شهر شد و گفت: ترافیک شدید شهری، تردد گردشگران خارجی را در اصفهان سخت 

کرده است.
وی، رفع ترافیک در مرکز شهر را که نقطه تالقی گردشگری اصفهان محسوب می شود از واجبات 
خواند و گفت: وجود ترافیک سنگین در مسیرهای گردشــگری اصفهان برای توریست ها جذاب 
نیست و در این حوزه با شهرداری، شورای شــهر، استانداری و صدا و ســیما جلسه گذاشتیم و 
خواستار ورود جدی آنها و همچنین رسانه ها برای رفع مشــکل تردد در نقاط اصلی شهر شدیم.

ساالریان، فرهنگ سازی در این حوزه را ضروری دانســت و گفت: باید مقررات را آموزش داد تا 
شاهد گره های کور ترافیکی نباشیم و از هرگونه تصادف نیز خودداری کنیم.وی به ضرورت اصالح 
چراغ های راهنمایی و ارتقا فرهنگ شهروندی هنگام عبور از خطوط عابرپیاده نیز تاکید کرد.رییس 
دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان، نقش معاونت ترافیک شــهرداری و پلیس راهور را 
در رفع ترافیک شهری موثر خواند و افزود: تا زمانی که ترافیک مرکز شهر و نقاط گردشگری نصف 

جهان رفع نشود، نگین خاورمیانه بودن آن نیز جلوه نمی کند.

مسئول بسیج کارگران و کارخانجات اصفهان خبر داد:

توزیع 1000بسته معیشتی در رزمایش مواسات بسیج 
کارگری اصفهان

مرحله جدید رزمایش مواسات و کمک مومنانه بسیج کارگری اصفهان به مناسبت دهه والیت و 
امامت از ابتدای مرداد ماه در حال برگزاری است. رییس ســازمان بسیج کارگران و کارخانجات 
استان اصفهان اظهار کرد: با توجه به ابالغ مرحله اول رزمایش کمک مومنانه مواسات و همدلی 
به مناسبت دهه والیت و امامت در تاریخ 1 مرداد ماه سال جاری در سطح کلیه حوزه ها و پایگاه 

های مقاومت بسیج کارگران و کارخانجات به اجرا در آمد.
 ســرهنگ محمدعلی مهرابی گفت: در این رزمایش مبلغ 139 میلیون تومان به صورت نقدی از 
طرف کارخانجات کمــک و بین نیازمندان و کارگران بی بضاعت توزیع شــد.وی افزود: همچنین 
مبلغ یک میلیارد و 368 میلیون تومان هم اقالم غیر نقدی از جمله نذز قربانی گوســفند و توزیع 
بین نیازمندان و 6 هزار پرس غذای گرم ، 1000 بسته کمک معیشتی و تهیه جهیزیه به صورت کامل 

توسط بسیج کارگران و کارخانجات انجام پذیرفت.
ســرهنگ مهرابی با توضیح اینکه در جهت کمک به محرومان در جهت ســاخت و ســاز نسبت 
به اعزام گروه های جهادی بســیج کارگری به مناطق محروم اقدام شــد افــزود : این گروه ها 
در جهت بازســازی و مرمــت خانه های محرومیــن و فقرا اقــدام به اعزام بــه مناطق محروم 
به جهت کمک به مردم در جهت ســاخت و ســاز کردنــد.وی در پایان گفت: اقــالم جمع آوری 
 شــده در مرحله بعد بین نیازمندان و کارگران بی بضاعت قشــر کارگران اســتان اصفهان توزیع

 خواهد شد.

چهره های در سایه یا گزینه های روی میز؛ 

شهردار آینده اصفهان کیست؟

هنوز تب و تاب انتخابات 1۴00 شوراهای شهر باال نگرفته بود و چند ماه تا 
پایان دوره مسئولیت مدیریت شهری پنجم مانده بود که حرف و حدیث ها 
درباره شهردار آینده اصفهان آغاز شد.انتخابات 1۴00 با راهیابی لیست جبهه 
نیروهای انقالب به شورای ششم شهر اصفهان تمام شد تا شورا یکدست 
شــود و کار انتخاب شــهردار هم تا حدودی راحت تر باشد.نمی شود این 
لیست را نگاه کرد و آن را جدا از مرتضی سقائیان نژاد، شهردار اسبق اصفهان 
و فعلی قم دانســت. همان زمان انتخابات هم اعضای منتخب شورای 
ششم، مدام در معرض سواالت پیرامون مدیریت سقائیان نژاد بودند و 
خود را متعهد به شفاف ســازی در خصوص پروژه خط یک مترو، میدان 

امام علی )ع( و معضالت دیگر به جای مانده از آن دوران می دانستند.

