
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در نشست خبری با خبرنگاران مطرح کرد:

کمبود نیروی کار ماهر در اصفهان 
3

 لرزه بر تن آثار تاریخی نصف جهان 
 پیامدهای زلزله خاموش؛ 

5

پرداخت ۴۵۰ میلیارد تومان 
تسهیالت کرونا در استان 

اصفهان

»کریستوفر نت« مورد تایید کادر فنی سپاهان؛

جانشین »نیازمند« از 
اتریش آمد

۵۵۰ بسته کمک آموزشی برای 
دانش آموزان بی بضاعت 

اصفهان تامین شد

3

5

6 4

معاون اداره کل میراث فرهنگی استان:

کورسوی چراغ گردشگری در 
چهارمحال و بختیاری در حال 

خاموشی است

3

رییس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان 
تلفن ثابت و همراه اصفهان عنوان کرد:

بازار داغ خریدوفروش گوشی 
دست دوم و تعمیرات موبایل 

در اصفهان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

شنبه 2۰ شهریور  1۴۰۰ 
 ۰۴  صفـــر  1۴۴3 

 11 سپتامبر 2۰21
 شماره 33۴3

8 صفحه
قیمت: 2۰۰۰ تومان

رهاسازی 
فاضالب در 

فضای سبز شهر 
کذب است

استان 
اصفهان؛ رتبه 
دوم شورای 

فرهنگ 
عمومی 

کشور 7
7

آگهی مناقصه نوبت اول )چاپ دوم(

محمدرضا شفیعی- شهردار وزوان م الف:1188178

شهرداری وزوان به استناد ردیف بودجه ای سال 1400و تائید شورای محترم اسالمی شهر وزوان در نظر دارد نسبت به بهسازی معابر در قالب خرید 
آسفالت و MC و پخش و حمل آن به شرح ذیل از طریق آگهی مناقصه کتبی واگذار نماید متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر به 

مدت 10 روزجهت دریافت شرایط شرکت در مزایده بصورت حضوری به امور مالی شهرداری و یا جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهرداری به 

آدرس www.vazvan.ir مراجعه نمایند. ضمنا هزینه چاپ آگهی و ... به عهه برنه مزایده می باشد.

آدرس اجرای پروژهمبلغ اعتبار مناقصهشرح مناقصهردیف

1

بهســازی معابر در قالب خرید آسفالت و MC و 

پخش و حمل آن از کارخانه تا محل اجرای پروژه 

که قیر مورد نظر آن به عهده شهرداری می باشد
8/000/000/000

وزوان سطح شهر و 

معابر تائید شده 

وقتیکرونا،میدانقیمتگذاریرابهدستمیگیرد؛  

کرونا به کام سودجویان!
3

5

 معاون حمل و نقل اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان:

تهرانی ها در ممنوعیت 
تردد بیشترین سفر را به 

اصفهان داشتند

   ثبت نام یک اصفهانی در فهرست
   گنجینه زنده بشری؛

   صدایی که بر بام 
  کعبه جاودانه شد

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی 
چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

نبود امکانات؛ مانع اصلی 
صادرات هلو از استان

3

4

5 7

مسئول امور اجرایی گلستان شهدای اصفهان:

 شروع کار سالن گلستان
 شهدا بعد از پایان کرونا

7

 بین المللی شدن شهر اصفهان و چالش هایی 
که ارزش آن را دارد؛

 ظرفیتی که نباید
 نادیده گرفته شود

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

یکشنبه 14 شهریور 1400 
 27  محـــرم  1443 

 05 سپتامبر 2021
 شماره 3338

8 صفحه
قیمت: 2000 تومان

رویکرد روابط عمومی فوالد مبارکه، جریان سازی 
رسانه ای برای حمایت از تولید است

سخنگوی شرکت آبفای استان اصفهان گفت: به طور قطع با کاهش دمای هوا، 
کسری آب شرب اصفهان بزرگ خود به خود برطرف می شود، اما اگر بارندگی 
نداشته باشیم و به ظرفیت ســد زاینده رود اضافه نشود چه بسا در تامین آب 

شرب اصفهانی ها در پاییز نیز به مشکل برخواهیم خورد.
مهرداد خورسندی با اشــاره به آخرین وضعیت تامین آب شرب در اصفهان، 
اظهار کرد: تامین آب شرب اصفهان پایدار شده و تنها در برخی مناطق تماس ها 
مربوط به افت فشار آب است و قطعی آب به دلیل خرابی و یا شکستگی لوله 

بوده که در مدت یکی دو ساعت مشکل برطرف شده است.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر شــرایط تامین آب در استان عادی است، 
گفت: هر چند آبرســانی ســیار در برخــی از مناطق اصفهان بــزرگ همچون 
روستاهای مهردشت و ... انجام می شود، اما طی حدود ۱۰ روز گذشته در شهر 
اصفهان آبرسانی سیار نداشته ایم.سخنگوی شــرکت آبفای استان اصفهان 
درباره پیش بینی پاییز بسیار کم بارش برای اصفهان و ذخیره ۲۰ درصدی سد 
زاینده رود و نگرانی بابت تامین آب شرب اصفهان، اظهار کرد: هر ساله بعد از 
فصل گرما، پیش بینی می شد که تامین آب شــرب در فصل پاییز بهتر شود، 
اگرچه با خروج کولرها از مدار، مصرف آب کاهش پیدا خواهد کرد، اما در حال 
حاضر اینکه پاییز بارندگی شود که ذخیره سد زاینده رود بهبود یابد در تامین آب 
شرب اصفهان بسیار اهمیت دارد.وی تاکید کرد: حتی اگر سامانه دوم آبرسانی 

اصفهان بزرگ هم وارد مدار شود، اما پشت سد زاینده رود آب نباشد، در اصل 
این سامانه راهگشای حل مشــکل کم آبی اصفهان نخواهد بود.خورسندی با 
اشاره به اینکه بار اصلی تامین و انتقال آب شرب اصفهان بزرگ بر دوش سامانه 
اول اصفهان بزرگ است، افزود: سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ به عنوان 
فاز کمکی برای تامین ۴۳۰۰ لیتر در ثانیه کمبود آب در ساعات اوج مصرف است. 
وی گفت: به طور قطع با کاهش دمای هوا، کسری آب شرب اصفهان بزرگ خود 
به خود برطرف می شود، اما اگر بارندگی نداشته باشیم و به ظرفیت سد زاینده 
رود اضافه نشود چه بسا در تامین آب شرب اصفهانی ها در پاییز نیز به مشکل 
برخواهیم خورد و حتی سامانه اول آبرسانی اصفهان بزرگ نیز نمی تواند آبی 
را منتقل کند.سخنگوی شرکت آبفای اســتان اصفهان تاکید کرد: اصفهانی ها 

همچنان باید صرفه جویی و مدیریت مصرف آب را ادامه دهند.
وی با اشــاره به اینکه موضوع تغییر اقلیم بســیار جدی است، گفت: طی ۵۲ 
سال گذشته در سال ۹۸ پربارش ترین ســال آبی و از سوی دیگر سال ۹۹ کم 
بارش ترین ســال آبی را تجربه کردیم و به نوعی طی دو ســال پشت سر هم 
رکورددار پربارش و کم بارش ترین سال های آبی بودیم که این نشان از تغییر 
اقلیم است.خورسندی ابراز امیدواری کرد که با بارش های مناسب و افزایش 
ذخیره سد زاینده رود از پاییز امسال نیز گذر کنیم و در تامین آب شرب اصفهانی 

دچار مشکل نشویم.

سخنگوی شرکت آبفای استان:

برای تامین آب شرب اصفهان در پاییز نگران هستیم

سنا
 ای

س:
عک

 آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی شماره

 4000/6002)شماره 2000001188000006 در سامانه ستاد(
روابط عمومی شرکت 
برق منطقه ای اصفهان

شرکت ارزیابی کننده: شرکت برق منطقه ای اصفهان

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهانم الف:1185560

شرایط و الزامات ورودموضوعشماره

۴۰۰۰/6۰۰۲
ارزیابی کیفی توان شناخت، تحلیل، 
طراحی و ساخت سیستم جامع بهره 
برداری شرکت برق منطقه ای اصفهان

دارا بودن حداقل رتبه ۲ رشته تولید و 
پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری 

از شورای عالی انفورماتیک کشور

نحوه دریافت اســتعالم ارزیابی کیفی: کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اســناد 
 استعالم ارزیابی کیفی تا تهیه لیست کوتاه، با مراجعه به »ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(« به آدرس

 www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. 

 )اطالعات تماس »سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(« جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت 
گواهی امضاء الکترونیکی )توکن(: مرکز تماس: 41934-021 ، تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداری 

روزهای کاری با شماره 031-36270820 ( 
مهلت دریافت استعالم ارزیابی کیفی: از ساعت 10 صبح روز یکشنبه  مورخ 1400/06/14 تا ساعت 16 روز پنجشنبه 

مورخ 1400/06/25 
مهلت و محل تحویل استعالم ارزیابی کیفی: نسخه الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات استعالم ارزیابی کیفی 
بایستی حداکثر تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1400/07/11 در  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( بارگذاری 

گردد.
شرایط فراخوان ارزیابی:

1- پس از بررسی اسناد و مدارک واصله فراخوان در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های واجد شرایط برای 
دریافت اسناد و مدارک درخواست پیشنهاد )Rfp( دعوت بعمل خواهد آمد.

2- شرکت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا 1 ســال آینده از نتایج این فراخوان جهت اجرای پروژه های مشابه 
استفاده نماید.

3- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان در استعالم ارزیابی کیفی، موجود می باشد.

ضمنًا  می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید.
http://iets.mporg.ir             www.tavanir.org.ir                www.erec.co.ir            www.setadiran.ir

نوبت اول

8

واکسن رسید
 واکسیناسیون کرونا در اصفهان با آسترازنکا

 و برکت از سر گرفته شد؛

نوبت دوم



شنبه 20 شهریور 1400 / 04 صفر 1443 / 11 سپتامبر 2021 / شماره 3343

 طالبان پس از 20 سال وزارت »امر به معروف و نهی از منکر«
 را بازگرداند

اکنون پس از ۲۰ ســال، طالبان وزارت »امر به معروف و نهی از منکر« یــا »وزارت اخالقیات« را باز 
می گرداند. طالبان به دنبال رسیدن به قدرت در افغانستان در ماه گذشته میالدی، به تازگی یک دولت 
موقت تشکیل داد و وزرای خود را که همگی مرد و جزو شبه نظامیان طالبان بودند، اعالم کرد. محمد 
خالد فردی است که برای سرپرستی وزارت امر به معروف و نهی از منکر انتخاب شده است. وزارت امور 
زنان نهادی بود که در دولت سابق افغانستان فعالیت داشت؛ اما در فهرست وزارتخانه هایی که طالبان 

ارائه داد به هیچ وجه ذکر نشده است.

تماس تلفنی »بایدن« و رییس جمهور چین بعد از ۷ ماه
کاخ سفید اعالم کرد که رؤسای جمهور آمریکا و چین بعد از وقفه ای ۷ ماهه، به صورت تلفنی گفت وگو 
و درباره مسائل مهم منطقه ای و جهانی صحبت کردند.»جو بایدن« رییس جمهور آمریکا به صورت 
تلفنی با »شی جین پینگ« همتای چینی خود گفت وگو کرد.کاخ سفید با اعالم این خبر گفت بایدن و 
شی درباره موضوعات دوجانبه ای از جمله صلح و ثبات در شرق آسیا و منافع جهانی دو کشور صحبت 
کرده اند.به نوشــته خبرگزاری »رویترز«، این تماس تلفنی که پس از اولین تماس بایدن به عنوان 
رییس جمهور با شی در ماه فوریه انجام شد، به شکاف هفت ماهه در ارتباط مستقیم بین سران چین 

و آمریکا خاتمه داد.

»مری ترامپ« عموی خود را به دادگاه کشاند
مری ترامپ، برادرزاده دونالد ترامپ رییس جمهوری پیشین آمریکا اعالم کرد که عموی وی به علت 
درگیر بودن در جلسات روند تحقیقات دادگاه، زیاد نمی تواند به امور سیاسی بپردازد.مری ترامپ در 
مصاحبه با برنامه کارلوس واتسون گفت: وی )دونالد ترامپ( در حال حاضر دستکم در سه پرونده 
اصلی قضایی که یکی از آنها مربوط به من اســت و سه تحقیق جنایی دیگر درگیر است.مری افزود: 
این احتمال وجود دارد که ترامپ بیش از حد مشغول دفاع از خود در دادگاه باشد تا به ادامه فعالیت 
سیاسی بپردازد.وی همچنین تاکید کرد که عمویش از وضعیت بدتری نسبت به جو بایدن، رییس 

جمهوری کنونی آمریکا برخوردار است و مهارت های واقعی در برابر بایدن ندارد.

طالبان نام فرودگاه بین المللی کابل را تغییر داد
رسانه ها گزارش دادند که طالبان نام فرودگاه »حامد کرزای« را تغییر داده است.ریا نووستی به نقل از یک 
منبع آگاه گزارش داد که کمیته فرهنگی طالبان تصمیم گرفته که نام رییس جمهوری پیشین افغانستان 
را از روی فرودگاه بین المللی کابل بردارد. منابع آگاه گزارش دادند که طالبان همچنین نام میدان »احمد 

شاه مسعود« را نیز تغییر داده که به یاد رهبر فقید جنبش مقاومت پنجشیر گذاشته شده بود.

بازگشایی سفارت آلمان در لیبی پس از ۸ سال
»هایکو ماس«، وزیر امور خارجه آلمان ، برای حضور در مراسم بازگشایی سفارت آلمان در »طرابلس« 
پس از ۸ سال تعطیلی، وارد لیبی شــد.وزارت امور خارجه آلمان در بیانیه ای در توئیتر اعالم کرد که 
»هایکو ماس«، وزیر امور خارجه آلمان وارد لیبی شد. بازگشایی سفارت آلمان در طرابلس از موضوعات 
مهم در برنامه کاری وی خواهد بود.این وزارتخانه به نقل از ماس در هنگام ورود به لیبی نقل کرد:» ما 
شاهد پیشرفت خوبی در این کشور هستیم و می خواهیم که لیبی به همین شکل ادامه دهد؛ و برای 
این که این امر اتفاق بیفتد انتخابات و خروج شبه نظامیان بیگانه اقدامات مهم پیش رو هستند. باید 

دستاوردهای نشست برلین- لیبی اجرایی شود«.

اندیشکده »کوئینسی«:

خطرات حکومت طالبان برای ایران چیست؟

Responsible Statecraft  متعلق به اندیشکده »کوئینسی« نوشت: 
حکومت طالبــان در کابل به هــر طریقی پیامدهای مهمــی برای همه 
همسایگان افغانستان خواهد داشت. با این حال، امکان دارد که ایران 
بیشتر از دیگر همسایگان افغانستان تحت تاثیر این موضوع قرار گیرد.
به گزارش »انتخاب«، در ادامه این مطلب آمده اســت: ایران نزدیک به 
1۰۰۰ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد. در حال حاضر میزبان ۲.5 
تا 4 میلیون شهروند افغان است و کنار آمدن با ده ها یا حتی صدها هزار 
افغان دیگر که مایل به ترک سرزمین خود هستند، برایش دشوار خواهد 
بود. عالوه بر این، طالبان پشــتون که به ایدئولوژی افراطی سنی پایبند 
است ،احتماال برای ایران به عنوان کشوری با اکثریت جمعیت شیعه و 
فارس زبان خوشایند نیســت.ایران همچنین سابقه درگیری با طالبان 
را دارد و در دهــه 199۰ از حامیان اصلی اتحاد شــمالی ضد طالبان بود. 
در سال 199۸، پس از آنکه طالبان دیپلمات های ایران را در مزارشریف 
کشت، ایران تقریبا با این گروه وارد جنگ شد.اگرچه وضعیت کنونی تا 
حدودی با دهه 199۰ متفاوت اســت اما پیروزی سریع طالبان ایرانیان 
را شوکه کرده است. این در حالی اســت که اخیرا ایران با طالبان تماس 

داشته و حتی میزبان نمایندگان آنها در تهران بوده است.

واکنش های ترکیبی و ایجاد یک موقعیت خوب
واکنش هــا در ایران به پیــروزی طالبــان متفاوت اســت و عمدتا به 
گرایش های سیاسی بســتگی دارد. تندروهای ایرانی به دلیل مواضع 
ضدآمریکایی شان، پیروزی طالبان را به عنوان شکست ایاالت متحده 
و در نتیجه برای ایران مفید دانسته اند.تندروها همچنین ادعا می کنند 
که طالبان تغییر کرده و دیگر احساســات ضد شیعه و ضد ایرانی ندارد. 
با این حال، تعداد زیادی از روحانیون، سیاســتمداران و روشــنفکران 
معتدل ایرانی با این امر موافق نیســتند و تاکید مــی کنند که تندروها 
درگیر آرزوهایی هستند و به دلیل آمریکایی ستیزی شان کور شده اند.

از نظر منتقدان، طالبان تغییــری نکرده و اظهارات آشــتی جویانه آنها 
نسبت به همســایگان و اقلیت های قومی و مذهبی در افغانستان یک 
ترفند تاکتیکی است. آنان معتقدند که طالبان پس از تحکیم قدرت خود، 
به رفتارهای گذشته اش باز می گردد و وعده های خود را فراموش خواهد 
کرد. در مقاله ای مسیح مهاجری، سردبیر روزنامه جمهوری اسالمی از 
ساده اندیشی افرادی در صدا و سیما که طالبان را اصالح شده نشان می 
دهند، انتقاد کرد.به طور خالصه، برخالف تندروهای ایران که همه تحوالت 
منطقه را از دریچه ضدآمریکایی می نگرند و هرگونه کاهش قدرت آمریکا 
را یک پیــروزی برای ایران می داننــد، اکثر ایرانیــان عمیقا نگران این 
هســتند که دولت طالبان چه تاثیری بر امنیت داخلی این کشور، منافع 

اقتصادی و موقعیت منطقه ای اش خواهد داشت.

روی کار آمدن طالبان و خطرات امنیتی و اقتصادی برای ایران
یک تهدید امنیتی بزرگ برای ایران، ورود بیشــتر مهاجــران افغان به 
این کشور اســت. به دلیل تحریم های ایاالت متحده، ایران نمی تواند 

به مقابله با ســیل جدید پناهندگان بپردازد و این موضوع 
مشکالت اجتماعی موجود در ایران را تشدید می کند. در عین حال، اگر 
ایران از پذیرش بیشتر پناهجویان افغان خودداری کند، خشم مهاجران 
حاضر در ایران را به دنبال خواهد داشت. خوب است اشاره کنیم که اخیرا 
در ایران شاهد اعتراضات ضد طالبانی پناهجویان افغان بوده ایم.عالوه 
بر این، طالبان در بخشی از ایران هوادارانی دارد. در این ارتباط باید اشاره 
کنیم که مولوی عبدالحمید اخیرا از طالبان حمایت کرد و از پیروزی آنها 
شادمان بود.دولت طالبان می تواند از هواداران خود برای اعمال فشار 
بر ایران اســتفاده کند. حتی می تواند شورشــیان افراطی را که در دهه 
های 199۰ و ۲۰۰۰ مساجد را بمباران کردند، به پست ها و پرسنل نظامی 
حمله ور شدند و خواســتار جدایی از ایران بودند، احیا کند. مهم اینکه، 
عربستان سعودی، اسراییل و پاکســتان نیز در انجام این کارها به آنها 
کمک کردند. در بیشتر موارد، اسالم آباد با نیروهای مرزبانی ایران برای 
مهار عملیات این افراد همکاری نکرد و از بازگرداندن آن دسته از اعضایی 
که به پاکستان گریختند، خودداری می کند.با مسئولیت گرفتن طالبان 
در افغانستان، ایران همچنین می تواند در برابر حمالت گروه های افراطی 
دیگر مانند داعش خراســان و القاعده در حال احیا، آسیب پذیر شود.
دولت طالبان بیشتر از دولت قبلی در مورد اعطای سهم ایران از آب های 
هیرمند با تهران سازش نخواهد داشــت، بنابراین تهران را در این زمینه 

بیشتر تحت فشار قرار می دهد.با روی کار آمدن طالبان، امیدهای ایران 
برای تبدیل بندر چابهار در خلیج عمان بــه قطب ترانزیتی اگر نگوییم به 
طور کامل از بین می رود، با مشــکل مواجه می شــود. پاکستان مدت 
هاســت که از برنامه های ایران برای چابهار ناراضی است، هم به دلیل 
عالقه شدید هند به این پروژه که دشمن منطقه ای اسالم آباد است و هم 
به دلیل موقعیت بالقوه آن به عنوان رقیب اصلی بندر گوادر پاکســتان. 
اسالم آباد می تواند دولت جدید کابل را تحت فشار قرار دهد تا سیاست 
رییس جمهور غنی را که چابهار را به عنوان راهی برای دور زدن پاکستان 
معرفی می کرد، تغییر دهد و به جای آن از گوادر اســتفاده کند.برخالف 
دهه 199۰، امروزه گزینه های ایران در برخورد با افغانســتان به رهبری 
طالبان محدود اســت. در آن زمان، اتحاد شــمال برای سلطه طالبان 
چالش مهمی ایجاد کرد و همچنین از حمایت روســیه و هند برخوردار 
شــد. بنابراین، ایران در رویارویی با طالبان تنها نبود. امروز هیچ ائتالف 

ضد طالبانی وجود ندارد.
اگر ایران ســعی می کرد از هر گروه ضد طالبان حمایــت کند، احتماال 
کشــورهای دیگر مانند دهه 199۰ به کمک تهران نمی آمدند. به احتمال 
زیاد، کشــورهای منطقه ای و بازیگــران بین المللی ایــران را متهم به 
بی ثباتی در افغانســتان می کردند. اگر ایران مســتقیما در امور داخلی 
افغانســتان مداخله کند، طالبان می تواند از هــواداران خود در ایران به 

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل با بیان اینکه 
ایران همواره تمام تالش خود را بــرای کمک به تمام 
گروه های افغــان برای حل و فصل مســالمت آمیز 
اختالفات شان انجام داده است، اعالم کرد دور بعدی 
نشست وزرای خارجه همسایگان افغانستان در آینده 
ای نزدیک در تهران برگزار می شود.مجید تخت روانچی 
طی سخنانی در نشست عصر پنجشنبه به وقت محلی 
شورای امنیت سازمان ملل افزود: افغانستان در حال 
عبور از یک مقطع بحرانی است. صدها هزار نفر از کشور 
گریخته اند؛ نزدیک به 6۰۰ هزار نفر دیگر در داخل آواره 
شــده اند؛ مواد غذایی ضروری در حال اتمام است و 
1۸.4 میلیون نفر به کمک های بشردوستانه نیاز دارند.

وی تصریح کرد: این وضعیت قبــل از هر چیز نتیجه 
مســتقیم مداخله آمریکا و دیگر نیروهای خارجی در 
افغانستان و خروج غیرمسئوالنه آنهاست. آنها زمانی 

که وارد افغانستان شــدند، برای افغان ها مصیبت به 
ارمغان آوردند و هنگامی که آنجــا را ترک کردند، برای 
افغان ها فاجعه به جای گذاشتند.تخت روانچی اظهار 
داشت: طی سال های ۲۰۰1 تا ۲۰۲1 نزدیک به 165 هزار 
افغان کشته شدند و تلفات کودکان نیز حدود 33 هزار 
نفر تخمین زده می شــود. جنایــات جنگی نیروهای 
خارجی در افغانستان نباید بدون مجازات بماند.سفیر و 
نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد گفت: با توجه 
به لزوم تامین احتیاجات اولیه میلیون ها نفر نیازمند 
در افغانســتان، ایران آماده تسهیل انتقال کمک های 
بشردوستانه به این کشــور از طریق بنادر، فرودگاه ها، 
راه آهن، جاده ها و گذرگاههای مرزی ایران است.وی 
اضافه کرد: طی بیش از چهار دهه، ما میزبان میلیون ها 
پناهنده افغان بوده ایم. بعد از بحران اخیر، پناهندگان 
بیشتری وارد خاک ایران شــده اند. ما از جامعه بین 

المللی انتظار داریم به مسئولیت خود عمل کرده و اقدام 
بیشتری در تامین کمک به این پناهندگان انجام دهد.
تخت روانچی گفت: همچنین باید به مردم افغانستان 
برای رســیدن به صلح پایدار، ثبات و رفاه کمک کرد. 
تحقق کامل این هدف باید به ویژه توســط کشورهای 
همسایه مورد حمایت و تسهیل قرار گیرد.دیپلمات ارشد 
جمهوری اسالمی ایران در ســازمان ملل گفت: حمله 
غیر قابل توجیه اخیر و برادرکشی قابل محکومیت در 
پنجشیر در تضاد با موضع متحد جامعه جهانی است که 
بر اساس آن هر دولتی که با زور در افغانستان به قدرت 

برسد به رسمیت شناخته نخواهد شد.

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل: 

حمله به پنجشیر غیرقابل توجیه و برادرکشی بود

معاون سابق ریاست جمهوری افغانستان:

 طالبان در پنجشیر مرتکب کشتار گسترده ای شده است 
معاون سابق ریاست جمهوری افغانستان مدعی شد که گروه طالبان در پنجشیر مرتکب کشتار گسترده زنان و مردان شده و آن را جنایت ضد بشری توصیف کرده است.

محمدیونس قانونی در گفت و گو با رسانه ها ادعا کرده که طالبان حقوق انسانی را نقض کرده و در دره های پنجشیر نظامیان خود را جابه جا کرده و به انتقام گیری و نقض 
حقوق بشر اقدام کرده اند.خبرنگاران فرصت رسیدن به پنجشیر را ندارند و عدم دسترسی به اینترنت و منطقه، امکان تایید هرگونه ادعا از دو طرف را ناممکن ساخته است 
. طی چند روز گذشته دولت جدید طالبان تظاهرات و اعتراضات مدنی را نیز غیر قانونی اعالم کرده و هشدار داده است که با خاطیان برخورد خواهند کرد و این هشدار باعث 
شده که اعتراضات روزهای گذشته نیز کاهش یابد.به گفته قانونی، مواد غذایی و دارو به منطقه پنجشیر نمی رسد و تعدادی مردم از پنجشیر در حال مهاجرت هستند زیرا 
آنها تسلط طالبان را نمی پذیرند و به دره های جانبی می روند و پنجشیر به صورت کامل به عنوان یک سنگر در اختیار نیروهای احمد مسعود قرار خواهد گرفت.قانونی می 

گوید که جنگ پایان نخواهد یافت و سلسله مقاومت ادامه می یابد و مردم افغانستان با تحوالتی بزرگ شده اند که طالبان و اندیشه های آنها را نمی پذیرند.

خبر روز

وز عکس ر

تصويری عجيب از 
ميز کار رییس بانک 

مرکزی طالبان
رييــس جديــد بانــک مرکزی 
افغانستان در اولين روز کاری اش 
بعد از ايجــاد دولت در دفتر کارش 
حاضر شد. اين تصوير از  حاج محمد 
ادريــس، ریيس بانــک مرکزی 
طالبان در شــبکه های اجتماعی 

مورد توجه قرار گرفته است.

شهردار تهران: 

 اگر اشکالی هست ربطی به اسالم و انقالب و
 رهبری ندارد

شهردار تهران با بیان اینکه دنیا به میزان اعتقاد ما به توانایی ها در مقابل ما کرنش می کند، تاکید 
کرد: تا دست به زانوی خود نزنیم و  برای سازندگی و خدمت به مردم برنخیزیم و اعتماد و سرمایه 
اجتماعی مردم را برای نظام باال نبریم و الگویی برای جهانیان بــه نمایش نگذاریم، نمی توانیم 

اهداف انقالب را دنبال کنیم.
 ما و دولت و مجلس و دستگاه قضایی انقالبی و سایر نهادها باید با ساختن و نمایان کردن ظرفیت 
های بی نظیر خود در تحقق عدالت مردم را امیدوار کنیم. علیرضا زاکانی، افزود: بعد از 4۲سال اگر 
اشکالی هست، هیچ نسبتی با اسالم و انقالب و رهبری و اراده مردم ندارد، بلکه به کسانی ارتباط 

دارد که قدر مردم را نمی دانند و در مقابل دشمن کرنش نشان می دهند. 

پاسخ احمد زیدآبادی به حسین شریعتمداری: 

خود در جای امن نشستن و دیگران را به جانفشانی 
فراخواندن، ناپسند است

احمد زید آبادی، روزنامه نگار و تحلیلگر اصالح طلب در یادداشــتی کوتاه در تلگرام خود نوشت: 
مدیر مســئول روزنامه کیهان نوشته اســت: »حاال یک پیشــنهاد منطقی و همه پسند در میان 
است و آن اینکه یک تیپ از مدعیان اصالحات تشــکیل شود و مدعیان اصالحات جهت اعزام به 
افغانستان در آن ثبت نام کرده و برای مبارزه به پنجشیر و یا هر نقطه دیگر افغانستان اعزام شوند.« 
 اگر مدیر مســئول کیهان خودش هم به این منطق پایبند باشــد، حرفش خیلی هم بی حساب

 نیست.
 یادم می آید در جریان جنگ 33 روزه لبنان که مســئوالن روزنامه کیهان از پشت میزهایشان در 
تهران با نشر مطالب تحریک آمیز بر آتش منازعه در آن کشــور بنزین می ریختند و لبنانی ها را به 
ادامه جنگ تا آخرین قطره خون خود ترغیب می کردند، من در یکی از نوشته هایم خطاب به آن ها 
نوشتم: خب اگر جنگ لبنان تا این اندازه برای تان شیرین و لذت بخش و نعمت و مایه مباهات 
است، چرا پشت میزهایتان در تهران میخکوب شده اید و بی درنگ راهی جبهه نبرد با اسراییل در 

جنوب لبنان نمی شوید؟
 اگر چنارهای خیابان ولی عصر از جای شان تکان خوردند، آن ها هم از جای شان تکان خوردند! 
به هر حال، خود در جای امن نشســتن و دیگران را به جانفشانی فراخواندن، ناپسند است. حال 

طرف می خواهد اصالح طلب باشد یا مدیر مسئول کیهان و یا هر فرد دیگری در هر گوشه دنیا!

 استعفای آملی الريجانی از شورای نگهبان به دليل
 دلخوری بوده است؟

منصور حقيقت پور از چهره های نزديک به علی الريجانی درباره اســتعفای آملی الريجانی گفت: 
ان شاءا... اين شخصيت برای جمهوری اسالمی ايران، زنده و پايدار و درخشان خواهند ماند و در 
آينده، نقش های موثرتر و مفيدتری ايفا خواهند کرد.وی افزود: اين استعفاها و آمدن و رفتن ها، 
موضوعی معمول و عادی است. به هر حال فردی، 1۰،15 ســال کار می کند و خسته می شود در 

نتيجه جايش را به فرد ديگری می دهد.
 حقيقت پور درباره گمانه زنی ها مربوط به رفتن آملی الريجانی از مجمع تشــخيص نيز ادامه داد: 
ما غيب گويی بلد نيستيم، اميدواريم علم و آثار بسيار خوب ايشان در اختيار جهان اسالم و ايران 
قرار بگيرد. به هر حال ايشان، چند ســالی را در شــورای نگهبان بودند و االن خسته شده اند اما 

همچنان در مجمع حضور دارند. 

کافه سیاست

ادعا و هشدار تازه 
 وزیرخارجه اسراییل 

درباره ایران
وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی در دیدار 
با همتــای روســی اش با تکــرار ادعاهای 
این رژیــم درباره اهداف برنامه هســته ای 
ایران، خواســتار واکنش جهانی به فعالیت 

هسته ای ایران شد.
یائیــر الپیــد ،وزیــر امــور خارجــه رژیم 
صهیونیســتی در دیدار با ســرگئی الوروف 
وزیر امــور خارجه روســیه با تکــرار ادعای 
این رژیم مبنی بر وجــود اهداف نظامی در 
برنامه هسته ای ایران، مدعی شد: پیشرفت 
ایران به ســمت توان هسته ای فقط مشکل 

اسراییل نیست، مشکل کل جهان است.
الپید خواســتار »پیام قوی تر و شفاف تر« 

جهانی به ایران در این زمینه شد.
وی با گفتن این که »ایران هسته ای به یک 
رقابت تسلیحاتی هســته ای در خاورمیانه 
منجر خواهد شــد«، مطرح کرد: جهان باید 
مانع دستیابی ایران به توان هسته ای شود، 
فارغ از این که چه بهایی بایــد بپردازد. اگر 
دنیا این کار را نکند، اســراییل حق دارد وارد 

عمل شود.
بر اســاس این گزارش، تکرار ادعاهای وزیر 
امور خارجه رژیم صهیونیستی درباره برنامه 
هسته ای ایران از سوی الپید در حالی مطرح 
می شــود که مقام معظم رهبری کشورمان 
در فتوایــی، تولید، نگهــداری و به کارگیری 
تسلیحات هسته ای را حرام اعالم کرده اند.

مقامات ایران نیز بر اســاس این فتوا بارها 
تاکید کرده اند تالش ایران برای پیشرفت در 
زمینه دانش هسته ای، صرفا اهدافی صلح 

آمیز را دنبال می کند.

بین الملل
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معاون امور بازرگانی سازمان صمت استان:

ثبت سفارش در سامانه رهتاب محدود نیست 
معاون امور بازرگانی ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان با اشــاره به مشــکالت 
فروشندگان مرغ در مورد محدود بودن سقف سفارش در ســامانه رهتاب گفت: ثبت سفارش در 
سامانه رهتاب محدود نیست، فقط یک میزان ورودی مرغ به سامانه داریم که فروشنده می تواند 
براساس این میزان در روز ثبت سفارش انجام دهد.اسماعیل نادری ادامه داد: سامانه رهتاب کامال 
هوشمند است و اگرمیزان ورودی مرغ زنده در این سامانه زیاد باشد به همان میزان می توانند ثبت 
سفارش داشته باشند. در بعضی از روزها به دلیل کاهش میزان ورودی مرغ زنده به سامانه برخی از 
افراد نتوانستند سهم اصلی خود را خریداری کنند، اما اگر ورودی مرغ زنده در سامانه به حد معمول 
برسد مشکل فروشندگان در دریافت سهمیه حل خواهد شد.وی با بیان اینکه مشکالتی در خرید 
مرغ توســط اتباع خارجی به وجود آمده، گفت: اتباع خارجی که دارای شناســه باشند می توانند با 
استفاده از سامانه رهتاب مرغ خریداری کنند، اما اتباع خارجی غیرمجاز نمی توانند با استفاده از این 

سامانه مرغ خریداری کنند چرا که فاقد شناسه مجاز هستند.

کاالهای موجود در انبارهای سازمان امالک تملیکی استان 
اصفهان تعیین تکلیف می شود

 جلسه مســئوالن عالی قضایی، انتظامی، امنیتی و اطالعات با موضوع بررسی و اتخاذ تصمیم در 
خصوص کاالهای انبارهای سازمان امالک تملیکی استان اصفهان تشکیل شد.

محمدرضا حبیبی، رییس کل دادگستری اســتان اصفهان با تاکید بر لزوم تعیین تکلیف کاالهای 
موجود در انبارهای سازمان امالک تملیکی اظهار داشت: با توقیف و ضبط کاالهای قاچاق و تشکیل 
پرونده قضایی این کاالها که بعضا مرتبط با ســفره مردم نیز می شــود، تا تعیین تکلیف از مراجع 
مربوطه در انبارها نگهداری خواهد شــد.وی افزود: در قانون ظرفیت های بســیاری وجود دارد که 
می توان با بهره مندی از آن در خصوص تعیین تکلیف کاالهای موجود در این انبارها اقدام کرد و در 
این نشست به مسئوالن مربوطه در ادارات گمرک، سازمان امالک تملیکی و تعزیرات اعالم شد تا هر 
چه سریع تر نسبت به عرضه این کاالها به بازار برای مصرف عموم، به خصوص اموالی که از مایحتاج 

ضروری مردم است، اقدام الزم صورت پذیرد.

سخنگوی صنعت برق:

تامین سوخت مورد نیاز، مانع بروز خاموشی در زمستان 
خواهد شد

مدیر عامل شرکت مدیریت شــبکه برق ایران و ســخنگوی صنعت برق گفت: زمستان امسال در 
صورتی که محدودیت سوخت نداشته باشیم، مشکلی در تامین برق نخواهیم داشت.

مصطفی رجبی مشهدی در خصوص تکمیل مخازن سوخت مایع نیروگاه ها اظهار کرد: در حال حاضر 
هماهنگی با وزارت نفت برای تکمیل مخازن سوخت مایع نیروگاه ها در حال انجام است تا مشکلی 
در فصل زمستان ایجاد نشــود.وی ادامه داد: سال گذشــته به دلیل افزایش مصرف گاز در بخش 
خانگی، محدودیت هایی در تامین برق به وجود آمد که امید است امسال با تامین سوخت گاز کافی، 
برق بخش های مختلف کشور تامین شود.سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد: حدود ۹۰ درصد 
تولید برق کشور از طریق نیروگاه های حرارتی تامین می شــود که با توجه به اینکه این نیروگاه ها از 
سوخت گاز یا مایع استفاده می کنند، هر گونه محدودیت در تامین سوخت رسانی به نیروگاه ها منجر 

به کاهش تولید نیروگاه های حرارتی و در نتیجه محدودیت در تامین برق خواهد شد.
رجبی مشــهدی افزود: هماهنگی های خوبی با وزارت نفت در خصوص تامین سوخت نیروگاه ها 

در حال انجام است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در نشست خبری با خبرنگاران مطرح کرد:

کمبود نیروی کار ماهر در اصفهان 

هفته تعاون بهانه ای شد تا پس از مدت ها  حدیث زاهدی
نشســتی در ســازمان تعــاون ، كار  و رفاه 

اجتماعی استان اصفهان برگزار شود.
رويدادی كه به قول کامران کالنی  مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اســتان اصفهان  به خاطر اهميت زياد آن، يكی در ســطح ملی و ديگری 
بین المللی وجود دارد؛ در ايران ،۱۳ شــهریور به عنوان روز تعاون و از ۱۳ تا 
۱۹ شهریور به عنوان هفته تعاون نام گذاری شده که هدف از این نام گذاری 
ترویج و توسعه فرهنگ تعاون و ارتقای موفقیت های این بخش بوده است.

در ادامه گزيده ای از مهم ترين بخش صحبت های مدیرکل اداره تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی استان اصفهان را می خوانيد: 

در حال حاضر سه هزار و ۳۹۹ تعاونی فعال در استان اصفهان وجود دارد 
و پنج درصد تعاونی های فعال کشور در این استان قرار گرفته که اشتغال آنها 

۵۳ هزار و ۴۲۹ نفر معادل سه درصد اشتغال کشور است.
 به لحاظ تعداد تعاونی فعال، میزان و سرانه اشتغال، جزو ۵ استان 
برتر کشور در یک دهه گذشــته بوده ایم. همچنین ازهفته تعاون سال 
گذشته تا هفته تعاون امسال ۱۲۱ تعاونی در اصفهان با اشتغال دو هزار 

و ۱۷۲ نفر ایجاد شده است.
 در هفته تعاون امســال به صورت همزمان ۲۶۸ طرح تعاونی در کشور 
مورد بهره برداری قرار گرفــت که ۵۲ طرح معــادل۱۹.۵ درصد مربوط به 

اصفهان بوده که با سرمایه گذاری ۱۲۲ میلیارد تومانی انجام شده است؛ ۹۰ 
درصد سهم این ســرمایه گذاری ها مربوط به آورده مردم و فقط ۱۰ درصد 

تسهیالت بوده است.
 اندیشکده تعاون و مرکز نوآوری تعاون در کشور شکل گرفته و در اصفهان 

نیز نخستین مرکز نوآوری تعاون سال گذشته دایر شد.
 تقویت نهادهای مالی در بخش تعاون اقدام مهم دیگری است که محقق 
شد، افزایش سرمایه در بانک توسعه تعاون مورد توجه قرار گرفته و افزایش 
یک هزار میلیارد تومانی بانک توسعه تعاون و ۲۰۰ میلیارد تومانی صندوق 

توسعه حمایت در سطح کشور انجام شده است.
شواهد نشان می دهد که دولت به درستی نسبت به توسعه تعاونی های 
منطقه اقدام کرده است؛ البته ایجاد شرکت های توسعه و عمران منطقه به 
منظور هدایت منابع مردمی بــه بخش تولید صورت گرفتــه و تعاونی ها 

می توانند درواگذاری ها بدون شرکت در مزایده طرح را دریافت کنند.
 ۹ شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستانی در استان تشکیل شده كه 
به زودی شاهد تشکیل شرکت تعاونی توسعه وعمران در شهرستان اصفهان 

خواهیم بود.
 در حوزه تعاونی ها دو دسته فعال و در دست اجرا یا غیرفعال و راکد وجود 
دارد، بر اساس سامانه آماری بخش تعاون، تعداد تعاونی های راکد و غیر 

فعال نسبت به تعاونی های فعال تمیز داده شدند.