      سقائیان نژاد یا تیم سقائیان نژاد؟
همین حدس و گمان ها باعث شد تا خیلی ها آمدن شهردار اسبق به شهرداری 
را محتمل بدانند؛ هرچند که عباس حاج رســولیها، رییس اســبق شــورا و 
منتخب شورای ششم پیشتر در گفت وگو با ایمنا، کوچ سقائیان نژاد به قم را 
افتخاری برای خود و تیم خود در شورای ادوار گذشته می دانست و در نشست 
خبری پس از انتخابات مقابل چند تن از اصحاب رســانه برای آوردن مجدد 
ســقائیان نژاد به اصفهان مقاومت می کرد؛ اما هرچه بــه روزهای آغاز به کار 

شورای ششم نزدیک می شویم، حرف و حدیث ها از آمدن مجدد سقائیان نژاد 
با رایزنی شدید چند تن از اعضای شورای منتخب قوی تر می شود.البته این 
احتمال در شرایطی مطرح است که شورای شهر قم بتواند گزینه قابل اتکایی 
برای شهرداری این کالن شــهر انتخاب کند و ســقائیان نژاد نیز راهی هیئت 
دولت یا دیگر دستگاه های رده باالی حاکمیتی نشود. گفته می شود او یکی 
از گزینه های جدی برای استانداری اصفهان یا ریاست دانشگاه آزاد اسالمی 
یا حتی وزارت علوم اســت. با فرض اینکه هیچ کدام یک از این انتصابات به 
ســقائیان نژاد نرســد هم باید با تامل به این گزینه نگاه کرد. روزهای پایانی 
فعالیت شهردار اســبق چندان آرام نبود و او با اســتیضاح، ساختمان دروازه 
دولت را ترک کرد؛ شاید همین چالش ها سد بزرگی مقابل شهردار شدن مجدد 
سقائیان نژاد باشد.از این گزینه که بگذریم و توضیحات گذشته را در خصوص 
رغبت اعضای شورای شهر به سبک مدیریتی سقائیان نژاد مرور کنیم، آمدن 
قائم مقام شهردار قم به اصفهان نیز می تواند یکی از اتفاقات قابل پیش بینی، 
هنگام انتخاب شهردار آینده باشد به عبارتی شورای شهر گزینه ای را روی میز 
دارد که چم و خم کار کردن در شهرداری به سبک سقائیان نژاد را می داند و افکار 
عمومی هم چندان در برابر او موضع نخواهد گرفت. محمدابراهیم معتمدی 
که از حدود یک ســال پیش قائم مقام ســقائیان نژاد در شهرداری قم شده 
است، پیشتر مدیرعامل سازمان آرامستان ها، سازمان زیباسازی و مدیر روابط 

عمومی شهرداری اصفهان بود. او سابقه زیادی در حوزه های فرهنگی مذهبی 
دارد و یکی از گزینه های جدی برای تصدی شهرداری اصفهان است.