 در استان اصفهان ۳۳۲۶ تعاونی راکد و غیر فعال وجود دارد که بر اساس 
دستورالعمل تعیین تکلیف تعاونی های راکدو غیرفعال، احیا یا انحالل آنها 
انجام شد و در این راستا رتبه نخست را در تعیین تکلیف این تعاونی ها به 

دست آوردیم.
یکی از راهبردهای اساسی در بخش تعاون نظارت است، نظارت مالی بر 
تعاونی ها به صورت غیر حضوری در قالب سامانه انجام می شود و بخشی 
به صورت حضوری توسط کارشناسان حسابرسی و مسکن از طریق مراجعه 
و دریافت اطالعات الزم انجام می شود و به محض مشاهده یا اعالم تخلف 
به موضوع رسیدگی خواهد شــد  که در این راستا با هیچ شخص متخلفی 

مماشات نخواهیم کرد.
 ۳۲۸ تعاونی مسکن غیر فعال در استان اصفهان وجود دارد که بخشی 
تعاونی مسکن مهر و بخشی غیر مهر است. دربخش تعاونی مسکن مهر از 
مجموع ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر ، ۳۳ هزار واحد مسکونی توسط تعاونی ها 
ساخته شده و کمتر از یک درصد واحدها مشکل دارند.در حال حاضر هیچ 
بلوک مســکن مهری در حال ســاخت نداریم و در بخش تعاونی مسکن 
کارمندی و کارگری نیز از دوران پس از انقالب، ۳۵ هزار واحد مسکونی تعاونی 
مسکن کارمندی و کارگری با متراژ تقریبی بیش از شش میلیون مترمربع 
ساخته شده است.تعاونی ها در بخش مسکن خوب عمل کردند و مشکالت 

بخش تعاون نسبت به فعالیت انبوه سازان کمتر بوده است.
 عدم شفافیت موضوعی است که ســال ها از آن رنج می بردیم و شاهد 
مشکالت ناشی از برخوردهای ســلیقه ای به جای اجرای قانون بودیم که 
خوشبختانه دولت در یک سال و نیم اخیر سامانه ای به نام »سامانه جامع 
و هوشمند بخش تعاون« راه اندازی کرد که امسال به سامانه ثبت شرکت ها 
متصل خواهد شــد و پنجره واحد خدمات ثبتی بخش تعاون را خواهیم 

داشت تا به راحتی و با شفافیت کامل خدمات ارائه شود.
در حوزه نظارت ها نیز که برخوردهای سلیقه ای وجود داشت به صورت 
الکترونیکی اقدامات الزم انجام خواهد شد؛ قراردولت این است که برای 
استقرار عدالت در بخش تعاون تمام مشوق ها را به حوزه سامانه سوق دهد.

اين سازمان در جشنواره تعاونی های برتر کشور یک تعاونی در سطح ملی 
و یک تعاونی شایسته تقدیر داشت.

 کرونا بیشترین آسیب را به بخش اشتغال و خدمات وارد کرد به طوری 
که در شاخص های فضای کسب و کار زمستان ســال ۹۸ در رتبه ۲۶ قرار 

داشتیم؛ اما در بهار ۱۴۰۰ به رتبه هشت رسیدیم.
 در اين اداره و شهرداری اصفهان به موضوع کارآفرینی نوآوری و خالقیت 
به صورت ویژه توجه شده و اصفهان به سمتی پیش می رود که از نظر فضای 
 اشتراکی، کارخانه های نوآوری و ســایر سخت افزارهای مورد نیاز برای 

توسعه فناوری را داشته است.
مشکالت ۹۰۰ مجموعه راکدو مشکل دار اصفهان در یک سال گذشته حل 

شده و به چرخه کار بازگشتند.
 کمبود و حتی نبود نیروی کار مهم ترین مشکل اشتغال استان اصفهان 
است و این بدان معناست که در حوزه پرورش نیرو و مهارت آموزی در کشور 

و استان خوب عمل نشده است.

رییس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت 
و همراه اصفهان با اشــاره به افزایش خرید و فروش 
گوشی دست دوم و تعمیرات موبایل در اصفهان، گفت: 
هنوز بازار خرید و فروش گوشــی در آستانه مهر ماه در 
اصفهان داغ نشده و شاید برخی خانواده ها این تصور 
را دارند که آموزش ها در سال تحصیلی جدید حضوری 
است.حسن میرشمشیری با اشــاره به وضعیت بازار 
خرید و فروش موبایل در آستانه سال تحصیلی جدید 
با توجه به غیرحضوری بودن آموزش در سال تحصیلی 

، اظهار کرد: قیمت گوشــی موبایل وابستگی شدیدی 
با نوســانات نرخ ارز دارد.وی تاکید کرد: از سوی دیگر 
اگرچه عرضه موبایل در بازار باالست، اما در آستانه سال 
تحصیلی جدید همچنان تقاضا برای خرید گوشی پایین 
است و این به نوعی به قدرت خرید پایین مردم برمی 
گردد.رییس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن 
ثابت و همراه اصفهان تاکید کرد: به دلیل افزایش قیمت 
موبایل، افراد به دلیل کاهش قدرت خرید، ترجیح می 
دهند به جای خرید، تا جایی که امکان دارد، گوشی های 
خود را تعمیر کنند.وی گفت: در حال حاضر سطح زیادی 
از مشتریان ما در بازار یا روی به خدمات تعمیر گوشی 
آورده اند و یا در صورت اجبار، برای خرید گوشی های 
ارزان قیمت سرمایه گذاری می کنند.میرشمشیری با 

بیان اینکه امیدواریم تا ابتدای مهر ماه قیمت ارز اندکی 
کاهش یابد تا افت قیمت گوشی، بر خرید افراد در بازار 
تاثیر بگذارد، تاکید کرد: به دلیل عرضه باالی موبایل در 
بازار و تقاضای پایین، هنوز قیمت ها در بازار باال نیست.
وی درباره خرید اجباری گوشی از ســوی خانواده در 
آستانه ســال تحصیلی جدید، گفت: نوسانات قیمت 
برای گوشــی هایی که به طور معمول خانواده ها برای 
فرزندان محصل خــود خرید می کننــد، آنچنان زیاد 

نیست و نوسانات قیمتی حدود ۴۰۰ هزار تومان است.
وی افزود: در حال حاضر در بــازار اصفهان تقاضا برای 
خرید گوشی بســیار کاهش یافته است و بسیاری از 
واحدهای صنفی در روز شــاید تنها دو یا ســه گوشی 

فروش داشته باشند.

رییس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان عنوان کرد:

بازار داغ خریدوفروش گوشی دست دوم و تعمیرات موبایل در اصفهان

خبر روز

آغاز برداشت میوه بهشتی در خوروبیابانک
ساالنه ۷۵۰ تن خرما از ۲۵۰ هکتار از نخلستان های خوروبیابانک برداشت می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوروبیابانک گفت: هر هکتار از نخلستان های خوروبیابانک ۲۰۰ 
نفر نخل دارد و به طور متوسط سه تن خرما از آن برداشت می شود.

سید حکمت موسوی افزود: کبکاب، کرمانی، خدشــکن، خارک، زارشک، قصب از ارقام خرمای 
شهرستان خوروبیابانک است و درســال های اخیر نیز رقم های زاهدی، پیارم، مضافتی، برحی و 
مجول نیز کشت شده است.موســوی  روســتا های مهرجان و گرمه را قطب اصلی تولید خرما در 
شهرستان خوروبیابانک دانست و گفت: شهر های خور و فرخی و روستا های مهرجان، گرمه و مزارع 
بیشترین سطح زیر کشت نخلستان را دارند.مدیر جهاد کشــاورزی خوروبیابانک گفت: در فصل 
برداشت خرما که از ابتدای شهریور تا نیمه دوم آبان است، بیش از هزار و ۲۰۰ نفر به صورت مستقیم 

و غیرمستقیم فعالیت می کنند.

صادرات دو هزار و ۵00 کیلوگرم اسانس گل محمدی از کاشان
شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها، ناجی حفظ و ارتقای صنعت گل محمدی هستند.مجری 
طرح گیاهان دارویی و دبیــر علمی کنفرانس بین المللی گل محمدی در ســومین کنفرانس بین 
المللی گل محمدی که به صورت برخط در دانشگاه کاشان برگزار شد، گفت:سال گذشته بیشترین 
میزان صادرات گل خشک گل محمدی را داشتیم و ۳۰۲ تن غنچه و گل خشک صادر کردیم.حسین 
زینلی، میزان صادرات اسانس را در سال گذشــته، دو هزار و ۵۰۰ کیلوگرم عنوان کرد و افزود: این 
میزان اسانس، ۲۰۲ میلیون و ۴۳۰ هزار دالر ارزآوری داشته است.مجری طرح گیاهان دارویی و 
دبیر علمی کنفرانس بین المللی گل محمدی ایران را بیشترین تولید کننده گالب در جهان دانست 
و گفت: هر لیتر اســانس، حدود هزار دالر ارزش صادراتی دارد که ما در مقایســه با کشور های دنیا 
عقب هستیم.زینلی، توسعه کشت ارگانیک این محصول را ضروری دانست و افزود: صندوق گل 
محمدی برای ایجاد ارتباط بین صنعتگران و تولیدکنندگان مهم اســت تا بتوان گالب اســتاندارد 
و متناســب با نیاز بازار تولید کرد.وی، ایجاد رشــته ای در خصوص اســانس و گل محمدی را در 
دانشگاه ها الزم دانست و گفت: در کشور به لحاظ سطح زیر کشت اول هستیم ولی به لحاظ تولید 

عقب مانده ایم.

فرماندار خوانسار:

نرخ بیکاری در خوانسار به ۹.2 درصد کاهش یافت
فرماندار خوانسار گفت: با هم افزایی دستگاه های اجرایی و سرمایه گذاری بخش خصوصی نرخ 
بیکاری در این شهرستان به ۹.۲ درصد کاهش یافته اســت.محمود مسلم زاده ظهر پنجشنبه در 
بازدید از تعدادی از واحدهای صنعتی خوانسار به مناسبت هفته تعاون، اظهار داشت: با ایجاد واحد 
تولیدی محصوالت میوه و صیفی جات خشک در خوانسار زمینه اشــتغال زایی فراهم شده و به 
زودی نیز بعد از افتتاح فاز دوم این واحد تولیدی، شاهد اشتغال بیشتری خواهیم بود.وی با اشاره 
به خط تولید آجر نسوز و نما در این شهرستان، گفت: در شهرستان خوانسار معدن خاک آجر نسوز 
از نوع با کیفیت و مرغوب وجود دارد که این مهم زمینه جذب سرمایه گذار را فراهم کرد و اکنون این 

محصول در بازار به فروش می رسد.
فرماندار خوانسار با اشــاره به افتتاح مرکز مشــاوره و کاریابی شغلی در شــهر خوانسار، گفت: با 
استفاده از نظر مشــاوران این مرکز افراد جویای کار، به حرفه و شــغل مورد نظر خود، بهتر دست 
یافته و کارآفرینان نیز فعاالن حوزه اشتغال را راحت تر پیدا کرده و به کار می گیرند.وی با بیان اینکه 
ســال ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران نرخ بیکاری خوانســار را ۱۶.۷ درصد اعالم کرد، افزود: با هم افزایی 
دســتگاه های اجرایی و ســرمایه گذاری بخش خصوصی نرخ بیکاری شهرســتان به ۹.۲ درصد 

کاهش یافته است.

کافه اقتصاد

پرداخت 4۵0 میلیارد تومان تسهیالت کرونا در استان اصفهاناخبار
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: حدود ۴۵۰ میلیارد تومان تسهیالت مالی در دوران همه گیری بیماری کووید-۱۹ به کسب و کارهای آسیب دیده 
از کرونا در استان پرداخت شد. سید حسن قاضی عسگر با بیان اینکه معاونت امور هماهنگی استانداری اصفهان طی ۲ سال گذشته پیگیر مصوبه های ستاد ملی کرونا 
و دستورالعمل های مربوط به پرداخت تسهیالت به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا بود، افزود: این مقدار تسهیالت تا تابستان امسال و در قالب بیش از ۱۹ هزار فقره 
وام پرداخت شده است.وی با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا، صنعت و اشتغال استان اصفهان را تحت تاثیر قرار داد و چند هزار کارگر اصفهانی را متقاضی دریافت بیمه 
بیکاری کرد، اظهار داشت: همه گیری بیماری کووید-۱۹ تاکنون ۳۷ هزار میلیارد تومان به درآمد استان اصفهان آسیب وارد کرده است.قاضی عسگر با اشاره به اینکه این 
رقم خسارت توسط گروه اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان برآورد شده است، اضافه کرد: بیشترین خسارت مربوط به صنعت گردشگری، هتلداری، بوم گردی، رستوران ها 
و تاالرها بوده است.وی با اشاره به اینکه طی ۲ سال گذشته حمایت های مالی از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا در استان در بخش های مختلف مانند مالیات، بیمه 
های تامین اجتماعی و دستگاه های خدمات رسانی انجام شد، گفت: تمدید مهلت کلیه پرداخت ها و معافیت های مالیاتی، مساعدت در دریافت لیست با دریافت بخشی 
از حق بیمه و تقسیط سایر آن، تقسیط بلند مدت بدهی های معوق، عدم انجام اقدامات اجرایی از قبیل توقیف حساب، بازداشت حساب و ممنوع الخروج بودن، تخفیف 

عوارض شهرداری ها و تقسیط آن به مدت ۱۲ ماه و تقسیط هزینه های حامل های انرژی از جمله این حمایت هاست.

برداشت گردو از 
باغات دهاقان

مزارع برواده، برآفتاب، قلعه نویی، 
عطاآباد و گلشــن در شهرســتان 
دهاقان، کانون تولید گردو است که 
به لحاظ شــرایط خاص و مناسب 
اقلیمی برای پرورش و تولید انواع 
درختان گردو از اهمیت ویژه ای در 
بین ســاکنان و تولیدکنندگان این 

محصول برخوردار است.

وز عکس ر

توزیع روزانه ۶ هزار و ۵00 
تن مرغ در کشور

نایب رییس کانون انجمن صنفــی مرغداران 
گوشتی گفت: دولت با اتخاذ سیاست واردات 
تخم مرغ نطفه دار به دنبال تنظیم بازار جوجه و 
مرغ است.حبیب اسدا... نژاد با اشاره به اینکه 
قیمت جوجه یک روزه همچنان باالست، اظهار 
کرد: هم اکنون قیمت هر قطعه جوجه یک روزه 
باالی ۱۰ هزار تومان است که این امر قیمت تمام 

شده تولید را به شدت افزایش می دهد.
وی افزود: با توجه به سیاست قیمت گذاری 
دســتوری، این افزایش قیمت تمام شده بر 
نرخ فروش اعمال نمی شود، از این رو منجر به 
زیان واحدهای مرغداری خواهد شد.اسدا... 
نژاد با اشــاره به اینکه تاکنون تدابیری برای 
کنترل قیمت اتخاذ نشده اســت، بیان کرد: 
هر چند دســتورالعمل هایی مبنی بر حذف 
جوجه ریزی مازاد برای زنجیره ها و واحدهای 
مستقل مبنی بر جوجه ریزی ۲۰ درصد کمتر 
از میزان پروانه و همچنیــن افزایش فاصله 
جوجه ریزی به ۹۰ روز اتخاذ شــده است، اما 
این موضوع در کوتاه مدت می تواند منجر به 
کاهش التهابات شــود و در بلندمدت تبعات 
زیان بــاری همچون کاهــش جزئی قیمت 
جوجه دارد که ایــن امر منجر بــه نارضایتی 
مرغداران می شود.نایب رییس کانون انجمن 
صنفی مرغداران گوشتی ،تعریف فرآیند اخذ 
تعهد برای عرضه جوجه داخل شــبکه با نرخ 
مصوب یا عرضه از طریق سامانه بازارگاه را راه 
حل تنظیم بازار قیمت جوجه برشمرد و گفت: 
اتخــاذ تصمیماتی مبنی بــر افزایش فاصله 
میزان جوجه ریزی به ۹۰ روز به سبب اعمال 
برخی هزینه ها منجر به نارضایتی مرغداران 
می شود؛ چرا که تولیدکننده ناچار است در این 
مدت که واحدهای مرغداری خالی هستند، 
هزینه کارگر بدهند.وی با اشاره به اینکه میزان 
تولید جوجه کشور جوابگوی نیاز بازار نیست، 
بیان کرد: از شهریور سال گذشــته باید برای 
این موضوع چاره اندیشی می شد و در شرایط 
کنونی واردات تخم مرغ نطفه دار می تواند به 
تامین مرغ و جوجه مورد نیاز بازار کمک کند، 
اما تا زمان تبدیل به جوجــه حداقل یک ماه 

زمان می برد.
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معاون اداره کل میراث فرهنگی استان:

کورسوی چراغ گردشگری در چهارمحال و بختیاری در حال خاموشی است
این روزها بر سر و روی هتل ها، موزه ها، مراکز تفریحی، مراکز بوم گردی، 
کمپ های گردشگری غباری از رکود سایه انداخته است، فعاالن این حوزه 
نیز چندان امیدی به بهبود شــرایط ندارند، کارشناسان حوزه گردشگری 

خسارت وارده به تاسیسات گردشگری را میلیاردی تخمین زده اند.
چهارمحال و بختیاری طبق وعده های دولتمردان در یک دهه گذشــته 
قرار بود به قطب گردشگری در کشور تبدیل شــود، اما اکنون نفس این 
صنعت فراموش شده در ایام شیوع کرونا به شماره افتاده است. شاید اگر 
با بیماری کرونا نیز مواجه نبودیم فعاالن حوزه گردشگری در این استان 
نیز حال و روز چندان خوشایندی نداشتند، اما این بیماری تمامی امیدها 
برای رونق در این حــوزه را ناامید کرد.ظرفیت های گردشــگری موجود 
در چهارمحال و بختیاری در کشــور بی نظیر است، قطعا اگر از هم اکنون 
برنامه ریزی دقیقی برای رونق در گردشگری اندیشیده شود، در آینده ای 
نه چندان دور و پس از مهار بیماری کرونا با تسریع در روند واکسیناسیون 

،شاهد حضور گردشگران از اقصی نقاط کشور به این استان باشیم.
پس از مهار بیماری کرونا در کشور باید تمرکز اصلی بر تقویت گردشگری 
داخلی در کشور گذاشته شود، شاید این مسئله نسخه شفابخشی برای 

نجات گردشگری در کشور و بالتبع آن در چهارمحال و بختیاری باشد.

خسارت میلیاردی به تاسیسات گردشگری در چهارمحال و بختیاری 
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه زمان دقیق پایان بیماری کرونا 
مشخص نیســت، اظهار کرد: بنابراین تا زمانی که این بیماری در کشور 
مهار نشود، نمی توان برای بحث گردشگری در کشور و بالتبع آن در استان 

برنامه ریزی انجام داد.
فرجام ســمیعی افزود: در ایام شــیوع بیماری کرونا و تعطیلی مراکز 
گردشگری بسیاری تاسیسات این حوزه دچار آسیب و فعاالن گردشگری 
نیز دچار ورشکستگی شدند، چالش های گردشــگری در ایام کرونا دو 
چندان شده و می توان گفت از گردشگری چیز زیادی باقی نمانده است.

سمیعی با بیان اینکه برای خروج از رکود در حوزه گردشگری باید در ابتدا 
مردم در برابر بیماری کرونا واکسینه شــوند، عنوان کرد: تاکنون سرعت 
واکسیناسیون در کشور کند بوده اســت و امیدواریم با تسریع سرعت 
واکسیناســیون و مهار بیماری کرونا شــاهد رونق در بخش گردشگری 
باشــیم.معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری چهارمحال و بختیاری افزود: طبق اخبار منتشر شده مقرر شد 
که افراد بتوانند با کارت هوشــمند واکسن به سفر بروند، اما تاکنون این 
موضوع به ادارات در استان ها ابالغ نشده است، طبق مصوبات ستاد کرونا 

و بر اساس رنگ بندی سفر به شهرهای قرمز ممنوع بوده و افراد نمی توانند 
به این شهرها سفر کنند.

وی با اشاره به راهکارهایی جهت رونق گردشگری در پساکرونا، توضیح 
داد: باید برنامه ریزی الزم برای برگزاری جشنواره های ورزشی، رویدادهای 
فرهنگی وهنری و نمایشگاه های مختلف در تمامی استان ها انجام شود 
تا شاهد جذب گردشگر با عناوین مختلف باشیم و تاسیسات گردشگری 
از حالت رکود خارج شوند.سمیعی با تاکید بر اینکه پرداخت تسهیالت به 
فعاالن حوزه گردشگری در این شرایط کارساز نیست، یادآور شد: افرادی که 
تسهیالت کرونایی دریافت کرده اند، اکنون توان بازپرداخت این تسهیالت 
را ندارند، قطعا باید تسهیالت با تنفس چند ساله، بازپرداخت بلندمدت و 
کم بهره باشد، همچنین به فعاالن این حوزه در صورت امکان پس از مهار 

کرونا تسهیالت بالعوض پرداخت شود.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون به 
تاسیسات گردشگری استان ۳۷۰۰ میلیارد ریال خسارت وارد شده است، 
در حال حاضــر تمامی مراکز تفریحی و توریســتی، بوم گردی ها، دفاتر 
خدمات گردشگری، هتل ها و مراکز بوم گردی در استان غیرفعال هستند.

وی در خصوص وعده تبدیل چهارمحال و بختیاری به قطب گردشگری 
در سال های دور، گفت: تبدیل شدن به قطب گردشگری با وعده و وعید 
امکان پذیر نیست و نیازمند تخصیص اعتبارات ویژه است، این استان 
از نظر زیرساخت هایی مانند راه، راه آهن، فرودگاه و ... دچار ضعف های 

فراوان است.
سمیعی اضافه کرد: برای رونق گردشگری در وهله اول باید شرایط رفت 
و آمد گردشــگران از طریق هوایی، ریلی و زمینی تسهیل شود، اگر این 
زیرساخت ها در استان فراهم آید، قطعا سرمایه گذاران نیز به این حوزه 
ورود پیدا خواهند کرد، در حال حاضر فرودگاه شــهرکرد پرواز به اقصی 
نقاط کشور ندارد و همچنین این استان به شبکه ریلی متصل نیست، این 

استان از داشتن آزادراه های بزرگ نیز بی بهره است.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه زیرساخت گردشگری در بحث 
سرویس بهداشتی و محل اســکان خالصه نمی شود، تصریح کرد: باید 
مشــکالت امنیتی، اجتماعی و فرهنگی موجود در این حوزه رفع شود، 
برای رونق برخی ورزش های توریستی مانند رفتینگ در استان نیازمند 

فرهنگ سازی هستیم.

آغاز برداشت انگور از تاکستان های چهارمحال و بختیاری
مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی  چهارمحال و بختیاری گفت: برداشت انگور از تاکستان های استان 
آغاز شده و ساالنه حدود ۵۰ هزار تن انگور برداشت می شود.ابراهیم شیرانی افزود: چهار هزار و ۲۰۰ 
هکتار تاکســتان آبی و ۲۰۰ هکتار تاکستان دیم در اســتان وجود دارد که بیشتر آن ها در شهرستان 
کیار قرار گرفته است.وی اضافه کرد: رقم غالب انگور در اســتان عسگری است که بیشتر به صورت 
تازه خوری مصرف می شود.مدیر امور باغبانی جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: برنامه 
جهادکشاورزی این است که در خصوص انگور به سمت ارقام زودرس خارجی یا داخلی که بازارپسندی 
بهتری دارند، حرکت کند.شیرانی گفت: مازاد انگور تولید شــده در استان چهارمحال و بختیاری به 

کشمش و شیره انگور تبدیل می شود.

بازگشایی اماکن ورزشی چهارمحال و بختیاری
مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری گفت: پس از مکاتبات متعدد این اداره کل با مسئوالن 
استان و طرح موضوع زیان میلیاردی بخش خصوصی و دولتی به واسطه تعطیلی اماکن ورزشی، 
ستاد کرونای استان با بازگشــایی اماکن ورزشــی به ازای هر ۱۵ متر یک ورزشکار و به شرط تهویه 
مناسب، بازبودن درب و پنجره و رعایت دستورالعمل های بهداشتی موافقت کرد.حمید کریمی افزود: 
حدود ۶۰۰ باشگاه ورزشی با اشتغال باالی سه هزار و ۵۰۰ نفر در استان بیشترین فشار را در طول ۱۹ ماه 
تحمل کردند این در حالی است که هیچ منبع درآمد دیگری نداشتند. کریمی با اشاره به هزینه اجاره 
بها، استهالک تجهیزات، هزینه های متفرقه و زندگی باشگاه داران و مربیان افزود: متاسفانه باشگاه ها 

توان ماندگاری ندارند و کمر ورزش در حوزه های مختلف شکسته شده است.
 

بیش از 4 هزار نفر در چهارمحال و بختیاری باسواد می شوند
معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری در آیین بزرگداشت روز جهانی 
سوادآموزی گفت: در سال تحصیلی جدید تعهد ســوادآموزی جامعه هدف ۱۰ تا ۴۹ سال در استان 
چهار هزار و ۵۰۰ نفر است.بهمن خدادادی افزود: در حوزه سوادآموزی دو هزار و ۷۰۰ نفر و مابقی در دو 
دوره تحکیم و انتقال است که به شرکت کنندگان در این دوره ها پس از اخذ نمره قبولی مدرک ارائه 
می شود.خدادادی اظهار داشت: ثبت نام دوره های نهضت سوادآموزی در سه دوره سوادآموزی، انتقال 
و تحکیم از اول مهرماه آغاز خواهد شد.وی ادامه داد: در استان بیش از ۶۰۰ آموزش دهنده و ۲۶ مرکز 
یادگیری محلی به صورت غیردولتی و مشارکتی فعال است.خدادادی گفت: در این مراکز به منظور 
افزایش سطح دانش و توانایی سوادآموزان دوره های مختلف فنی و حرفه ای، اشتغال، بازاریابی برای 

تولیدات سوادآموزان با برگزاری نمایشگاه نیز اجرا می شود.

اختصاص 3۷ میلیارد ریال تسهیالت برای عشایر
معاون توسعه و امور زیربنایی اداره کل امور عشــایر چهارمحال و بختیاری گفت: امسال تاکنون به 
منظور حمایت از عشایر و رفع مشکالت این قشر ۳۷ میلیارد ریال تسهیالت ارزان قیمت برای پرداخت 
به جامعه عشایری استان اختصاص یافته است.محسن نادری،  افزود: این تسهیالت در راستای 
توســعه طرح های زنجیره تولید گوشــت قرمز، گیاهان دارویی و صنایع دستی به عشایر پرداخت 
می شود.نادری اضافه کرد: عشایر متقاضی تسهیالت ارزان قیمت برای افزایش تولید گوشت قرمز 
می توانند برای دریافت تسهیالت به اداره امور عشایر شهرستان مراجعه کنند.وی ادامه داد: تسهیالت 
ارزان قیمت در قالب ماده ۱۰ و ۱۲ به شرکت های تعاونی تا ۲ میلیارد تومان، اتحادیه ها تا ۶.۵ میلیارد 
تومان و سایر افراد نیز تا سقف ۵۰میلیون تومان اســت.نادری اضافه کرد: طی چهار ماهه نخست 
امسال ۲۱ میلیارد ریال اعتبار به امور عشایر شهرستان لردگان اختصاص داده شد که این میزان برای 

اجرای پروژه های عمرانی مناطق عشایری هزینه شود.

بام ایراناخبار
شنبه 20 شهریور 1400 / 4  صفر 1443 / 11 سپتامبر 2021 / شماره 3343
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مفاد آراء
6/159 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر 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 شود . در صورتي که اشــخاص 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 دادخواســت خود را به مرجع قضايي 

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 6093 - 1400/05/16 هيات چهارم خانم فاطمه رضائی 
کوجانی به شناسنامه شماره 1139 کدملي 1283382954 صادره اصفهان فرزند 
رضا در ششدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 81/68 متر مربع از پالک 28 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از ابراهيم رضايی 
کوجانی طبق ســند انتقالی شــماره 36682 مورخ 1347/08/20 دفترخانه 86 

اصفهان و مورد ثبت صفحه 350 دفتر 890 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/04

م الف: 1187098  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

6/160 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر 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 شود . در صورتي که اشــخاص 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 دادخواســت خود را به مرجع قضايي 

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 5684 - 1400/05/03 هيات چهــارم آقای عبدالمجيد 
مزروعی سبدانی به شناسنامه شماره 43 کدملي 1290217191 صادره اصفهان 
فرزند رمضان در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت  240 متر مربع از  پالک 
32 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از مالکيت 
ابراهيم جوادی طبق ســند انتقالی 49606 مــورخ 1350/06/30 دفترخانه 29 

اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/04

م الف: 1187115  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

6/161 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر 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 شود . در صورتي که اشــخاص 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 دادخواســت خود را به مرجع قضايي 

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 29075 - 1399/12/25 هيات چهارم خانم اعظم مومنی به 
شناسنامه شماره 43 کدملي 1229670246 صادره فرزند عباسعلی در ششدانگ 
ساختمان به مســاحت 112 متر مربع پالک شــماره 66 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه احمد ذوالفقاری صفحه 

480 و دفتر 149 تائيد 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/04

م الف: 1187270  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

6/162 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر 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 شود . در صورتي که اشــخاص 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 دادخواســت خود را به مرجع قضايي 

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 7382 - 1400/06/16 هيات اول خانم اشــرف قاسمی 
کوهستانی به شناسنامه شماره 30 کدملي 1290036391 صادره اصفهان فرزند 
محمود در ششدانگ يک باب مغازه به مســاحت 94/43 متر مربع پالک شماره 
342 فرعی از 12 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مورد ثبت صفحه 558 دفتر 525 امالک را تائيد
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/04

م الف: 1187872  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

6/163 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر 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 شود . در صورتي که اشــخاص 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 دادخواســت خود را به مرجع قضايي 

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 5939 - 1400/05/10 هيات چهارم خانم اعظم نادری 
درباغشاهی به شناسنامه شــماره 638 کدملي 1290827249 صادره اصفهان 
فرزند شــکراله در نســبت به چهار دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب ساختمان 
به مســاحت 250/29 متــر مربع از پــالک 1120 فرعی از 25 اصلــي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان مالکيت متقاضی و حســن 
اکبری طبق دفتــر الکترونيکی شــماره هــای 139720302025008653 و 

 139720302025008654
رديف 2- راي شماره 5938 - 1400/05/10 هيات چهارم آقای حسن اکبری به 
شناسنامه شماره 16 کدملي 1289993270 صادره اصفهان فرزند رحيم در نسبت 
به دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 250/29 متر مربع از 
پالک 1120 فرعی از 25 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان مالکيت متقاضی و اعظم نادری درباغشــاهی طبــق دفتر الکترونيکی 

شماره های 139720302025008653 و 139720302025008654 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/04

م الف: 1188278  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

6/164 آگهی موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شــماره 140060302026002825 مورخ 1400/03/02 هيات چهار آقای 
علی اکبر مهاجر طادی  به شناسنامه شــماره 23 کدملی 6609514887 صادره 
دولت آباد فرزند حسن  نسبت به ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 195/19 
متر مربع پالک شماره 15019 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و 

امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی می باشد. 
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان ميدان الله ابتدای خيابان پروين جنب 
بازار گياهان دارويی تسليم نموده و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواســت 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: 1400/06/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/04

م الف: 1187162 موسوی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 
مفاد آراء

6/165 آگهی موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هيات/ هيات های موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی 
اصفهان تصرفات مالکانــه و بالمعــارض متقاضيان محرز گرديده اســت. لذا 
مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالکيت متقاضيان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک محل تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 

به مرجع قضايی تقديم نمايند.
رديف 1- برابر رای شــماره 140060302023000531 مورخ 1400/05/20 
خانم جميله موســوی زمانی به شماره شناســنامه 193 کدملی 2371777838 
صادره از کازرون فرزند سيد حسن  نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ يکباب 
خانه به مســاحت 328/91 متر مربــع مفروزی از پالک شــماره 4390- اصلی 
 واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازای مالکيت رســمی مشــاعی اوليه محرز 

گرديده است.
رديف 2- برابر رای شماره 140060302023000533 مورخ 1400/05/20 خانم 
مرضيه اکبری رنانی به شماره شناســنامه 56 کدملی 1290436614 صادره از 
اصفهان فرزند عبدالحسين نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به 

مساحت 328/91 متر مربع مفروزی از پالک شماره 4390- اصلی واقع در بخش 
4 ثبت اصفهان که در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه محرز گرديده است.

بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکيت صادرخواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/04

م الف: 1187101  حسين زمانی رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی 
اصفهان 

مفاد آراء
6/166 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 1014 مورخ 1400/3/31 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی، آقای احمد 
جمالی دنبه به شناسنامه شماره 1 کدملی 1288513658 صادره اصفهان فرزند 
نعمت اله بر ششدانگ يکبابخانه به مساحت 139/96 متر مربع مفروزی از پالک 
شماره 4786 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 آ گهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتشار 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: 1400/06/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/04

م الف: 1188326  مهدی شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

6/167 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه اجرايي قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابــر آراء صادره هيئــت موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتي اراضي 
و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي شهرســتان 
لنجان تصرفــات مالکانــه و بالمعارض متقاضــي ذيل محرز گرديده اســت. 
لــذا مشــخصات متقاضــي وامالک مــورد تقاضــا به شــرح زير بــه منظور 
اطالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز در روزنامه هاي تعيين شــده 
توســط اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی لنجان آگهي ميشــود در صورتي که 
 اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضي داشــته باشند، 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک لنجان تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع صالح قضايي تقديم نمايند. بديهي 
است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد. 
1- راي شــماره 140060302015001155 مــورخ 1400/05/31 آقای بهزاد 
هادی ورنامخواســتی فرزند فضل اله نسبت به ششــدانگ يک باب دامداری به 
مساحت 2036/05 متر مربع مفروز از پالک 34/1- اصلي که به شماره 1962- 
اصلی تبديل شده واقع در اله آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداري شده 

از مالک رسمي ابراهيم حيدری 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/20

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/04 
م الف: 1184354 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 
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آموزش  مجازی دانش آموزان در مهرماه
معاون آموزش ابتدایی  اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان در خصوص وضعیت بازگشایی 
مدارس برای سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: امسال اول مهرماه بازگشایی مدارس طی مراسم نمادین 
با حضور کادر مدارس انجام خواهد شــد و ارائه آموزش ها و تدریس همکاران با آغاز سال تحصیلی 
۱۴۰۱-۱۴۰۰ به صورت مجازی در مهرماه شروع می شود.لیالسادات ابطحی اضافه کرد: با توجه به شیوع 
ویروس کرونا و وضعیت فعلی استان مطابق تصمیم ستاد ملی کرونا و ابالغ آن به آموزش و پرورش 
اصفهان به دلیل اینکه سالمت دانش آموزان را بر آموزش مقدم می دانیم، برای سال تحصیلی جدید از 
اول مهرماه به صورت مجازی در خدمت خانواده ها و دانش آموزان خواهیم بود.معاون آموزش ابتدایی 
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، تصریح کرد: ترجیح می دهیم با به کار بردن تمهیدات الزم و 
با حفظ سالمت دانش آموزان به آنها خدمت کرده و آموزش دهیم، بر همین اساس و با در نظر گرفتن 
تصمیم ستاد ملی کرونا بازگشایی مدارس از آبان ماه به صورت تدریجی، اقتضایی و ترکیبی می شود.

ابطحی تاکید کرد: با شیوع گسترده ویروس کرونا و خطر ابتالی دانش آموزان، در شرایط فعلی و مهرماه 
ارائه آموزش های حضوری و ترکیبی را نداریم، اما با بهتر شدن شرایط و مطابق تصمیم ستاد ملی کرونا 

در ادامه کار و از آبان ماه آموزش ترکیبی را برای دانش آموزان خواهیم داشت.

توزیع تجهیزات ورزشی در 33 نقطه استان اصفهان
در ۳۳ منطقه آموزش و پرورش استان اصفهان تجهیزات ورزشی توزیع شد. معاون تربیت بدنی و 
سالمت اداره کل آموزش و پرورش استان گفت:با بررسی های انجام شده اقالم ورزشی متناسب با 
زنگ تربیت بدنی در مدارس استان توزیع و بهسازی شد.آذر کیوان امیرپور افزود: این تجهیزات شامل 
کفپوش های مناسب برای ورزش هایی مانند ژیمناستیک و میز های پینگ پنگ در شهر و روستا نصب 

می شود تا غیر از ساعات مدرسه هم دانش آموزان بتوانند از آن استفاده کنند.

نجات سه بیمار از مرگ حتمی
با تالش امدادگران فوریت های پزشکی اصفهان ۳ بیمار از مرگ حتمی نجات یافتند. سخنگوی مرکز 
اورژانس اصفهان گفت: امداد گران اورژانس ۱۱۵، مرد ۳۷ ســاله ای را که دچار ایست قلبی شده بود 
پس از ۳۰ دقیقه تالش احیا کردند. عباس عابدی افزود: این بیمار پس از بازگشت نبض و تنفس به 
بیمارستان الزهرای اصفهان منتقل شد.عابدی گفت: ماموران اورژانس یک مرد ۶۴ ساله  دیگر را با 
تنگی نفس به آمبوالنس انتقال دادند که در مسیر دچار ایست قلبی و تنفسی شد، اما پس از ۲۰ دقیقه 
تالش، احیا و به بیمارستان کاشانی اصفهان منتقل شد. سخنگوی اورژانس اصفهان افزود: همچنین 
ماموران اورژانس مرد ۴۰ ســاله ای که دچار ایست قلبی شــده بود را با تالش ۲۰ دقیقه ای احیا و به 

بیمارستان کاشانی اصفهان منتقل کردند.

۵۵0 بسته کمک آموزشی برای دانش آموزان بی بضاعت 
اصفهان تامین شد

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اصفهان با اشاره به حدیثی از پیامبر )ص( گفت: بر اساس 
فرمایش ایشان کسی که عمرش را در طلب علم مصرف نکند، تلف شده است، همچنین کسی که علم 
دارد و به آن عمل نکند هم عمر خود را تلف کرده و هم علمش بیهوده بوده است. حجت االسالم روح ا...