    سایه مدیر سابق بر ساختمان شهرداری
تا حرف از شهرداران سابق است، می توان مهدی جمالی نژاد را هم به عنوان 
یکی از گزینه های مطرح برای آینده شهرداری اصفهان دانست. این درحالی 
است که گمانه زنی برای حضور او در شهرداری اصفهان کمرنگ تر از استانداری 
اصفهان یا شهرداری مشهد است.شاید بتوان سناریوی مشابه سقائیان نژاد 
را برای جمالی نژاد هم متصور شد و حضور یکی از نزدیکان به دوره مدیریتی 
او را در سمت شهردار اصفهان متحمل تر دانست. البته این احتمال در صورتی 
که لیست دیگر اصول گرایان در انتخابات رای می آورد، بسیار قوی تر بود اما به 
هر شکل، علیرضا صلواتی، معاون سابق حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان 
و مجری فعلی طرح های زیربنایی استان اصفهان، یکی از گزینه های روی 
میز شورای ششم محسوب می شود.اگرچه شــاید برخی او را گزینه طیف 
دیگری از اصول گرایان اصفهان که دست شان از کرسی های شورا کوتاه ماند 
می دانند؛ اما انعطاف صلواتی در تعامل با گرایش های سیاسی متفاوت نشان 
می دهد که او چندان هم از شهردار شدن فاصله ندارد.شهردار شدن صلواتی 
در شرایط مطرح است که برخی نیز او را صرفا یک گزینه روی میز می دانند، 
گزینه ای که حدس و گمان ها هول او بگردد تا شورا در فرصت مناسب گزینه 
نهایی خود را انتخاب کند. احتمالی که برای یکی دیگر از گزینه های جدی 
شهرداری یعنی علیرضا قاری قرآن نیز مطرح است.قاری قرآن، مدیرکل راه 
و شهرسازی استان است که قبال معاون شهرسازی شهرداری اصفهان بود. 
شانس او برای رسیدن به صندلی شــهردار بیش از صلواتی است؛ اما گفته 
می شود او نتوانسته اعضای شورا را برای انتخاب به عنوان شهردار مجاب کند.

     گزینه های دوست داشتنی برای دولت سیزدهم
حسین آذین، سرپرست سابق دفتر آستان قدس رضوی در اصفهان نیز 
دیگر گزینه جدی برای تصدی شهرداری اصفهان است. ارتباط نزدیک او با 
مرتضی بختیاری قائم مقام تولیت آستان رضوی هنگامی که آیت ا... تولیت 
این آستان را به عهده داشت، می تواند یکی از مواردی باشد که گمانه زنی 
درباره آمدن او به شــهرداری را تقویت کند.در کنــار آذین، همچنین چند 
چهره در سایه از میان سرداران سپاه که سابقه عمرانی قوی دارند نیز برای 
رسیدن به پست شهردار اصفهان مطرح هستند که آمدن یا نیامدن آن ها 
به شهرداری چندان سر و صدا نداشته است.خبر آمدن حمیدرضا فوالدگر، 
نماینده سابق اصفهان در مجلس شورای اسالمی هم یکی از جذابیت های 

انتخاب شهردار در دوران پیش از استقرار شورای ششم بوده است. 

اخبار

مســئول روابط عمومی ســپاه حضــرت صاحب 
الزمان )عج( اســتان اصفهان گفت: افتتاح ســه 
مرکز واکیسناسیون توســط سپاه حضرت صاحب 
الزمان)عج( در شهر اصفهان به جهت واکیسناسیون 
عمومی مردم اصفهان انجام گرفت.ســرهنگ علی 
قمیان اظهار کرد:به مناســبت میالد امام هادی و 
دهه والیت ،افتتاح مرکز تجمعی واکسیناســیون 
در دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان به همت 
و تالش سپاه صاحب الزمان )عج( اصفهان انجام 
پذیرفت.وی افزود: پیرو توافق وزارت بهداشــت و 

سازمان بسیج مستضعفین مقرر شد به تعدادی که 
وزارت بهداشت واکسن در اختیار سازمان بسیج قرار 
می دهد، سازمان بســیج با هدف تسریع و تسهیل 
واکسیناســیون عمومی مراکز واکسیناســیون راه 
اندازی کند. ســخنگوی سپاه صاحب الزمان )عج( 
استان اصفهان گفت: بر همین اساس سپاه حضرت 
صاحب الزمان)عج( اســتان اصفهــان راه اندازی 
ســه مرکز واکسیناســیون کووید 19 را در دســتور 
کار خود قــرار داد و بــا افتتاح ایــن مراکز ظرفیت 
واکیسیناسیون شهر اصفهان 30 درصد افزایش پیدا 
خواهد کرد و مشارکت همه دستگاه ها در مقابله با 
ویروس کرونا به کمک کادر درمان و کمک مردم آمده 
اســت.وی اظهار کرد: با توجه به مکان فعلی مراکز 
واکسیناسیون موجود در شهر اصفهان 3 مرکز دیگر 

در دانشگاه آزاد اصفهان واحد خوراسگان ، مصالی 
نماز جمعه رهنان و دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ 
و هنر )در محدوده ملک شهر( انتخاب شده است و 
در روزهای آینده دو مرکز دیگر نیز افتتاح خواهد شد. 
برای راه اندازی مراکز مذکور عالوه بر پشتیبانی های 
عمومی شهرداری ها،فوالد مبارکه و تامین واکسن 
از سوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مساعدت 
مســئولین مراکز فوق از پشتیبانی تخصیص سایر 
نیروهای نظامی اصفهان بهره مند شدیم.مســئول 
روابط عمومی سپاه حضرت صاحب الزمان )عج( 
اســتان اصفهان همچنین افزود: با راه اندازی این 
مرکز روزانه بالغ بر 3 هزار نفر افراد مشمول واکسینه 
خواهند شد که گام مهمی در راستای کنترل بیماری 

کووید 19 در شهر اصفهان خواهد بود. 

مسئول روابط عمومی سپاه حضرت صاحب الزمان )عج( استان خبر داد:

گام بلند سپاه با واکیسناسیون روزانه 3 هزار نفر از مردم اصفهان

مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان:

مجموعه فرهنگی ورزشی شاهنامه در اختیار شهروندان قرار می گیرد 
مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان با اشاره به بهره برداری از مجموعه فرهنگی ورزشی شاهنامه در خیابان گلستان منطقه هفت در روزهای آینده اظهار کرد: 
این پروژه با اعتبار 156 میلیارد ریال اجرا شده و شامل فرهنگسرا، کتابخانه، سایت ورزشی، بوستان و ... به همین دلیل مجموعه ای وسیع و متفاوت است. 
علی اصغر شاطوری ادامه داد: مساحت این طرح 18 هزار مترمربع است که شامل دو هزار و ۴00 مترمربع مجموعه فرهنگی در سه طبقه است. همچنین این 
مجموعه با توجه به کارکرد ورزشی، دارای یک هزار و 700 مترمربع سوله ورزشی است.مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان بیان کرد: این مجموعه دارای 800 
مترمربع سایت اداری در دو طبقه، 12 هزار مترمربع بوستان و آبنما، دو هزار مترمربع پیاده رو، یک هزار متر پارکینگ خودرو است.  وی از آغاز عملیات احداث 
ایستگاه آتش نشانی واقع در خیابان هسا و میدان حج در روزهای آتی خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح نیاز به 200 میلیارد ریال اعتبار وجود دارد که در 
عرصه ای دو هزار مترمربعی ساخته می شود.شاطوری افزود: زیربنای این ایستگاه یک هزار و 800 مترمربع در سه طبقه شامل، سایت اداری، آشیانه، دیوار 

صخره نوردی، استخر آموزش غواصی ، سالن اجتماعات و آموزشی و ... است.

نذر 1100 کیلو گوشت 
به مناسبت اعیاد 
قربان و غدیر در 

اصفهان
افتتاحیــه چهاردهمیــن ســری 
کمک های مومنانه موکب سالمت 
شــهدای بنی فاطمــه )س( و نذر 
بیش از 1100 کیلو گوشت به مناسبت 
اعیاد سعید غدیر و قربان در اصفهان 

برگزار شد.