بیدرام ادامه داد: ما وظیفه داریم در مسیر علم و دانش حرکت کنیم چرا که همه ما روی نیمکت های 
آموزش و پرورش بزرگ شــده ایم، معلمان پدران و مادران ثانویه ما هستند و باید همواره به جایگاه 
آن ها توجه کنیم. وی با بیان اینکه یکی از طر حهای با برکت سازمان اوقاف در کل کشور تامین بخشی از 
نیاز های دانش آموزان است، بیان کرد: در این زمینه در شهرستان اصفهان با همکاری خوب نهاد های 

مربوطه افراد نیازمند را شناسایی و ۵۵۰ بسته کمک آموزشی را آماده کردیم.

 پیامدهای زلزله خاموش؛

لرزه بر تن آثار تاریخی نصف جهان

 مدیــرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با اشــاره به موضوع 
فرونشست زمین، گفت: شهرداری اصفهان در حال انجام مطالعاتی 
برای فرونشست دشــت اصفهان اســت و در خصوص پیشگیری و 

میزان توان مناطق، بررسی هایی انجام می دهد.
منصور شیشه فروش افزود: سازمان زمین شناسی کشور باید مجدد 
دشــت ها را پایش کند. ۲۷ دســتگاه GPS در مناطق مختلف نصب 
شده ، از سال گذشته ۷ اکیپ زمین شناسی از مرکز به استان مراجعه 

کردند و پایش را انجام می دهند.
 دشــت های مهیار شــمالی و جنوبی، کاشــان، گلپایگان، اصفهان، 
اردســتان، فالورجان شــرایط فرونشســت زمین را دارند و سازمان 
زمین شناسی باید اطلس فرونشســت را در دشت های دیگر نیز تهیه 

کنند.
وی با بیان اینکه عامل فرونشست در دشت های استان برداشت های 
بی رویه و خارج از توان از آب های زیرزمینی اســت، افزود: بارندگی 

در سرشــاخه های زاینده رود ۴۰ درصد کاهش داشــته و یک دوره ۱۰ 
سال خشکسالی سخت را داشــته ایم و در پاییز هم پیش بینی های 
مطلوبی برای بارش ها رخ نداده اســت، بنابراین تداوم خشکســالی 
در این منطقه سبب فرونشســت زمین می شود.شیشه فروش ادامه 
داد: شرکت آب منطقه ای موظف شد طرح تعادل بخشی منابع آب را 
دوباره اجرایی کند، نظارت بر برداشت آب و برخورد با برداشت بی رویه، 
جمع آوری دســتگاه های حفاری غیرمجاز نیز در دستور کار است، در 
این راستا بیش از ۷ هزار چاه غیرمجاز در استان شناسایی و مسدود 

شده و امسال نیز ۳۰۰ چاه مسدود شده است.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با اشاره به فعال شدن 
۱۰۰ اکیپ گشت بازرسی آب منطقه ای در اســتان گفت: این اکیپ ها 
تخلفات حوزه چاه ها را کنترل می کننــدو  تاکنون حدود ۳ هزار و ۸۰۰ 
کنتور هوشمند آب و برق برای چاه ها نصب شده است و این طرح ها 

امسال نیز ادامه دارند.

وی، نرخ فرونشست زمین در اســتان اصفهان را ساالنه بین ۵ تا ۱۸ 
ســانتی متر عنوان کرد و گفت: افت آب های زیرزمینــی هم بین ۳۰ 

سانتی متر تا یک متر در طول سال گزارش شده است.
شیشه فروش با تاکید بر اینکه وزارت نیرو باید در خصوص جلوگیری از 
بارگذاری و برداشت بی رویه در حوضه زاینده رود اقدام کند، اضافه کرد: 
احیای زاینده رود و تاالب گاوخونی بســیار حائز اهمیت است و نقشه 
راه آن هم تدوین شده ، فعال کردن کارگروه محلی احیای زاینده رود، 
تســریع در اجرای طرح های تامین آب زاینده رود، تسریع در اجرای 
طرح های آبخیــزداری و تخصیص اعتبارات برای استانداردســازی 

پساب باید توسط وزارت نیرو دنبال شود.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان خاطرنشان کرد: وزارت 
نیرو باید برای استفاده از منابع آبی موجود در شهرستان های سمیرم 
و فریدون شهر جهت تامین نیاز های آبی به استان اصفهان مجوز دهد.

وی با اشاره به تاب آوری سازه ها گفت: وزارت راه و شهرسازی باید در 
خصوص افزایش تاب آوری ســازه ها در مناطق پر خطر پیگیری های 
الزم را انجام دهد، مشکالتی که وجود دارد وزارت نیرو را ملزم می کند تا 
طرح جامعی برای احیای زاینده رود اجرا کند تا از آسیب های جدی تر 

پیشگیری شود.
شیشــه فروش با بیان اینکه فرونشســت زمین تاثیر مستقیم با کم 
آبی دارد، افزود: آب در زاینده رود باید جاری باشد، قطع و وصل شدن 
زاینده رود سبب بروز تنش در ساختمان ها به ویژه به میراث فرهنگی 
اصفهان می شود و سازه های تاریخی و پل ها را تحت تاثیر قرار می دهد 
در این راســتا قرار شــد میراث فرهنگی با همکاری راه و شهرسازی، 
ســازمان زمین شناســی و دانشــگاه مطالعه ای در زمینه سازه های 

تاریخی و اثرات خشکسالی بر روی آن انجام دهند.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با تاکید بر اینکه احیای 
زاینده رود تاثیر مســتقیم بر کانون های گرد و غبار و فرونشست زمین 
دارد، بیان کرد: ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی مســتعد کشاورزی در اطراف 
زاینده رود کشت نشده و در حال حاضر در استان اصفهان در بعضی از 

مناطق آبرسانی سیار انجام می شود.
وی با اشــاره به اینکه فقط ۲۰ درصد از زاینــده رود آب دارد و بارش ها 
در پاییز با تاخیر آغاز می شــود، افزود: حدود ۵۰۰ هزار درخت در نوار 
زاینده رود وجود دارد که خزان در تابســتان در درختــان آن رخ داده 
است و این نتیجه افت و خیز شدن زاینده رود و خشک شدن آب های 
زیرزمینی اســت و خزان زودرس در اصفهان به دلیل گرمای هوا، کم 
آبی، خشــکی رودخانه زاینده رود، خشــکی چاه ها و هجوم حشرات 

رخ داده است.

با مسئولان جامعه

مدیرکل امور عشایر اصفهان گفت: ۶۵ درصد از 
جمعیت عشایر اســتان به دلیل فاصله نزدیک 
و کمتر از ۱۰ کیلومتر با مراکز بهداشــتی به خانه 
بهداشــت و درمــان دسترســی دارند.مختــار 
اسفندیاری افزود: بر اساس جلساتی با معاونت 
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی استان 
و عقد تفاهم نامه مقرر شــده اســت ۱۳ خانه، 
کانکس و چادر بهداشــت برای جمعیت عشایر 

راه اندازی شود.
مدیــرکل عشــایر اصفهان با اشــاره بــه اینکه 
به محــض تامین اعتبــار برای ایــن خانه های 
بهداشــت، عملیات ایجاد آن ها آغاز خواهد شد، 
خاطرنشان کرد: از این ۱۳ مورد، پنج مورد خانه 
بهداشــت ثابت، ۶ مورد کانکس و ۲ مورد چادر 
بهداشت اســت که در مناطق عشــایری استان 

ایجاد خواهد شد.
اســفندیاری تصریح کرد: پنج مورد از ۱۳ خانه 
بهداشــتی که در دســتور کار اســت در فریدون 
شهر، ۲ مورد در شهرضا و ســایر آنها در سمیرم 

اســتقرار مــی یابــد.وی همچنین بیــان کرد: 
تاکنون برای حدود ۱۲ هزار نفر از عشــایر استان 
واکسیناســیون کووید-۱۹ انجام شده است و 
 بخش بهداشــت و درمان تالش دارد این آمار را 

افزایش دهد.
مدیــرکل عشــایر اصفهــان ادامــه داد: طرح 
غربالگــری و تامیــن مواد ضدعفونــی و اقالم 
بهداشــتی نیز برای عشــایر انجام شده و ادامه 
دارد.استان اصفهان ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار 
مساحت دارد که ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار از آن 

را مراتع تشکیل می دهد.
طبق آمار اداره کل امور عشــایر استان اصفهان، 
۹هــزار و ۶۰۵ خانــوار عشــایری در اســتان 
اصفهان زندگــی می کنند که این تعداد شــامل 
ایالت قشــقایی ، بختیــاری و عــرب جرقویه 
هســتند امــا خانــوار عشــایر عــرب جرقویه 
شــیوه زندگی وکوچ شــان با عشــایر قشقایی 
وبختیاری بســیار متفاوت اســت.۲۷ هزار نفر 
از عشــایر اســتان ایل بختیاری، ۲۷ هــزار نفر 
 ایل قشــقایی و ۵ هــزار نفر ایل عــرب جرقویه 

هستند.
عشایر قشقایی و بختیاری برای کوچ قشالق به 
خارج از اســتان و مناطق جنوب از جمله فارس 
می روند در حالی که عشایر عرب جرقویه فصل 
قشــالق به منطقه جرقویه کوچ مــی کنند و در 
مراتع مشــغول دامداری می شــوند که مردان 
جدا از خانواده در مراتــع دامداری وچوپانی می 
کنند و زنان به همراه فرزندان درمنطقه نصر آباد 

مستقر می شوند.

رییس اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان 
اصفهان از شناســایی یک واحد متخلف تخلیه 
کننــده پســماندهای صنعتــی در طبیعت این 
شهرســتان با اطالع رســانی نیروهای مردمی 

خبر داد.
 محمود قهرمانی اظهار داشــت: پیــرو چندین 
بــار تخلیه غیر مجــاز پســماندهای صنعتی در 
شهرستان ســه گروه از کارشناســان و ماموران 
محیط زیست در روز پنجشنبه، یازدهم شهریور 
محورهای مختلف شهرســتان را مــورد پایش 
شبانه قرار دادند که این برنامه پایش با آمادگی 
کامل قبلی پرســنل نیروی انتظامــی به عنوان 
پوشش ماموران محیط زیست تا حدود ۲ بامداد 
ادامه پیدا کــرد.وی افزود: طی ایــن پایش که 
جهت شناســایی واحدهای صنعتــی متخلف 
و همزمان با اطالع رســانی نیروهــای مردمی 
دوســتدار محیط زیســت به اداره کل حفاظت 
محیط زیست اســتان در خصوص جابه جایی 
پسماند از یک واحد صنعتی انجام شد، ماموران 

محیط زیســت اقدام به کمین و پایش درمحل 
کردند کــه بعد از گذشــت حدود دو ســاعت با 
همکاری نیروی انتظامی موفق به شناســایی و 
توقف تانکر حامل مواد پسماند تصفیه خانه های 

صنعتی شدند.
رییس اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان 
اصفهان اضافه کرد: با توجه به اینکه جابه جایی 
هرگونه پســماند باید در ســامانه جامع محیط 
زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست 
ثبت و بعد از تایید شرایط زیست محیطی مبدأ 

و مقصد نســبت به جابه جایی آنها اقدام شود و 
واحد متخلف خالف مقررات و ضوابط زیســت 
محیطی اقــدام کرده بود، این خــودرو به محل 

پارکینگ هدایت شد.
قهرمانی خاطرنشــان کرد: در ادامه با بررســی 
بیشــتر نوع پســماند که مربوط بــه لجن های 
تصفیه خانه صنعتی واحــد رنگرزی پارچه بوده 
دادخواســتی جهت پیگیری قضایــی به مقام 
قضایی تهیه شــد؛ همچنین واحــد متخلف به 
پاکســازی محل و تحویل پســماند جمع آوری 

شده به مراکز مجاز امحا پسماند ملزم شد.
بر اساس قانون حفاظت از خاک مصوب مجلس 
شورای اسالمی، متخلفین عالوه بر جنبه عمومی 
جرم ملزم به پاک ســازی محل و جبران ضرر 
زیــان وارده به محیط زیســت هســتند که این 
خسارت بسته به نوع پســماند، مساحت خاک 
درگیر و عمق نفوذ به خاک و چندین فاکتور دیگر 
محاسبه می شود و در موارد مشابه این تخلف تا 

۶۵۰ میلیون تومان نیز برآورد شده است.

مدیرکل امور عشایر اصفهان:

۶۵ درصد عشایر استان اصفهان به خانه بهداشت دسترسی دارند
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اصفهان:

یک واحد تخلیه کننده پسماندهای صنعتی در شرق اصفهان شناسایی شد
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عک

فقدان سند مالکیت
6/168 شــماره نامــه: 140085602024006788- 1400/06/15  نظــر به 
اینکه ســند مالکیت سه دانگ مشــاع از ششــدانگ پالک ثبتی 1730/5 واقع 
در بخش پنج ثبت اصفهان ذیــل ثبت 70639 در صفحــه 33 دفتر امالک جلد 
426 به نام فتح اله ســتاری تحت شــماره چاپی مسلســل 893760 ثبت و سند 
دفترچه ای صادر و تســلیم  گردیده اســت و طبق گواهی حصر وراثت شــماره 
567082 مورخ 1400/01/26 شــعبه 54 حقوقی حصر وراثــت اصفهان وراث 
وی در هنگام درگذشت عبارتند از حســین، محمد، علیرضا، زهرا، ناهید، مهدی، 
فرزانه و زهره همگی ســتاری منش، ســپس نامبردگان با ارائه درخواست کتبی 
به شــماره وارده 16394 مورخ 1400/05/31 به انضمام دو برگ استشــهادیه 
محلی که امضا شــهود آن ذیل رمز تصدیق 206943 مــورخ 1400/05/23 به 
گواهی دفترخانه 390 اصفهان رســیده است مدعی اند که ســند مالکیت آن به 
علت نامعلوم مفقود گردیده است و درخواســت صدور المثنای سهم االرث سند 
مالکیت ملک فوق را نمــوده اند  لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل 
ماده 120 آئین نامــه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی 
 مدعی انجام معامله نســبت به ملــک مرقوم یا وجود ســند مالکیــت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 

 معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1187823 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

6/169 شــماره نامــه: 2027020652- 1400/6/15 نظــر بــه اینکــه آقای 
قاســم دهقانی قهجاورســتانی فرزند جعفرقلی با تســلیم دو برگ استشــهاد 
شــهود شــماره 93721  مورخ 1400/06/15 دفترخانه اســناد رســمی شماره 
21 اصفهان، مدعی مفقود شــدن یک برگ ســند مالکیت مربوط به ششدانگ 
پالک 51/10 به شــماره چاپــی 346057 ب 96 و شــماره دفتــر الکترونیک 
139720302027006811 امــالک بخــش 18 ثبت اصفهان کــه به موجب 
قانون تعیین تکلیف اراضی و امالک فاقد ســند رســمی شــماره 27002534 
مــورخ 1396/03/06 منجــر به صدور  ســند تک بــرگ بنام قاســم دهقانی 
قهجاورســتانی فرزند جعفر قلی گردیده و ســند مالکیت مرقــوم مفقود گردیده 
و تقاضای صــدور ســند مالکیت المثنی نموده اســت. لــذا مراتب  به اســتناد 
 تبصره یک اصالحی ذیل مــاده 120 آئین نامه قانون ثبــت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 

مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شــد. م الف: 1186971 مهدی صادقی رئیس ثبت اســناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

6/170 شــماره نامه : 140085602024006775-1400/06/15 چون تحدید 
حدود ششدانگ یک باب خانه پالک 4483/4744 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتی به نام خانم زهرا حبیب الهی نجف آبادی فرزند اســماعیل 
در جریان ثبت اســت و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا 
به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 1400/07/19 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی بــه کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این 
اداره با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ 
 و به این اداره تسلیم نمایید. تاریخ انتشار: 1400/06/21 م الف: 1188043 

شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
ابالغ ماده 149 

6/171 نظر به اینکه آقای عزت اله سجادی فرزند عبدالحسین مالک پالک ثبتی 

3 فرعی از 1090 اصلی واقع در بخش 3 حوزه ثبتی شهرســتان خوانسار خواستار 
اصالح مساحت از 417/54 متر مربع به 422/40 متر مربع را نموده است که مقدار 
4/90 متر مربع متعلق به مالکین اولیه بنامهای محمدرضا بصایری و خانم فاطمه 
سرشتی و بانوان نرگس- اکرم- اشرف- اعظم همگی بصایری می باشد و آقای 
عزت اله سجادی اعالم نموده که به فروشندگان دسترسی ندارند لذا مبلغ 34176 
ریال بر اساس اولین سند انتقال تعیین شده است که به صندوق سپرده ثبت واریز 
شده است علیهذا از تاریخ انتشار آگهی چنانچه به مبلغ مذکور معترض می باشید و 
یا توافقات دیگری وجود دارد ظرف مهلت یک ماه از طریق مراجع قضایی اقدام و 
گواهی طرح دعوی به این اداره ارسال فرمایید. م الف: 1188166 امیر حسین 

مومنی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار 

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی بهار پردیس اصفهان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 50969 و شناسه ملی 10260695494 

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1400/04/31 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : تراز مالی سال 1399 تصویب شــد . مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق 
به شماره ثبت 508 و شناســه ملی 10260103000 و مهدی حاج کاظمیان با کدملی 
1285434323 و کدپستی 8168174863 به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل 
شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند .روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود جهت درج 
آگهی های این شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1188500(



کورینا، همسر مایکل شوماخر، در مستندی با عنوان »شوماخر« که 15 سپتامبر اکران می شود می گوید: »همه دل شان برای مایکل تنگ شده است. اما مایکل 
حاال متفاوت شده و هر روز به من نشان دهد که چقدر قدرتمند است. ما با هم هستیم و در خانه با یکدیگر زندگی می کنیم. کارهای درمانی او را انجام می دهیم و 
تالش می کنیم که مایکل بهتر شود. همچنین همه سعی خود را برای راحتی او انجام می دهیم. شوماخر در 19 فصل فرمول یک بین سالهای 1991 تا 2012 شرکت 
کرد و 91 بار قهرمان شد و تنها یک مصدومیت بزرگ داشت؛ شکستگی پا پس از تصادف  در انگلیس در سال 1999.« کورینا می گوید: ما همیشه با خیال راحت 
به مسابقات نگاه می کردیم چرا که من مطمئن بودم که مایکل چند فرشته نگهبان داشت که مراقب او بودند. نمی دانم آیا این یک دیوار محافظ است یا تفکری 
ساده لوحانه به حساب می آید؛ اما هیچگاه به ذهن من خطور نمی کرد که اتفاقی برای مایکل بیفتد. این اتفاقی است که رخ داده و فقط یک بدشانسی بوده است. 

مثل همه بدشانسی هایی که هر کسی می تواند در زندگی خود داشته باشد.

روایتجدیدهمسر»شوماخر«ازاوضاعافسانهفرمولیک
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رونالدو:

برایتفریحبهیونایتدنیامدم
کریستیانو رونالدو، مهاجم منچستریونایتد می گوید بازگشت او به اولدترافورد برای تفریح نیست و 
امیدوار است در سه تا چهار سال آینده بار دیگر خود را با عملکرد مداوم ثابت کند.این پرتغالی ۳۶ ساله 
بین سال های 09-200۳ شش فصل در یونایتد گذراند و هشت جام اصلی را به دست آورد و ماه گذشته 
با قراردادی دو ساله به این تیم پیوســت.رونالدو که بار دیگر پیراهن شماره ۷ باشگاه لیگ برتر را به 
تن کرد، امیدوار است به اوج برسد که در اولین دوران حضورش در این باشگاه سپری کرد.رونالدو در 
مصاحبه ای که  در وب سایت یونایتد منتشر شد، گفت: به همین دلیل اینجا هستم. من برای تعطیالت 
اینجا نیستم. قبال خوب بود، چیزهای مهم را به دست آوردم اما من اینجا هستم تا دوباره برنده شوم. 
من و هم تیمی هایم توانایی این کار را داریم. این یک فرصت خوب برای من، هواداران و باشگاه است 

که یک قدم جلوتر بروند. فکر می کنم طی سه یا چهار سال آینده یک اتفاق بزرگ رخ خواهد داد.

بازیکن اینتر میالن: 

3بازیدر۸روزدیوانهکنندهاست
آرتورو ویدال به انتقاد از برنامه فشرده بازی های انتخابی جام جهانی پرداخت.به نقل از آس، هنگامی 
که بازی کلمبیا و شیلی در متروپولیتن بارانکیال به پایان رسید، آرتورو ویدال در نشست خبری گفت: 
کلمبیا در خانه تیم قدرتمندی است. این جا بازی جهنمی است و ما برای این سه بازی خیلی زحمت 
کشیدیم ولی آن ها ما را تا مرز کشــتن بردند. باورنکردنی است، سه بازی در هشت روز دیوانه کننده 
است. من نمی دانم چند ســاعت پرواز دارم، اما همه چیز تمام شده است.بازیکن اینتر میالن البته 
نمی تواند در بازی حذفی بعدی حضور داشته باشد، زیرا در بازی با کلمبیا یک کارت زرد دریافت کرد که 

او را از بازی مقابل پرو در لیما محروم می کند.

اعالمبازنشستگی»گاسهیدینک«ازدنیایمربیگری
دوران مربیگری گاس هیدینک به پایان رســید و اعالم کرد دیگر در فوتبــال مربیگری نخواهد کرد.

هیدینک ۷۴ ساله در اوایل ســال 2021 با کرونا نیز مبارزه کرده بود. این امر او را مجبور کرد موقتا در 
تیم ملی کوراسائو، کار را به دست پاتریک کالیوورت بسپارد و از این تیم دور باشد و اکنون دیگر در این 
تیم مربیگری نمی کند.هیدینک می گوید: من با رییس )فدراسیون( صحبت کردم و به این نتیجه 
رسیدیم که با حرکت تیم در مسیر جدید، بهتر است من بروم. به طور کلی مربیگری را متوقف می کنم.  
به دلیل کرونا مدتی از میادین دور بودم و در انتخابی جام جهانی ناموفق بودیم و نتوانستیم در جام 
طالیی شرکت کنیم.دوران مربیگری هیدینک در سال 19۸2 با گرافشاپ آغاز شد و او را به آیندهوون، 

رئال مادرید، والنسیا، رئال بتیس، چلسی و تعداد بی شماری در فوتبال باشگاهی و بین المللی برد.

وقتی»پیکه«بهترینگلزنکاتاالنهامیشود!
با خروج ستاره های خط حمله بارسلونا همچون مسی و ســوارز در دو فصل اخیر، حاال جرارد پیکه 
بهترین گلزن حاضر در ترکیب این تیم محسوب می شود. خط حمله بارسلونا در فاصله تنها دو فصل، 
از عرش به فرش سقوط کرد. آبی اناری ها که خط حمله شــان جزو برترین خط آتش های دنیا بود، 
این روزها حسابی در این بخش به خشکســالی خورده اند. این اتفاق باعث شده تا با خروج لیونل 
مسی از بارسلونا، جرارد پیکه مدافع این تیم، گزینه ای که شاید اصال به ذهن خیلی ها نرسد، با 50 گل، 
بیشترین تعداد گل زده در ترکیب فعلی بارسلونا را داشته باشد. پس از او دمبله با ۳0، کوتینیو با 2۴، 
آلبا با 22، بوسکتس با 15و فاتی با 1۳ گل در رده های بعدی قرار دارند. این در حالی است که طی دو 
فصل گذشته، لیونل مسی بهترین گلزن تاریخ بلوگرانا و لوییز سوارز سومین گلزن برتر تاریخ باشگاه 

به طور رایگان بارسا را ترک کرده اند.

»کریستوفر نت« مورد تایید کادر فنی سپاهان؛

جانشین »نیازمند« از اتریش آمد

با حضور کریستوفر نت در اصفهان و انجام  سمیهمصور
تســت های پزشــکی به نظر می رسد که 
سنگربان اصلی تیم سپاهان برای بیســت و یکمین دوره رقابت های 
لیگ برتر مشخص شــده و این دروازه بان اتریشــی جانشین پیام 

نیازمند برای فصل جدید مسابقات لیگ می شود.
نیازمند ســرانجام در پایان لیگ بیستم بعد از سه فصل درخشش در 
پیراهن سپاهان، راهی پرتغال شد تا ضمن ایجاد چالش جدید برای 
زندگی حرفه ای خود یک چالش بزرگ را برای خط دروازه ســپاهان 
ایجاد کند. انتخاب یک دروازبان مطمئن برای  طالیی پوشان که فصل 
گذشته رقابت های لیگ برتر را با کسب عنوان نایب قهرمانی به پایان 
رســانده بودند و فصل جدید را در قامت یک مدعــی جدی قهرمانی 
می خواهند آغاز کننــد از اهمیت فراوانی برخوردار بود. در ســال های 
گذشته نیازمند توانسته بود تا حدود زیادی خیال سرمربیان سپاهان 
را از بابــت دروازه این تیم راحت کند و جانشــین او هــم باید چنین 
ویژگی هایی را می داشــت از این رو انتخاب یک گلر مناسب به عنوان 
یکی از دغدغه های اصلی سپاهانی ها در فصل نقل و انتقاالت مطرح 

شده بود که باالخره خبر رسید که یک دروازه بان اتریشی در راه اصفهان 
است. کریستوفر نت که طی روزهای گذشته توجه بسیاری از هواداران 
ســپاهان را به خود جلب کرده، درنهایت پس از اینکه روز چهارشــنبه 
 CIP از خانواده اش خداحافظی کرد، روز پنجشــنبه تصویری از او در
فرودگاه شهید بهشــتی اصفهان با یک گل زرد منتشر شد تا مشخص 

شود که این دروازه بان در ایران حاضر شده است.
 نت که طی 2 فصل گذشــته در فوتبال یونان بازی کرده، سابقه حضور 
در فوتبال آلمــان را هم در کارنامــه دارد و به نظر می رســد با حضور 
علیرضا مرزبان که شناخت خوبی از بوندســلیگا دارد، این دروازه بان  
مورد تایید کادر فنی ســپاهان قرار می گیرد. محرم نوید کیا  در گفت و 
گو با  خبرگزاری فارس به دالیل انتخاب این گلر اشــاره کرد و گفت:» 
صحبت هایی انجام شد و فیلم های او را دیدیم. با رحمان احمدی در 
این مورد مفصل صحبت کردیم. او معتقد اســت که گلر خوبی است. 
البته دروازه بانان دیگری هم به ما معرفی شدند ولی من به همکارانم 

همیشه اعتماد و اعتقاد دارم. 
به خاطر همین همه آن ها را دور هم جمع کرده ام. اگر اعتقاد نداشتم، 

این کار را نمی کــردم. به رحمان اعتمــاد دارم و نظرش روی این این 
بازیکن مثبت اســت. با هم در مورد خیلی از مــوارد به صورت مفصل 

حرف زدیم و به این نتیجه رسیدیم که  او را بگیریم. 
شاید مشکالت کوچکی وجود داشته باشد. مثال اینکه قد او نسبت به 
سنگربانان دیگر کوتاه تر است؛ اما مسائل دیگری در دروازه بانی برای 
من مهم است. اینکه ۴ تا شیرجه می زنند و پنالتی می گیرند برای من 
خیلی مهم نیست. از لحاظ تاکتیکی برایم مسائل دیگری مهم است که 

فکر می کنم این گلر می تواند در این موارد به ما کمک کند.«
ســپاهانی ها همچنین برای فصل جدید رقابت های لیــگ برتر نیما 
میرزازاد را نیز جذب کرده اند، گلر ســابق نســاجی اولین صید آنها در 
فصل نقل و انتقاالت برای جانشینی پیام بود. سیدی البته غریب به 
یقین دروازه بان دوم سپاهان برای لیگ بیست و یکم لقب می گیرد، 
بازیکنی با سابقه حضور ناموفق در ملوان، یک فصل بازی در نساجی 
و حضور کوتاه در تیم ملی جوانان که هیچ کدام نمی تواند تامین کننده 
حضور او روی خط دروازه سپاهان برای فصل آینده به عنوان گلر اصلی 

باشد تا همه او را مرد دوم دروازه سپاهان بدانند.

خبر روز

چهکسیمیخواستتراکتورازآسیاانصرافدهد؟
فراز کمالوند تمایل داشت تراکتور از حضور در آســیا انصراف دهد.درحالی که تنها چند روز تا جدال 
حساس تراکتور ایران با النصر عربستان در لیگ قهرمانان آسیا فرصت باقی است، خبرهای خوشی 
از تیم تبریزی به گوش نمی رسد و ســرمربی این تیم فراز کمالوند هم در آستانه این بازی از سمت 

خود استعفا داده است.
هم چنین در روزهای اخیر شــایعاتی مبنی بر انصراف تراکتور از تقابل با حریف عربستانی به گوش 

می رسید ولی در نهایت تبریزی ها تصمیم گرفتند تحت هر شرایطی در این بازی به میدان بروند. 
گویا پیشنهاد انصراف از سوی فراز کمالوند مطرح شده و سرمربی قرمزهای تبریز با توجه به شرایط 
تیمش درخواست کرده مقابل النصر به میدان نروند تا کارش را با شکست احتمالی مقابل این تیم 

آغاز نکند و پس از مخالفت با درخواستش تصمیم گرفته استعفا دهد.
کمالوند به این نکته توجه نکرده بود که انصراف از آسیا جرائم سنگینی برای تراکتور به همراه خواهد 
داشت و آن ها در صورت انصراف هم برای چند ســال از حضور در آسیا محروم می شدند و هم باید 
مبلغی را پرداخت می کردند که در شرایط فعلی برای تیم تبریزی اتفاق بدی بود.این شاید آخرین 
فرصت کمالوند در تراکتور بود و با توجه به استعفای او در این شرایط حساس ،احتماال پرونده این 

سرمربی در تراکتور برای همیشه بسته شود.

اشتباهتکراریاستقاللیهاواحتمالجریمهسنگین
زمانی که تیم فوتبال اســتقالل برای حضور در مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا عازم عربستان 
شد، در تصمیمی عجیبی و اشتباه افسر امنیتی باشــگاه را به همراه نبرد تا به همین دلیل، از سوی 

کنفدراسیون فوتبال آسیا با جریمه سنگین 21 هزار دالری مواجه شود.
در حالی که به نظر می رسید تحمل چنین جریمه سنگینی از سوی AFC باعث شود باشگاه استقالل 
دیگر چنین اشتباهی مرتکب نشود، اما گویا آنها از جریمه گذشته عبرت نگرفته و همچنان بر خالف 
قوانین بین المللی فوتبال، بر عدم استفاده از افســر امنیتی در دیدارهای بین المللی اصرار دارند. 

طبیعتا این موضوع باز هم می تواند این باشگاه را به جریمه مالی سنگین دیگری نزدیک کند.
استقالل در حال حاضر به منظور دیدار با الهالل عربستان در کشور امارات به سر می برد و همچنان 

افسر امنیتی این تیم را در اردوی امارات همراهی نمی کند.
چنین به نظر می رسد تصمیمی هم برای اضافه کردن افسر امنیتی تا روز بازی با الهالل به اردوی این 
تیم وجود ندارد که در این صورت به احتمال قوی استقاللی ها باز هم باید منتظر یک جریمه مالی 
سنگین از سوی AFC باشند.دیدار تیم های استقالل و الهالل دوشنبه 22 شهریور و از ساعت 21:۳0 

در دبی برگزار می شود که میزبان این بازی، آبی پوشان تهران هستند.

دستیار»کالدرون«،مربیفوالدشد
با اعالم باشگاه فوالد، خواکین که در پرسپولیس دستیار گابریل کالدرون بود، به کادرفنی این تیم 

اضافه شد. 
او که به عنوان آنالیزور و در دوره سرمربیگری گابریل کالدرون به کادرفنی رئال بتیس نیز رفته بود، 
پس از کار در تیم  ملی بحرین، بنی یاس امارات، القطر و... در حالی دستیار عبدا... ویسی شد که این 
دومین تجربه کاری او در ایران خواهد بود.خواکین آلبرتو پیش از این در لیگ نوزدهم به مدت یک 
تیم فصل دستیار گابریل کالدرون بود و به عنوان مغز متفکر کادرفنی پرسپولیس در آن دوره مطرح 

می شد و سرمربی آرژانتینی نیز اعتقاد ویژه ای به او داشت.
نکته جالب اینکه خواکین حدود 100 هزار دالر از پرسپولیس طلبکار است و سرخ پوشان 15 روز برای 
پرداخت طلب وی فرصت دارند و در غیر این صورت با حکمی شدیدتر از محرومیت نقل و انتقاالتی 
مواجه خواهند شد.با حضور خواکین که گرشاسبی وعده اضافه شدن او به کادرفنی فوالد را داده بود، 

سرخ پوشان اهوازی با تیم فنی کامل به استقبال لیگ بیست و یکم می روند.

مستطیل سبز

تاکیدبرارزشورزشدر
روزگارکرونایی

نخســتین کمیته بررسی شــرایط کرونا بر 
ورزش و انجام فعالیت های بدنی و ورزشی در 

شرایط قرمز کووید19 در اصفهان برگزار شد.
 معــاون ورزش اداره کل ورزش و جوانــان 
اســتان اصفهان گفــت: در این جلســه که 
نمایندگانی از اداره ورزش، دانشگاه اصفهان، 
دانشــگاه علوم پزشــکی، اداره بهداشــت، 
آموزش و پرورش و برخی اســاتید دانشگاه 
در حوزه علوم ورزشی حضور داشتند، مسائل 
مختلف ورزش و تاثیرات کرونا بر آن بررسی 

شد.
حســین زیبایی با بیان اینکــه تمام تالش 
حوزه ورزش این اســت که جامعه ورزشی 
بیش از این دچار مشکل و خسارت نشوند، 
افزود: تعطیلی اماکن ورزشــی، نه فقط به 
ورزش، بلکه به ســالمت و تندرستی جامعه 

هم خسارت و زیان وارد کرده است.
رییس هیئت پزشکی ورزشی استان اصفهان 
هم در این جلســه گفت: دیگر نباید نگاه ما 
به ورزش مثل روزهای ابتدایی شیوع کرونا 
باشد؛ چرا که دنیا پس از تحقیقات گسترده 
به این نتیجه رســیده است که تعطیلی های 
ورزشی، در آینده، خطرات جبران ناپذیری را 

به سالمت جامعه وارد می کند.
احمد باقری مقــدم افزود: قبل از شــیوع 
کرونا، بیش از 50 درصد جامعه را کم تحرکی 
فرا گرفته بود که در حــال حاضر، به بیش از 
۸0 درصد رسیده اســت. وی در ادامه افزود: 
کم تحرکی یعنی زمینه ســازی برای ایجاد 
بیماری های سخت و سنگین از جمله فشار 
خون باال، دیابت، چاقی، قلبــی و عروقی و 
انواع سرطان هاست. رییس هیئت پزشکی 
ورزشی استان اصفهان گفت: تحقیقات ثابت 
کرده اند که بستن اماکن ورزشی و تعطیلی 
آنها و نبود تحرک کافی، میزان ابتال به کرونا و 

بستری و مرگ را بی نهایت باال می برد.
دکتر باقری مقــدم ابراز امیــداواری کرد که 
نگاه به حوزه ســالمت محور ورزش ،در بین 
مسئوالن تغییر کند و با حمایت بیشتر از این 
حوزه، شاهد نشاط و سالمت بیشتر جامعه 

باشیم.

کریستوفر نت که طی روزهای گذشته توجه بسیاری از 
هواداران سپاهان را به خود جلب کرده، درنهایت پس از 
اینکه روز چهارشنبه از خانواده اش خداحافظی کرد، روز 
پنجشنبه تصویری از او در CIP فرودگاه شهید بهشتی 

اصفهان با یک گل زرد منتشر شد 

فوتبال جهان

وز عکس ر

معارفه»خطیبی«
بهعنوانسرمربی
آلومینیوم

باشــگاه آلومینیــوم اراک کــه 
اخیرا رســول خطیبی را به عنوان 
ســرمربی تیمش انتخاب کرده، 
روز پنجشــنبه مراســم معارفه 
وی را در حضور بازیکنان و تعداد 
محدودی از هواداران و اصحاب 

رسانه برگزار کرد.

رییس هیئت کشــتی اســتان اصفهان با اشاره به 
نتایج ارزیابی عملکرد هیئت های اســتانی توسط 
فدراسیون و کسب جایگاه نخست در بخش عمرانی 
و رتبه چهــارم در مجموع اظهارکــرد: زمانی که تیم 
کاری ما هیئت کشتی را تحویل گرفت، بسیاری از 
شهرستان ها فعالیتی نداشــتند و چند شهرستان 
نیز فاقد هیئــت بودند؛ امــا در حــال حاضر تمام 
شهرستان های استان به غیر از خور وبیابانک در این 
رشته فعال هستند و در هر شهرستان حداقل ۳ یا ۴ 
سالن برای فعالیت عالقه مندان کشتی وجود دارد.

مصطفی میرزایی افزود: شــهر اصفهان 12 سالن 
و خانه کشــتی دارد و فعالیت های کشــتی استان 
اصفهان در کمیته های اختصاصی توســط شورای 
سیاســت گذاری برنامه ریزی و تدوین می شــود، 
در زمان شــیوع ویروس کرونــا و تعطیلی اماکن 

ورزشی از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا در شورای 
سیاست گذاری هیئت به این نتیجه رسیدیم که از 
این تهدید به دید یک فرصت نــگاه کنیم و از زمانی 
که فعالیت های تمرینی و مسابقه ای تعطیل شده 
است بتوانیم در بخش هایی که امکان فعالیت وجود 

دارد برنامه های خود را اجرایی کنیم.
وی ادامه داد: بخش عمرانی مهم ترین بخشی بود 
که در این شرایط می توانستیم در آن فعالیت کنیم 
و با توجه به کمبودهایی که در این حوزه داشــتیم با 
کمک خیرین و مسئوالن شهرســتان ها توانستیم 
تا این لحظه خانه های کشــتی زیــادی را تجهیز و 
بازســازی کنیم و در مناطقی که ســالن نداشتیم 
کار ســاخت را آغاز کنیم که این مسئله موجب شد 
زیرساخت ها و ســرانه ما در بخش کشتی افزایش 

پیدا کند.

وی با اشــاره به اهمیت زیرســاخت ها در سرمایه 
گذاری بــرای اســتعدادیابی و پــرورش آنها برای 
رسیدن به سکوهای ملی و بین المللی گفت: زمانی 
که می خواهیم در مقوله قهرمانی برای رســیدن به 
سکوهای جهانی وارد شــویم باید زیرساخت های 
خوبی در استان داشته باشــیم، در حال حاضر این 
زیرســاخت ها مهیا و آماده خدمت رسانی به عالقه 
مندان کشــتی اســت و به محض اینکه ستاد ملی 
مبارزه با کرونا اجازه فعالیت بدهد در خدمت جامعه 
کشــتی خواهیم بود تا در آینده خبرهای خوبی  از 

کشتی استان داشته باشیم.

رییس هیئت کشتی استان اصفهان:

ازتهدیدکرونابهدیدیکفرصتاستفادهکردیم
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مدیر عامل سازمان پارک های شهرداری اصفهان:

رهاسازی فاضالب در فضای سبز شهر کذب است
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان اظهار کرد: تولید و نمایش کلیپ های 
کذب در رابطه با فضای سبز باعث تشویش اذهان مردم می شود؛ پسابی که در کلیپ منتشر شده 

نشان داده شــده ،به هیچ عنوان مربوط 
به شهر اصفهان نیســت زیرا پسابی که 
در شهر اصفهان استفاده می شود به طور 
کامل تصفیه شده و تمام بار میکروبی آن 

گندزدایی می شود.
فروغ مرتضایی نژاد با بیان اینکه پسابی 
که در این فیلم به نمایش گذاشته شده 
مربوط به شهرستان بهارستان است که با 
شهر اصفهان تلفیق و به نمایش گذاشته 
شده است، تصریح کرد: فضای سبز شهر 

اصفهان بیش از صدها ســال قدمت دارد و با توجه به خشــکی زاینده رود و کمبود آب، شهرداری 
اصفهان پساب را تصفیه می کند تا گامی مفید بر دارد، البته بیشتر این پساب در کمربند سبز و خارج 
از شهر استفاده می شود. مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
مطالبه مردم برای حقابه زاینده رود به پساب و فضای سبز مربوط نمی شود، خاطرنشان کرد: از سوی 
سازمان پارک ها و به لحاظ حقوقی از افرادی که این کلیپ را منتشر کرده اند، شکایت خواهیم کرد.