وز عکس ر

عکس: فارس
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با آغاز عملیات شناسایی دارندگان پمپ های غیر مجاز آب، در تیرماه امسال 
850 پمپ غیرمجاز در سطح شهر اصفهان کشف شــد. مدیر روابط عمومی و 
آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان این خبر گفت: 
بیشترین پمپ های غیرمجاز کشف شده به ترتیب در محدوده آبفای منطقه 
5 با 410 و آبفای منطقه 4 با 324 مورد بوده است. مهرداد خورسندی با بیان 
اینکه نصب مستقیم پمپ روی شبکه توزیع آب جرم محسوب شده و پیگرد 
قانونی دارد، افزود:    گروه های مروج مصرف بهینه آب آبفای استان اصفهان 
با همراهی ماموران نیروی انتظامی اجازه دارند ضمن رعایت موازین شرعی، 
قانونی و حقوق شــهروندی، نســبت به شناسایی و قطع انشــعاب آب افراد 
متخلف اقدام کنند. وی گفت: مروجین پس از کشف پمپ هایی که بالفاصله 
بعد از کنتور آب نصب شــده اند، در مرحله اول به مشترک متخلف اخطار می 
دهند و در صورت عدم اصالح و رفع تخلف در مدت زمان تعیین شده، انشعاب 
مشترک به صورت موقت تا رفع تخلف قطع می شود. سخنگوی آبفای استان 
اصفهان،  وجود مخزن اســتراتژیک و نصب پمپ بعــد از مخزن ذخیره را در 
شرایط کم آبی و اوج مصرف ضروری دانســت و گفت: آب باید با فشار شبکه 
وارد مخزن ذخیره شــده و سپس به وســیله پمپ به داخل ساختمان پمپاژ 
شود. خورسندی با اشاره به اینکه فعال شدن پمپ غیر مجاز و مکش آب داخل 

شبکه، افت شدید فشار آب مشترکین مجاور را به دنبال دارد ، از مردم خواست 
در صورت مشاهده هرگونه پمپ غیر مجاز که منجر به تضییع حقوق افراد می 
شود، مراتب را به سامانه ارتباط با مشــتریان آبفا  به شماره 122 اطالع دهند. 
شایان ذکر اســت از 850 پمپ غیرمجاز کشف شــده به ترتیب هفت مورد در 
منطقه یک، 10 مورد منطقه دو، 56 مورد منطقه ســه، 324 مورد منطقه چهار، 
410 مورد منطقه پنج و 40 مورد در محدوده تحت پوشش آبفای منطقه 6 شهر 
اصفهان بوده است. همچنین از این تعداد 5 مورد انشعاب قطع و بقیه اصالح 

تالشگران ذوب آهن اصفهان برای نخستین بار در کارگاه نورد 500 موفق به شده و یا در حال اصالح هستند.  
تولید میلگرد 50 مارک 70CR2 شدند که عالوه بر ایجاد ارزش افزوده باالتر 

، نیاز کشور به این محصول را نیز تامین می کند .
مدیر مهندســی نورد ذوب آهن اصفهــان در خصوص محصــول صنعتی 
جدیدی که به ســبد محصوالت ذوب آهن اضافه شد، گفت : طی چند سال 
اخیر ، تحریم ها و کند شدن روند واردات باعث شــد ، انگیزه ها برای تولید 
محصوالت صنعتی جدید افزایش یابد و ذوب آهن نیز در راســتای تامین 
نیازهای بازار به سمت تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر رفت تا ضمن 
تامین نیاز داخل ، روند سودآوری شــرکت حفظ شود. محمد امین یوسف 
زاده افزود : طراحــی تولید میلگــرد 50 در یک ماه انجام شــد و تولید آن 
خوشبختانه در تست اول به تولید انبوه رســید و حدود 4 هزار تن براساس 
نیاز بازار تولید شد .یوســف زاده با بیان اینکه در تالش هستیم در نورد 300 
به زودی میلگرد 30 مارک 70CR2 نیز تولید کنیم ، اظهار داشــت : مصرف 
این میلگردها در تولید گلوله های آســیاب برای خردکن های معادن است 
. هرچند ما اولین تولید کننده این محصول نیســتیم و در گذشــته نیز این 
محصول تولید شده ، اما بازار خوب و گســترده ای دارد و نیاز زیادی به این 

محصول احساس می شود .
سرپرست کارگاه نورد 500 نیز در مورد این محصول جدید گفت : میلگرد 50 
یک محصول آلیاژی است که پروسه نورد آن پیچیده تر از میلگردهای ساده 
است و درصد کروم باالی آن نشــان دهنده خاص بودن این آلیاژ است که 

سختی زیادی دارد .
لطیفی با اشاره به اینکه روند تولید محصوالت جدید در کارگاه نورد 500 تداوم 
خواهد داشت،افزود : تولید این میلگرد با توان موجود در این کارگاه صورت 