وی ادامه داد: گاهی برخی از اقدامات غیرقانونی در شــهر انجام می شــود به طوری که افرادی با 
استفاده از پساب خام در شمال شهر و شرق اصفهان سبزی و صیفی جات تولید می کنند و به مردم 
می فروشند که افراد باید به جای تولید و انتشار این کلیپ های کذب، اینگونه موضوعات را بررسی 
کنند. مرتضایی نژاد گفت: برای آبیاری فضای سبز با استفاده از پســاب برنامه ریزی های زیادی 
انجام شده و از نظر اساتید دانشگاه در این خصوص بهره مند شده ایم به طوری که آب در یک مرحله 
گندزدایی و بار میکروبی آن گرفته می شود سپس تصفیه ثانویه و تکمیلی روی آن صورت می گیرد؛ 

البته این اقدامات در محدوده حبیب آباد انجام نشده، اما در دیگر تصفیه خانه ها انجام می شود.

مدیر منطقه 15 شهرداری اصفهان خبر داد:

آزادسازی زیرگذر قهجاورستان تا سه راهی بهاران
مدیر منطقه 15 شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین پروژه های منطقه 15 تکمیل 
مســیر رینگ چهارم در محدوده منطقه اســت، اظهار کرد: یکی از بخش های این رینگ، زیرگذر 
قهجاورستان تا سه راهی بهاران است که آزادسازی آن به طور کامل با هزینه 65 میلیارد تومان اجرایی 
شده است. مسعود قاسمی با بیان اینکه حجم آزادســازی مسیر حدود 145 هزار مترمربع است، 

افزود: این زیرگذر دارای یک لوپ و سه رمپ است. 
مدیر منطقه 15 شهرداری اصفهان تصریح کرد: این بخش از رینگ چهارم دارای چهار باند است که 
با آزادسازی های انجام گرفته برای اجرای آسفالت آماده است و با پایان این کار تردد در این بخش 

شهر تسهیل می شود.
وی با بیان اینکه در این پروژه 25 هزار مترمربع فضای سبز باید ایجاد شود که از گیاهان متناسب با 
شرایط کم آبی استفاده می شود، اظهار کرد: عالوه بر تکمیل بخش هایی از رینگ در منطقه، چندین 
خیابان هم از گره ترافیکی کور رهایی می یابد که برای اجرای طرح در این خیابان ها، در بودجه امسال 
شهرداری بیش از 60 میلیارد تومان اعتبار لحاظ شده است.قاسمی افزود: خیابان های الله، شهدای 
کنگاز، سلمان، شهدای ابر، شــهدای ستار و اریســون از جمله خیابان هایی است که امسال برای 
آزادسازی آنها از سوی منطقه اقدام می شود؛ کاهش بار ترافیکی از خیابان جی را می توان از جمله 

مزایای اجرای مجموعه این طرح ها دانست.

در جریان بازدید اعضای شورای شهر اصفهان از خط دو مترو مطرح شد:

هیچ چراغ راهی برای مسیر کهندژ تا خمینی شهر نداریم

مدیرعامل ســازمان قطار شــهری اصفهان در جریــان بازدید اعضای 
شــورای شــهر اصفهان از خط دو مترو اصفهان، اظهار کرد: در تعریف 
جدید، فازهای خط دو مترو اصفهان از ســه فاز به شش فاز تغییر کرد، 
بر این اساس فاز اول از دارک تا الله تعریف شده که از سال ۹6 تا کنون 
500 میلیارد تومان در آن هزینه شده و تا کنون شهرداری نیز 150 میلیارد 
تومان از آن را پرداخت کرده است، منابع این فاز به اتمام رسیده اکنون 

100 میلیارد تومان بدهی در این فاز داریم.
محمدرضا بنکدار هاشــمی افزود: فاز دوم از ایســتگاه کهندژ تا خیابان 
خلجا تعریف شده است، هر ایستگاه یک پیمانکار جداگانه دارد، 500 
میلیارد تومان اوراق مشــارکت نیز برای این فاز دریافت شــده ، از این 
مقدار ۳50 میلیارد تومان هزینه شــده و حدود 50 میلیارد تومان نیز از 
منبعی دیگر در این فاز هزینه شده است.مدیرعامل سازمان قطار شهری 
اصفهان گفت: در فاز سوم از میدان امام حسین)ع( تا میدان قدس نیز 
قرار بوده 600 میلیارد تومان هزینه شود که ۳00 میلیارد تومان آن با اوراق 
مشارکت تامین شــده و 150 میلیارد تومان آن تامین و در ایستگاه ها 

هزینه شده است.
بنکدار هاشمی اضافه کرد: برای فاز چهارم ۷00 میلیارد تومان اعتبار پیش 
بینی شده که 4۳0 میلیارد تومان توسط بانک سپه و مابقی توسط بانک 

شهر پرداخت می شود، اخیرا در این فاز این مبلغ پرداخت شده و در صدد 
بستن قرار داد هستیم. طی دو ماه آینده عملیات اجرایی سه ایستگاه 

ابن سینا، حافظ و امام علی )ع( نیز آغاز خواهد شد.
وی تصریح کرد: فــاز پنج مترو نیز دپوی خط دو اســت، بــا توجه به 
مشــکالتی که در تملک زمین این فاز وجود داشــته، اجرای این فاز به 
تعویق افتاده اســت، در بودجه 1400، ۸00 میلیارد تومــان باید در این 
فاز هزینه شــود، بنابراین درصددیم تملک این فاز را در ســال جاری 
انجام دهیم. مدیرعامل ســازمان قطار شــهری اصفهــان گفت: طبق 
برنامه ریزی ها عملیات اجرایی ایســتگاه های خــط دو باید پیش از 
ورود »تی. بی. ام« انجام شــود، بنابراین برای احداث این ایستگاه ها 
مشکالت ترافیکی برای شهروندان ایجاد نمی شود، همچنین در کاهش 
هزینه ها نیز تاثیرات بسزایی داشته است، در این راستا از ایستگاه دارک 

تا الله همه ایستگاه ها پیش از ورود »تی. بی. ام« آماده شده است.
هاشمی اضافه کرد: از مدیریت شــهری درخواست حمایت و پیگیری 
مسائل قطار شــهری را داریم، مجموع پیشــرفت فیزیکی خط دو در 
دو ســال و نیم اخیر تاکنون، ۳2 درصد در بخش سازه و عمران بوده و 

امیدواریم در این دوره مدیریت شهری به پایان برسد.
وی تصریح کرد: برای تجهیزات و تاسیسات خط دو نیز به صورت موازی 

اقدامات در حال انجام بوده و قرارداد آن با شرکت مپنا بسته شده و در 
صدد جذب منابع دولتی برای این بخش هستیم. به جز هزینه واگن ها، 
خط یک حدود 500 میلیارد تومان بودجه نیاز دارد، توســعه خط یک از 
ایستگاه قدس به سمت دانشگاه صنعتی نیز در دســتور کار بوده و به 
دلیل آنکه از روی پل می گذرد به راحتی و در کوتاه ترین زمان می توان آن 
را عملیاتی کرد.مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان با بیان اینکه خط 
سه نیز از دروازه شیراز تا پایانه زندان تعریف شده که مطالعات اولیه آن 
انجام شده و می توان آن را نیز در دستور کار قرار داد، گفت:در فاز چهارم 
خط دو مترو، در طراحی اولیه احداث ایســتگاه امام علی )ع( نیاز به 
آزادسازی 10 هزار متر مربع از بافت تاریخی داشت بنابراین طراحی این 
فاز تغییر کرد به طوری که در ایستگاه ابن سینا و امام علی )ع( تغییرات 

قابل توجه انجام شد.
هاشمی اضافه کرد: هیچ چراغ راهی برای مسیر کهندژ تا خمینی شهر 
نداریم، ۳0 مگاوات بــرق نیز برای خط دو خریداری شــده که ماهانه 
بیش از ۷00 میلیون تومان هزینه برای اقساط آن پرداخت می شود، به 
طور کلی حدود هشت هزار میلیارد تومان برای بخش سازه خط دو باید 
هزینه شود که تاکنون هزار و ۳00 میلیارد تومان آن هزینه شده البته این 

مبلغ اکنون به میزان دو هزار و 500 میلیارد تومان ارزش دارد.

مدیر منطقه 12 شــهرداری اصفهان اظهار کرد: در 
میدان علیخانی دو پروژه در حال اجراست که یکی 
از آنها با مشارکت و سرمایه گذار بخش خصوصی 
اســت؛ این پروژه روی ایســتگاه متــرو احداث 
می شود و مساحت آن حدود هفت هزار مترمربع 
در دو طبقه است که مقرر شــده در این مجموعه 
فروشگاه ها و ورزشــگاه هایی احداث شود؛ البته 
پــروژه ای در مجاورت این مجموعه قــرار دارد که 
11 طبقه اســت و چهار طبقه آن پارکینگ و هفت 
طبقه آن تجاری و دفتر کار بوده و از نظر نما و نوع 

سیستم های به کار رفته در آن، خاص است.
علی باقری با بیان اینکه به زودی در محله عاشق 
آبــاد مجموعه ورزشــی کلنگ زنی خواهد شــد، 

تصریح کرد: خدمات عمرانی و مجموعه هایی که 
در دوره پنجــم و ابتدای ایــن دوره در این منطقه 
افتتاح شــد، بی نظیر اســت و در گذشته شاهد 
چنیــن موضوعاتی نبوده ایم زیرا ســاخت چنین 
ورزشــگاه هایی روی دیگر محله ها نیز تاثیرگذار 

بوده است.
مدیر منطقه 12 شــهرداری اصفهان با بیان اینکه 
پنج ایســتگاه خط یک مترو در منطقه 12 وجود 
دارد، گفت: منطقه 12 در مســیر خــط یک مترو 
اصفهان قرار گرفته و اغلب افــراد منطقه از مترو 

استفاده می کنند.
وی، احداث پارک ســوار را از دیگــر اقدامات این 
منطقه دانســت و افزود: این مجموعــه در کنار 
ایســتگاه اول مترو )شــهرک قدس( احداث و 
موجب شد شهروندان ساکن در مناطق دو و 12 از 

این امکان استفاده کنند.
باقری ادامه داد: در این پارک سوار، یک پارکینگ 

خودرو نیز ایجاد شــده تا شــهروندان آســایش 
بیشــتری داشــته باشــند، عالوه بر آن امسال 
درصدد هســتیم در مجاورت ایستگاه مفتح واقع 
در بهارســتان یک پارکینگ خودروی ســواری، 

موتورسیکلت و دوچرخه احداث کنیم.
وی با اشــاره به اقدامات در حال انجام در منطقه 
گفت: ۳۳ کیلومتر مســیر ایمن دوچرخه سواری 
در ســطح منطقه در حال احداث است که تا کنون 

حدود 60 درصد آن به بهره برداری رسیده است.
مدیر منطقه 12 شــهرداری اصفهان با بیان اینکه 
مجموعه ورزشی نگین نیز در ســه طبقه احداث 
شده که شامل سالن هایی برای ورزش های توپی، 
رزمی و تفریحی اســت، تصریح کرد: بازســازی 
ایستگاه اتوبوس های شهری نیز از دیگر اقدامات 
در این منطقه است و تاکنون بالغ بر 25 ایستگاه 
آن بازسازی شــده؛ البته تمام این اقدامات برای 
استفاده کمتر مردم از خودروهای شخصی است.

مدیر منطقه 12 شهرداری اصفهان:

33 کیلومتر مسیر ایمن دوچرخه سواری در منطقه 12 در حال احداث است

برای تجهیزات و تاسیسات خط دو نیز به صورت موازی 
اقدامات در حال انجام بوده و قرارداد آن با شرکت مپنا 
بسته شده و در صدد جذب منابع دولتی برای این بخش 
گن ها، خط یک حدود ۵۰۰  هستیم. به جز هزینه وا

میلیارد تومان بودجه نیاز دارد

در مراسم بزرگداشت دهمین سالگرد شهادت سردار شهید جان نثاری مطرح شد:

  امروز نیروهای مسلح و سپاه پاسداران تبلور ملت 
انقالبی است

نماینده سابق اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: شهدا سیاســی بودند؛ سیاستی مبتنی بر 
اصول سیاسی برگرفته از قرآن و عترت، اما سیاست زده نبودند. مراسم بزرگداشت دهمین سالگرد 
شهادت سردار شهید حاج عباس جان نثاری، فرمانده دالور گروه موشکی 15خرداد صبح پنجشنبه 
1۸شــهریور1400 در محل گلستان شهدای اصفهان برگزار شد.این مراســم که با حضور پر شور مردم 
قدرشناس و شهید پرور اصفهان همراه بود با رعایت پروتکل های بهداشــتی و مجوز ستاد مبارزه با 
ویروس کرونا برگزار شد.حجت االسالم احمد سالک، نماینده سابق مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی در این مراسم اظهار کرد: خدا را بر این نعمت شکر می کنم که مدعو دعوت شهدا هستیم و در 
کنار این امامزادگان قابل توجه در درگاه الهی مطالبی را پیرامون یکی از عزیزان و بزرگان و شخصیت 
فوق العاده بیان می کنم.وی افزود: شخصیتی که مراعات جمیع مسائل ایمانی از جمله موضوع بیت 
المال را در زندگی خودداشت . ایشان فرمانده دالور گردان 15 خرداد و فرمانده موشکی توپخانه بود 
و شخصیتی که عمر خود را خدمت به اسالم و مسلمین مخلصانه قرار داد، وی مرحوم شهید بزرگوار 
حاج عباسعلی جان نثاری است.سالک با بیان اینکه محور حرکت در مسیر والیت حفظ نظام اسالمی، 
والیت فقیه و مردم سه رکن تداوم راه  شهداست، ادامه داد: حفظ نظام مقدس اسالمی ایران از طریق 
تحقق بخشیدن به آرمان های امام خمینی)ره( محقق می شود و باید بدانیم بعد از 42 سال در آغاز راه 
قرار داریم و گسترش اسالم ناب در سراسر جهان به عهده من و شماست.وی تاکید کرد: امروز نیروهای 
مسلح و سپاه پاسداران تبلور ملت انقالبی است و به واسطه خون شهدا، قدرت بازدارندگی دارد بنابراین 
همه به ویژه نسل جوان باید این اقتدار را حفظ کنیم.نماینده سابق اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه دشــمن و جریان های معاند داخل و خارج در برابر والیت فقیه از هیچ اقدامی فروگذار 
نمی کنند، افزود: امروز ابتکار عمل دست رهبر معظم انقالب است و با پشتوانه نیروهای مسلح و مردم، 

نقشه های دشمن را خنثی کرده اند.

استان اصفهان؛ رتبه دوم شورای فرهنگ عمومی کشور
شهرستان های اســتان اصفهان رتبه دوم را در برگزاری شورای فرهنگ عمومی و پیگیری مشکالت 
فرهنگی کشور دارند. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان در نشست شورای فرهنگ 
عمومی شهرستان برخوار گفت: باید در مسائل فرهنگی، کسب و کار، فرهنگ محلی و آموزش یک 
تراز اسالمی برای شهرهای استان اصفهان تعریف کنیم و این شهرها را به تراز مطلوب برسانیم.حجت 
االسالم و المســلمین رمضانعلی معتمدی افزود: می توان با راه اندازی شورای فرهنگ عمومی در 
دستگاه های اجرایی و استفاده از ظرفیت دستگاه ها، فرهنگ عمومی را اصالح و خرده فرهنگ ها را 
تبدیل به فرهنگ کرد.حجت االسالم سید حســین محمود آبادی، امام جمعه دولت آباد هم در این 
نشست گفت: بســیاری از فعالیت های فرهنگی، هنری، تربیتی و اوقات فراغت جوانان و نوجوانان 
در شهرســتان برخوار با توجه به همه گیری کرونا تحت الشعاع قرار گرفته که نیازمند حمایت و توجه 

بیشتر است.

پایان مرحله اول مرمت مسجد جامع اردستان
مرحله اول مرمت مسجد جامع اردستان اصفهان پایان یافت. رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی شهرستان اردستان گفت: برای مرمت این مسجد 10 میلیارد ریال هزینه شده است.

مهدی مشهدی افزود: مرمت این بنای تاریخی شامل بازسازی ضلع جنوبی، مقاوم سازی و مرمت 
سردر های ورودی مسجد و نصب دوربین های مدار بسته به مدت دو سال انجام شد.وی با بیان اینکه 
مراحل بعدی مرمت این بنای تاریخی در دستو کار اســت، گفت: پرونده ثبت جهانی مسجد جامع 

اردستان نیز آماده ارائه به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.

با مسئولان

خبر خوان

طرح »توسعه و تحول 
اجتماع محور« در ۸۵ محله 

اصفهان آغاز شد

خبر روز

اجرای طرح »توســعه و تحول اجتماع محور« 
در ۸5 محله اســتان اصفهان روز پنجشــنبه با 
حضور علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در اســتانداری اصفهــان آغاز 
شــد.در قالب این طرح که برای محله های کم  
برخوردار اســتان اصفهان اجرا می شــود مقرر 
است برنامه های توسعه ای مانند تهیه مسکن، 
ارائه خدمات ضروری، آموزش، اشــتغال زایی، 
توانمندسازی، بهداشــت و درمان انجام شود.

در این طرح به منظور توانمندسازی شهروندان 
از ظرفیت آنان بــا محوریت و حمایت نهادهای 
مختلف مانند بهزیســتی، کمیته امداد، ستاد 
اجرایی فرمان حضــرت امام)ره(، هالل احمر، 
ســپاه و بسیج اســتفاده می شــود. اصفهان 
به عنوان استان آزمایشــی )پایلوت( این طرح 
معرفی شده اســت تا پس از شناسایی نقاط 
ضعف و قوت در همه محله هــای کم برخوردار 
کشور به اجرا در آید.بر اساس برنامه اعالم شده 
در هر یک از محله ها یک نهاد، خانه ای را دایر و 
پیشبرد فعالیت ها  را در آن محل مدیریت خواهد 
کرد.اســتاندار اصفهان در آیین آغاز این طرح، 
هدف از اجرای آن را محرومیت زدایی عنوان کرد 
و گفت: استفاده از ظرفیت های موجود می تواند 
در راستای توانمندسازی شهروندان کم برخوردار 
موثر واقع شــود.عباس رضایــی تصریح کرد: 
همدلی، همراهی و همکاری نهادهای مختلف 
برای پیشــبرد این هدف در راســتای کاهش 
محرومیت ها بسیار حائز اهمیت است. براساس 
آمارهای وزارت راه و شهرسازی، اکنون ۹ میلیون 
نفر از جمعیــت بیش از ۸1 میلیونی کشــور در 
حاشیه ۹1 شهر به وسعت 5۳ هزار هکتار زندگی 
می کنند و بر این اساس جمعیت حاشیه نشین 
کشور با احتســاب اتباع بیگانه به 1۳ میلیون 
نفر می رسد.در مجموع بیش از 2 هزار هکتار از 
گستره شهرهای استان اصفهان شامل اصفهان، 
کاشــان، خمینی شــهر، نجف آباد و شهرضا را 
مناطق حاشیه نشین تشکیل می دهند.نسبت 
حاشیه نشینان استان اصفهان به کشور به غیر 
از آمار اتباع بیگانه از نظر جمعیت و وســعت به 

ترتیب حدود پنج و چهار درصد است.