گرفت و تمامی مراحل با دانش کارکنان ذوب آهنی انجام شد .
معاون تولید کارگاه نورد 500 هم در این خصوص گفت : با توجه به درخواست 
مدیریت بازاریابی و فروش داخلی ، مبنی بر نیاز بازار به میلگرد ســایز 50 و 
امکان سنجی تولید این محصول در مهندسی نورد ، تیم تحقیق با محوریت 

مدیر مهندسی نورد و سرپرستی های خدمات فنی تولید و کارگاه های نورد 
تشکیل شد و موضوع مورد بررســی قرار گرفت و از آنجا که کارگاه نورد 500 
سابقه تولید میلگرد های ســایز 60 و 80 میلیمتر را دارد ، این مهم بر عهده 

این کارگاه گذاشته شد.
 احمد ملکوتــی خواه افزود : بــرای تولید این محصــول ملزومات زیادی 
بایستی طراحی و ساخته می شد،که پرســنل کارگاه با دریافت طرح اولیه 
از خدمات فنی تولید مهندســی نورد،با ارائه طرح هــای خالقانه، اقدام به 
تکمیل خط نورد این محصول کردند و نهایتا با تالش شبانه روزی همکاران 
مونتــاژ قفســه کارگاه ،تکنولوژ خط و پرداخــت ، مکانیک و بــرق کارگاه و 
پرســنل کیفیت ، تولیــد این محصول در تیرماه ســال جاری بــا موفقیت 
 انجام شــدو برگ زرین دیگری بــر افتخارات شــرکت ذوب آهن اصفهان

 افزوده شد.

با در مدار قرار گرفتن ســه حلقه چاه کمکی، مشکل قطعی و افت فشار آب 
شهر سمیرم برطرف شــد.مدیر دفتر بهره برداری، توسعه شــبکه توزیع و 
کاهش آب بدون درآمد آبفای اســتان اصفهان گفت: در تابستان امسال به 
دنبال کاهش میزان آبدهی چشمه حسین آباد و عزیزخان که از مهم ترین 
منابع تامین آب شــهر سمیرم اســت، بخش هایی از مناطق شهر سمیرم، 
مشترکین با مشکل افت فشار و قطعی آب مواجه شدند.سید محمدحسین 
صالح افزود: به همین دلیل طی 15روز گذشــته با اجرای دو کیلومتر خط 
انتقال، چاه های بحران شرکت آب منطقه ای به چشمه حسین آباد متصل 

شدند که در نتیجه در حدود 25 لیتر بر ثانیه به ظرفیت تامین آب شرب شهر 
ســمیرم اضافه شــد.وی افزود: همچنین به منظور تقویت شبکه آبرسانی 
سمیرم، یک ایســتگاه پمپاژ اضطراری احداث شــد و اتصال مخازن بین 
راهی به شبکه انتقال آب شهر صورت گرفت .مدیر دفتر بهره برداری، توسعه 
شــبکه توزیع و کاهش آب بدون درآمد آبفای اســتان اصفهان عنوان کرد: 
انتظار می رود با تقویت شبکه آبرســانی سمیرم، آب شرب مردم به صورت 
پایدار تامین شــود چرا که بررســی ها بیانگر کاهش روزانه آبدهی چشمه 

حسین آباد است .

در تیر ماه امسال صورت گرفت؛

کشف 850 پمپ غیر مجاز آب در شهر اصفهان

با هدف ایجاد ارزش افزوده باالتر و تامین نیاز کشور صورت گرفت؛

میلگرد 50 به سبد محصوالت صنعتی ذوب آهن اصفهان اضافه شد

رفع مشکل افت فشار آب در سمیرم

دست هایتان در دید باشــد: اگر می خواهید فرد مقابل به 
اعتماد به نفس شما پی ببرد، نباید دست تان را توی جیب 
کنید. فرو کردن دســت ها در جیب، اضطراب، عدم اعتماد 
به نفس و نیاز به حفــظ فاصله و یا پنهان کــردن چیزی را 
القا می کند. به همین خاطر بهتر اســت دست هایتان را در 
وضعیتی آرام و در دید قرار دهید.آگاهانه یا ناآگاهانه، وقتی 
فردی اعتماد به نفس دارد، فاصله  بین انگشــتان دستش 
معموال بیشتر است، انگشت شستش را گاه کمی بلند و نوک 