تا سه ماه آینده صورت می گیرد؛

تولید سوخت مایع از زباله های پالستیکی اصفهان
با راه اندازی واحد پیرولیز مدیریت پســماند شهرداری اصفهان ، روزانه 10 تن پســماند پالستیکی به ســوخت مایع در رده گازوئیل تبدیل می شود.معاون 
برنامه ریزی مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از پیشرفت 50 درصدی ساخت واحد پیرولیز شهرداری اصفهان خبر داد و گفت: واردات دستگاه های مورد نیاز 
در حال انجام و زیرساخت های مورد نیاز برای نصب دستگاه ها در حال آماده سازی است.مستاجران ادامه داد: واحد پیرولیز تا هشت سال در اختیار بخش 
خصوصی است و پس از آن در اختیار شهرداری قرار می گیرد.وی افزود: این طرح درآمد خوبی برای شــهرداری اصفهان خواهد داشت و معضالت زیست 

محیطی ناشی از دفن زباله ها نیز از بین می رود.

نماد پرستار در 
یکی از چهارراه های 
اصفهان نصب شد

نماد پرســتار برای پاسداشت 
تالش هــای کادر درمــان و 
پرســتاری و به منظور تقدیر از 
این قشر زحمتکش در چهارراه 
پرستار اصفهان واقع در منطقه 

پنج این کالن شهر نصب شد.

وز عکس ر

یمنا
س: ا

عک
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آخر شــب، زمانی که می خوابیم، اکثرا ایــن آرزوی واحد را 
داریم: کاش شبانه روز بیشتر از 24 ساعت بود. اغلب ما، از 
کمبود وقت شاکی هستیم و در آخر شب، متوجه می شویم 
که کارهایی را انجــام نداده ایم یا به صــورت کامل به اتمام 
شان نرسانده ایم. مثال ورزش نکرده ایم، کتابی را که دوست 
داشــتیم بخوانیم، نخوانده ایم، وقتی بــرای دیدن فیلم یا 
سریال مورد عالقه خود نداشــته ایم، زمانی برای گفتگو با 
اعضای خانواده برای ما باقی نمانده اســت و… حاال تصور 
می کنید که نوابغ دنیا چطور وقت خود را تنظیم می کردند؟ 

گوســتاو فلوبر Gustave Flaubert یکی از نویسندگان 
تاثیرگــذار قــرن نوزدهم فرانســه و از جمله بــزرگ ترین 
رمان نویســان دنیا بود. او الهام بخش نویســندگانی چون 
گی دو موپاسان، امیل زوال و آلفونس دوده بوده است.آثار 
فلوبر به دلیــل ریزبینی و دقت فــراوان در انتخاب کلمات، 
آرایه های ادبی و به طور کلی زیبایی شناسی ادبی، در ادبیات 
زبان فرانسوی کامال منحصربه فرد است. کمال گرایی وی به 
اندازه ای بود که هفته ها به نوشتن یک صفحه وقت سپری 
می  کرد و به همین دلیل، در طول ســالیان نویسندگی خود 
تعداد کمی اثر از خود بر جای گذاشــت. او پس از نوشتن، 
آثار را با صدای بسیار بلند در اتاق کار خود، که آن را فریادگاه 

می نامید، می خواند تا وزن، آهنگ و تاثیر واژگان و جمالت 
را بســنجد.میزان زیادی از شــهرت فلوبر، مدیون نوشتن 

نخستین رمانش -مادام بوآری- است.
او بین ســاعت ۹ تا 3 شــب روی رمان مادام بــوآری کار 
می کرد و بعد تا ساعت 10 صبح می خوابید. هر روز 5 ساعت 
تمام، مطالعه هم می کــرد و برای خانــواده اش هم وقت 
می گذاشــت.بعد از آن نوبت می رســد به بتهوون که نیازی 
به توضیح و معرفــی ندارد.چیزهایی کــه در مورد او جالب 
هستند، اینها هستند: 8 ساعت خواب در شبانه روز– اهمیت 
به صبحانه– کار صبحگاهی که تا ســاعت دوی عصر ادامه 

می یافت.
موضوع جالب دیگر اختصاص زمانی بــرای قدم زدن بود، 
ظاهرا به صورت مرتب در حین قدم زدن ایده هایی به ذهن 
بتهوون می رســید و برای همین او همیشه با خودش مداد 

و کاغذ داشت.
نوبت می رسد به ولفگانگ آمادئوس موزارت، در مورد موزارت 
چیزی که جالب است این اســت که او در شبانه روز فقط 5 
ساعت می خوابید و در دو نوبت صبح و شب مشغول نوشتن 
موسیقی های شاهکار خود می شد. موضوع شاخص دیگر 
این اســت که او هر روز صبح، یک ساعت را صرف پوشیدن 

لباس های و آراستگی خود می کرد!
توماس مان، نویسنده مشــهور آلمانی و خالق آثاری مثل 
تریستان، گرسنگان، تونیو کروگر، ســاعت دشوار، در آینه، 
اعلی حضرت، فونتان پیر، شامیســو و مرگ در ونیز است. 
در سال 1۹24 کتاب کوه جادو را منتشــر کرد که باعث شد 
شــهرت او دو چندان شــود. در فاصله ســال های 1۹22 تا 
1۹26 کتاب های گوته و تولستوی، گفتار و پاسخ، تالش ها، 
یادداشت های پاریس را نوشت. در سال 1۹2۹ جایزه نوبل 
ادبیات به او اهدا شد. او نخستین آلمانی بود که این جایزه 

را به دست آورد.
در سال 1۹33 دولت هیتلر او را مورد تعقیب قرار داد و ناچار 
از آلمان به سوئیس رفت. درفاصله سال های 1۹40 تا 1۹44 
در رادیو آمریکا برنامه اجرا کرد و در ســال 1۹4۹ در جشن 
200 سالگی گوته بعد از 15 سال تبعید به آلمان بازگشت. در 
همان سال دولت آلمان شرقی جایزه ادبی گوته را به او اهدا 
و دکترای افتخاری دانشگاه آکســفورد را کسب کرد. موارد 
جالب در تقویم کاری او، هشت ساعت خواب در شبانه روز. 
خواب عصرگاهــی و کار در بین ســاعت های ۹ تا 12 صبح 
است. بقیه ساعات او صرف خواندن، قدم زدن و معاشرت 

با مردم می شد.

آشپزی ماهی 
با سس رب انار 

مواد الزم:  فیله ماهی 600 گرم، پیاز 2 عدد بزرگ، دانه 
انار یک پیمانه، رب انار یک قاشق غذاخوری،آب نارنج یک دوم 

لیوان، شنبلیله خشک یک دوم قاشق چای خوری، نمک ، فلفل سیاه، 
زردچوبه و روغن به مقدار کافی، ادویه ماهی یک قاشق غذاخوری

طرز تهیه: برای تهیه ماهی خوشمزه و مخصوص با سس رب انار ابتدا باید ماهی را طعم دار کنیم. 
پس از اینکه ماهی را به خوبی شستیم، آن را خشک می کنیم و درون یک سینی مناسب قرار می 

دهیم. در ادامه درون یک کاسه کوچک مقداری نمک، فلفل سیاه، زردچوبه، ادویه ماهی، شنبلیله پودر 
شده و یک قاشق غذاخوری روغن می ریزیم.حاال مواد را به خوبی ترکیب می کنیم تا با هم یکدست 
شوند.  پس از اینکه ماهی طعم دار شد، یک تابه مناسب روی حرارت قرار می دهیم و مقداری روغن 

اضافه می کنیم. در ادامه فیله های ماهی را درون تابه می چینیم و تمام قسمت های آن را به خوبی سرخ 
می کنیم تا طالیی شوند. پیازها را به صورت خاللی درشت خرد می کنیم و به تابه می افزاییم. پیاز را 
کمی تفت می دهیم تا سبک و شیشه ای شود، سپس مقداری زردچوبه، نمک و فلفل سیاه به 
آن اضافه می کنیم و مجددا کمی تفت می دهیم تا ادویه ها و پیاز به خوبی با هم ترکیب شوند. 

دانه های انار را اضافه می کنیم.در این مرحله رب انار را اضافه کرده و به خوبی تفت می 
دهیم تا تمام مواد درون تابه با هم یکدست شوند، سپس ماهی های سرخ شده 

را به ترتیب درون تابه می چینیم. آب نارنج را هم اضافه می کنیم و اجازه 
می دهیم غذا با حرارت بسیار مالیم جا بیفتد. پس از اینکه 

سس درون تابه به خوبی غلیظ شد، غذای ما 
آماده سرو است. 

نوابغ بزرگ دنيا چگونه وقت خود را تنظيم می کردند؟

فيلم »مغز استخوان« در ونکوور به نمايش 
درمی آيد

فيلم سينمايی »پايان شب« به مرحله 
نمايش رسيد

فیلم »مغز استخوان« با فیلمنامه ای از علی زرنگار و حضور بازیگرانی 
چون پری ناز ایزدیار، بابک حمیدیان، نوید پورفرج، بهروز شعیبی 
و جواد عزتی تاکنون به واسطه تصویر وضعیت انسان در موقعیتی 
منحصر به فرد، داستانی پرکشش و پرداختی از احساسات گرایی 
کارگردان در مجامع مختلف بین المللی مورد توجه قرار گرفته و در نهایت 
برای نمایش در جشنواره فیلم ونکوور برگزیده شده است. چهلمین دوره 
این جشنواره از ۹ تا 18 مهرماه در کشور کانادا برگزار می شود.

سیدعلیرضا راستی، کارگردان و نویسنده فیلم سینمایی »پایان 
شب« گفت: تصویربرداری فیلم سینمایی »پایان شب« توسط 
موسسه فرهنگی راه روشن با همکاری اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری شهرستان های کاشان و آران و بیدگل از اواخر سال 
13۹۹در جنگل های دست کاشت شهرستان آران و بیدگل آغاز شد. 
موضوع این فیلم درباره قاچاق چوب و تالش های شبانه روزی یگان 
حفاظت منابع طبیعی و محیط بانان  در برخورد با قاچاقچیان است.

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

با تالش بی وقفه متخصصان نفت، تعمیرات اساســی سه واحد کلیدی در 
شرکت پاالیش نفت اصفهان پایان یافت. مدیر نگهداری و تعمیرات شرکت 
پاالیش نفت اصفهان، واحد های تقطیر، کاهش گرانروی و گاز مایع شــماره 
یک را از واحد های تعمیراتی در این واحد پاالیشــگاهی معرفی کرد و گفت: 
این واحد ها با تالش هزارو 300 نیــروی کار بدون وقفه در فصل گرما همراه با 
شیوع کرونا و در شرایط بحرانی آب تعمیرات اساسی است. علیرضا قزوینی 
زاده افزود: این طرح پاالیشگاهی با به کارگیری نیرو های متخصص، مجرب 
و کارآزموده از تمام بخش های اداره تعمیرات و استفاده حداکثری از زمان و 
امکانات شرکت با وجود حجم زیاد و سنگین کار های تعمیراتی با رعایت اصول 

ایمنی و زیست محیطی در کمترین زمان ممکن اجرا شده است.
وی گفت: خوراک واحد تقطیر شماره یک این شرکت، به طور متوسط روزانه ۹0 
هزار بشکه و تولیدات آن گاز مایع، بنزین سبک، بنزین خام، گازوئیل سبک و 
سنگین و خوراک واحد های آیزوماکس، شرکت نفت سپاهان و شرکت نفت 
جی است و واحد گاز مایع شماره یک نیز با دریافت خوراک حدود 8 هزار بشکه 

در روز، گاز مایع تولید می کند.

مدیر نگهداری و تعمیرات شــرکت پاالیش نفت اصفهــان افزود: همچنین 
خوراک واحد کاهش گرانروی شــماره یــک، حدود 21 هزاربشــکه در روز و 

تولیدات آن گاز مایع، هات اویل، بنزین و تار است.

شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان موفق به کســب رتبه برتر در بیست و 
چهارمین جشنواره شهید رجایی شــد.با کسب این موفقیت، تعداد رتبه های 
برتر آبفای استان اصفهان در ادوار جشنواره شهید رجایی به عدد 10 رسید. این 
افتخار پس از ارزیابی عملکرد 65 دستگاه  اجرایی استان در سال 13۹۹برای 
آبفای استان به دست آمد و این شــرکت موفق شد در مجموع شاخص های 
عمومی و اختصاصی و در گروه زیربنایی و توسعه، رتبه برتر را به خود اختصاص 
دهد. در آیین پایانی بیست و چهارمین جشــنواره شهید رجایی که عصر روز 
پنجشنبه 18 شــهریورماه جاری برگزار شــد، با اهدای تندیس جشنواره از 
تالش های مدیران و کارکنان شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در کسب 

این موفقیت ارزنده تجلیل به عمل آمد.   
در بیست و چهارمین جشنواره شــهید رجایی، عملکرد شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان در شاخص های اختصاصی نظیر جمعيت تحت پوشش شبكه 
آب شهري، آبرســانی به روستاها، جمعيت تحت پوشــش شبكه فاضالب 
شهري، آب بدون درآمد و اجرای برنامه ایمنی آب و در شاخص های عمومی در 
پنج محور »اصالح ساختار سازمانی«، »توسعه دولت الکترونیک«، »مدیریت 
سرمایه انسانی«،»ارتقای سالمت اداری، مسئولیت پذیری و پاسخگویی « و 
» استقرار نظام مدیریت عملکرد « مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و به عنوان 

دستگاه اجرایی برتر از آن تقدیر شد. 
اضافه می شــود آبفای اســتان اصفهان تاکنون در مجموع تاکنون 10 بار در 
دوره های مختلف جشنواره شــهید رجایی حائز رتبه های برتر شده که دو بار 
مربوط به سال های 1383 و 1388 بوده و 8 مرتبه در سال های 13۹0 تا 13۹۹ 

به دست آمده است.

طی هشت ســال گذشــته بیش از 28 هزار دقیقه برنامه آموزشی مدیریت 
مصرف بهینه آب در قالب برنامه »جاری حیات« از صدای مرکز اصفهان پخش 
شده است. رییس خانه فرهنگ آب شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: برنامه »جاری حیات« قدیمی ترین و باســابقه ترین برنامه رادیویی 
است که شرکت آب و فاضالب با مشارکت صدا و سیما تولید کرده و روی آنتن 
می رود. زهره تشیعی با اشــاره به این که تولید و پخش برنامه جاری حیات 
از خرداد 13۹3 آغاز و در طول این سال ها بدون وقفه از صدای مرکز اصفهان 
پخش شده ، افزود: در این مدت 2118 برنامه معادل 28 هزار و 470 دقیقه 

محتوای آموزشی و سرگرمی تولید و به مخاطبان عرضه شده است. 

وی، هدف این برنامه را ترغیب مشــترکین به مصرف بهینه آب عنوان کرد و 
افزود: در مدت هشت سال تولید و پخش برنامه جاری حیات سعی شده تا 
با استفاده از ظرفیت نویسندگان، نخبگان، هنرمندان، شعرا و اصحاب رسانه، 
راهکارهای گوناگون مصرف بهینه آب به قشرهای مختلف مردم آموزش داده 
شود. تشیعی با اشاره به ترغیب بهره برداران مختلف به مصرف بهینه آب گفت: 
در برنامه جاری حیات با مشــترکین کم  مصرف در بخش خانگی، صنعت و 
کشاورزی در خصوص چگونگی راهکارهای مصرف بهینه آب گفت وگو شده و 

به عنوان الگو در مصرف درست آب به مردم معرفی شدند .
وی به اهمیت ترغیــب کودکان و نوجوانــان به مصرف بهینــه آب در برنامه 
جاری حیات پرداخت و گفت: در این برنامه آمــوزش کودکان و نوجونان در 
خصوص درســت مصرف کردن آب از اهمیت خاصی برخوردار بوده به طوری 
که در سال های قبل از شــیوع ویروس کرونا بســیاری از برنامه های جاری 
حیات با حضور کودکان و نوجوانان تولید می شد. تشیعی ادامه داد: در سال 
1400 بخشی با عنوان »حرف راســت را از بچه بشــنو« به این برنامه اضافه 
شده و کودکان با زبان خودشان، هم سن و سال های خود را به مصرف بهینه 
آب ترغیب می کنند. رییس خانه فرهنگ آب آبفای اســتان اصفهان افزود: 
عوامل و کارشناسان برنامه رادیویی جاری حیات تاکنون با حضور در تمامی 
شهرستان های استان، در میان مردم آن منطقه راه های درست مصرف کردن 
آب را آموزش دادند. وی اعالم کرد: در سال جاری با توجه به اهمیت فرهنگ 
سازی مصرف بهینه آب  همه روزه از شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۹:45 تا ۹:55 

برنامه جاری حیات از صدای مرکز اصفهان پخش می شود    

مراسم تقدیر از تعاونی های برتر ملی سه شــنبه 16 شهریور 1400 با حضور 
حجــت ا...عبدالملکی وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی در ســالن تالش 
وزارت کار برگزار شد.   در این مراسم که استاندار و مدیر کل تعاون ،کارو رفاه 
اجتماعی استان اصفهان نیز حضور داشتند ، تعاونی مصرف کارکنان ذوب 
آهن اصفهان برای دومین بار ، عنوان تعاونی برتر ملی را کسب کرد. تعاونی 
مصرف ذوب آهن اصفهان جزو قدیمی ترین و در عین حال با سابقه ترین 
تعاونی های مصرف در ایران در شاخه خدمت به جامعه کارگری و کارمندی 
به شــمار می رود. این مجموعه فعالیت های دیگری نیــز در بخش های 
پشــتیبانی از تولید در قالب پروژه های گوناگون دارد که بازخورد خوبی در 
افکارعمومی داشته اســت.امین قنبری با اشــاره به این به موضوع اظهار 

داشت : در محیط کسب و کار امروزی، افزایش هزینه ها و پیچیدگی های 
موجود در پروژه ها از یک سو و افزایش عدم قطعیت و ریسک های موجود از 
سوی دیگر سبب شده، این مجموعه به منظور کاهش خطر پذیری و انحراف 
پروژه از اهداف تعیین شده، مدیریت ریســک را در برنامه ریزی و کنترل 
پروژه ها، سرلوحه فعالیت ها قرار دهد. وی افزود : تعاونی مصرف بر همین 
اساس از استاندارد های بین المللی در مباحث پروژه ای خود در شاخه های 
مختلف پشتیبانی از تولید مانند تنوع باالی فعالیت های پیمانکاری تحت 
مدیریت های متفاوت، تدوین برنامه ریزی جامع در روابط با ذی نفعان و نیز 
تنوع اقالم مورد نیاز و تامین آنها در محیط کسب و کار ذوب آهن با رویکردی 
یکپارچه و منسجم به مقوله ارزیابی ریسک و مدیریت آن همواره توجه ویژه 
داشته است. مدیرعامل شرکت تعاونی مصرف ادامه داد : این اقدامات و 
همچنین دریافت استانداردهای بین المللی نظیر سیستم مدیریت پروژه ها  
ISO 21500 ،سیستم رضایتمندی مشتریان10004ISO ، سیستم رسیدگی 
به شکایات مشتریان  ISO 1002 ، خلق ثروت و سود آوری  و اشتغال زایی 
سبب شده شرکت تعاونی مصرف نماد تعاونی برتر را دریافت کند تا در عمل 
به سهامداران و مشــتریان خود نشــان دهد که همواره در محیط مطمئن 
و با رعایت اخالق حرفــه ای آماده خدمتگزاری اســت.همچنین اخذ این 
گواهینامه ها در زمینه های سیستم مدیریت پروژه، رضایتمندی مشتریان 

و در نهایت سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان قابل استفاده است.
قنبری گفت: به کارگیری این استانداردها سبب پیشرفت عملیات اجرایی 
پروژه ها در سطح  کارخانه شده و  همچنین کمک قابل توجهی  به پیمانکار 
و کارفرما برای پویایی بیشتر و کسب رضایت سهامداران و مشتریان است.

تعمیرات اساسی سه واحد کلیدی در پاالیشگاه اصفهان

آبفای اصفهان برای دهمین بار موفق به کسب رتبه برتر جشنواره شهید رجایی شد

»جاری حیات«، با سابقه ترین برنامه رادیویی با موضوع مصرف بهینه آب

برای دومین بار؛

تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن اصفهان، تعاونی برتر ملی شد
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