انگشتانش را به هم نزدیک می کند.
پاهایتان را به سمت و سوی فردی که با او صحبت می کنید، 
بچرخانید:اگرچه شاید این جزئیات، ساده و بی اهمیت به 
نظر برسد، ولی حالت و سمت و سوی پا نیز اهمیت خاص 
خودش را دارد. به یاد داشــته باشــید هر کاری که با بدن 
خود می کنید پیامی را منتقل می کند. پاها نیز از این قاعده 
مستثنی نیســتند. خیلی از آدم ها پاهایشــان را به سوی 
فردی که با او سازش دارند، نظیر دوست صمیمی یا کسی 
که به عنوان رهبر قبولش دارند، می چرخانند. بر مبنای این 
باور، ایده آل این است که همچنان که حالت بدن تان صاف 
و استوار اســت، پاهای خود را هم راســتا با فرد مقابل نگاه 

دارید. با ایــن کار به او می فهمانید که بــه او و حرف هایش 
عالقه مندید. این حالت بدن همچنین شما را فردی دارای 
اعتماد به نفس نشان می دهد. خالف این نیز صدق می کند. 
یعنی اگر پاهایتان رو به بیرون باشند، امکان دارد که این به 
عنوان دســتپاچگی، نگرانی، ناراحت و معذب بودن و حتی 

عجله داشتن برای ترک آن محل تفسیر شود.
 ریز لبخند بزنید: بر مبنای پژوهشــی که توســط گروهی از 
عصب شناسان انجام شد، افرادی که هنگام صحبت با فرد 
مقابل شــان لبخند ریزی می زنند و ابروهــا را مختصر باال 
می برند، تفاهــم و اعتماد بیشــتری را در هم صحبت خود 
به وجود می آورند.به طور معمول هنگامــی که ما به دنبال 
حمایت و یا برقراری ارتباط با دیگران هستیم، دنبال کسی 
می گردیم که رفتارش دوســتانه بوده و بــرای گوش دادن 
اشتیاق داشته باشد و نه کسی که آزاردهنده، سرد و اصطالحا 
نجوش است. به همین خاطر اســت که ژست هایی به این 
سادگی می توانند تاثیر بسیار زیادی هنگام مکالمه با دیگران 

داشته باشند.
 فضای خــود را در اختیــار بگیرید: اگر احســاس تزلزل و 
نبود اعتماد به نفس دارید و یا نســبت به موقعیتی خاص 

استرس و اضطراب دارید، امکان دارد میل به کوچک کردن 
خود داشته باشید. با این کار اعتماد به نفس تان از آنچه که 
هست کمتر به نظر خواهد رسید. برای این که این طور به نظر 
نرسد، بایستی فضایی را که نیاز دارید و در آن حس راحتی 
می کنید، در اختیــار بگیرید. انجام این کار نشــانه راحتی، 

اعتماد به نفس و اطمینان خاطر است.
نتیجه گیری: گاهی بدون اینکه قصدش را داشته باشیم و یاقبل 
از اینکه حتی دهان مان را باز کنیــم، ارتباط برقرار و پیام هایی 
را منتقل می کنیم. وقتی از زبان بدن یــا ارتباط بدون کالمی 
صحبت می کنیم، مقصودمان حالت های بدن و ژست هایی 
است که توســط اعضای بدن به خود می گیریم. این زبان که 
می تواند آگاهانه یا ناخودآگاه توسط طرف مقابل درک شود 
)و می تواند گفتار کالمی را قوت بخشد و یا چیزی خالف آن را 
بگوید(، به تصویری که فرد مقابل از ما می سازد کمک می کند.

اعتماد به نفس بنیان مستحکمی برای بنا نهادن و یا تقویت 
روابط اجتماعی گوناگون اســت و زبان بــدن می تواند برای 
تقویت این مهم راهگشا باشد. به همین خاطر است که توانایی 
مدیریت حالت های بدن و چهــره و در اختیار گرفتن کنترل 

آن، باعث می شود با اعتماد به نفس بیشتری به نظر برسیم .

آشپزی

کوکی نعنایی 
مواد الزم : کره113 گرم، شکر دانه ریز150 گرم معادل سه چهارم 

پیمانه،اسانس نعناع کمی،مقداری رنگ سبز خوراکی ،تخم مرغ یک 
عدد حدودا 60 گرم با پوست،آرد سفید185 گرم یا یک و نیم پیمانه،بکینگ 

پودر یک قاشق چای خوری،جوش شیرین نصف قاشق چای خوری،کرم تار 
تار یک قاشق چای خوری،نمک یک چهارم قاشق چای خوری،شکالت با طعم 
نعناع60 گرم،نعناع تازه خرد شده4 قاشق سوپ خوری،شکالت برای تزیین. 

طرز تهیه: کره نرم شده را درون یک کاسه می ریزیم. در ادامه شکر را به آن اضافه می کنیم.در این مرحله 
با همزن برقی حدود 2 دقیقه مخلوط کره و شکر را هم می زنیم تا کرمی شود و رنگ آن روشن شود.
سپس تخم مرغ و اسانس را به آن اضافه کرده و با همزن به خوبی می زنیم در حدی که مخلوط شود.

رنگ سبز و نعنای خرد شده را به آن اضافه کرده و هم می زنیم تا یک دست شود. مخلوط آرد و 
بکینگ پودر و جوش شیرین و کرم تارتار و نمک را با هم الک می کنیم. سپس به مواد اضافه 
کرده و با لیسک مخلوط می کنیم.زیاد هم نمی زنیم و در حد مخلوط شدن ادامه می دهیم. 

در آخر شکالت نعنایی را به آن اضافه می کنیم. از مواد خمیری، گلوله های 40 گرمی 
جدا کرده و گرد می کنیم. کف سینی فر را کاغذ روغنی پهن می کنیم. سپس 

کوکی ها را با فاصله روی کاغذ روغنی قرار می دهیم. در فر برقی 
با دمای 175 درجه سانتی گراد قرار می دهیم.

چطور زبان بدن افراد با اعتماد به نفس را داشته باشیم )2(

 »گورکن« بهترین فیلم جشنواره
 انگلستان شد  

 6 کارگردان جوان در سریال 
»تازه وارد«

فیلم سینمایی »گورکن« به کارگردانی کاظم مالیی  تهیه کنندگی 
لمللی فیلم  سینا سعیدیان که در چهارمین جشنواره بین ا
سویندون در دو بخش بهترین فیلم سینمایی و بهترین 
طراحی صحنه )منیر رضی زاده( نامزد دریافت جایزه بود، در نهایت 
توانست جایزه بهترین فیلم سینمایی را از این رویداد سینمایی به 
دست آورد. 

سریال تلویزیونی »تازه وارد« دومین سریال تولید شده در باشگاه فیلم 
سوره به زودی جلوی دوربین می رود.ســریال »تازه وارد« یک سریال 
اپیزودیک با موضوع خانواده است. »تازه وارد« به تهیه کنندگی محمدجواد 
موحد تولید خواهد شــد و اپیزود های مختلف آن را رضا کشاورز، محسن 
امانی، هادی حاجتمند، حسن حبیب زاده، سجاد معارفی و میالد محمدی 
کارگردانی می کنند. این سریال محصول خانه تولیدات جوان بوده است .

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای)نوبت دوم(

بانک کشاورزی استان اصفهان م الف:1169552

مدیریت بانک کشاورزی اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی تامین نیروی انتظامی شعب به شماره مناقصه 
2000003560000001 را از طریق  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 

اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشــائی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

 )ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شــد. تاریخ انتشار مناقصه در ســامانه تاریخ 1400/05/03 

می باشد.

  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19 روز شنبه تاریخ 1400/5/9
  مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روز سه شنبه تاریخ 1400/05/19

  زمان بازگشائی پاکت ها : ساعت 10 صبح روز چهارشنبه تاریخ 1400/05/20
متقاضیان جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه می توانند با شماره تلفن 32331030 تماس برقرار 

و برای ارائه پاکت های الف بــه آدرس اصفهان خیابان مطهری حدفاصل پل فلزی و پل آذر- مدیریت شــعب بانک 

کشاورزی استان اصفهان – واحد حراست مراجعه نمایند.

بانک کشاورزی 
استان اصفهان

نوبت دوم
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