
وقتی متخصصان گردشگری، راننده اسنپ می شوند؛

کرونا سوار بر اسِب دردسر می تازد!
5

 باز آمد بوی گرانی و  فصل ِکسادی!
 بازار لوازم التحریر اصفهان غرق در رکود و بی رمق در آستانه بازگشایی مدارس؛

3

 رییس اتحادیه دفاتر مشاوران 
امالک اصفهان مطرح کرد:

قیمت گذاری ملک، 
 خارج از اختیارات
 مشاوران امالک

دانش آموزان افغانستانی 
در اصفهان به کمک های 
کمیساریا نیازمند هستند

سخنگوی ستاد مقابله با کرونای استان:
 روند فوت و بستری کرونا 

در اصفهان نزولی 
نشده است

3

5

5 4

چشم امید روستاییان 
چهارمحالی به تانکرهای 

آبرسانی

3

نیمی از باغ های استان 
 اصفهان با خشکسالی

 مواجه است
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8 صفحه
قیمت: 2000 تومان

5

کاهش آمار 
فوتی های 

تصادفات در 
5اصفهان

هنرمندان 
سینمایی 
اصفهان 
 واکسینه 
می شوند

سنا
 ای

س:
عک

آگهی مزایده فروش امالک و مستغالت شماره یک

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

 اداره کل آموزش فنی و حرهف ای
 استان اصفهان

م الف:1189269

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان به استناد مجوز شــماره 51/79448 مورخ 1399/06/02 وزارت امور اقتصادی و دارایی و آرای کمیسیون ماده 5 
استانداری در نظر دارد امالک و مستغالت تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت و با شماره مزایده 2000003343000001 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1400/06/31  تاریخ انتشار: 1400/06/21    
مهلت ارسال پیشنهاد: 1400/07/10  تاریخ بازدید: 1400/06/31   

تاریخ بازگشائی: 1400/07/11   تاریخ اعالم به برنده: 1400/07/11 

1- کلیه مزایده گران باید قبل از شرکت در مزایده از امالک و مستغالت بازدید نمایند.

2- ارسال پیشنهاد قیمت را به روزهای پایانی موکول ننمایند.

3- کلیه مراحل فروش از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشائی و اعالم به برنده از طریق سامانه انجام می پذیرد.

4- ملک با وضعیت موجود به فروش می رسد و بازدید از ملک الزامی است.

5- فروش ملک نقدی بوده و تحویل آن و انتقال سند مالکیت ملک فروخته شده به خریدار پس از دریافت کل بهاء امکان پذیر است.

6- اطالعات تماس جهت پاسخگویی 36693157-031 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

توضیحاتمبلغ ودیعه شرکت در مزایدهآدرس ملکموضوعردیف

1
فروش مرکز  آموزش فنی و حرفه ای رزوه 
با پالک ثبتی 101 فرعی از 60 اصلی مفروز و 

مجزا شده از 8 فرعی بخش ثبتی 13 

چادگان شهر رزوه 
جنب نیروی انتظامی

1/200/000/000 ریال

2
فروش مرکز آموزش فنی و حرفه ای تودشک با پالک 

ثبتی 425 فرعی از 685 اصلی بخش ثبتی 19
تودشک بلوار امام 
رضا جنب ورزشگاه

2/500/000/000 ریال

3
فروش مرکز آموزش فنی و حرفه ای آران و 
بیدگل با پالک ثبتی 2343 فرعی از 2840 

اصلی مفروز از 226 فرعی بخش ثبتی 3

آران و بیدگل میدان 
آزادگان خیابان امیر 
کبیر خیابان بهزیستی

8/000/000/000 ریال

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1- برگزاری مزایده صرفًا از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشــد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شــامل خرید و دریافت اسناد 
 مزایده، پرداخت تضمین شــرکت در مزایده )ودیعه( ارســال پیشــنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق

 امکان پذیر است.
2- کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات شــرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی ســامانه مزایده قابل مشاهده بررسی و 

انتخاب است.
3- عالقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 021-41934 
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه ) www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گر موجود است. 

نوبت دوم

یک فروشــنده اصفهانی با بیان اینکه امســال رکود حاکــم در بازار 
لوازم التحریر اصفهان طی 25 سال سابقه ام در این صنف ناباورانه است، می 
گوید: با برگزاری غیرحضوری مدارس و کاهش استقبال خانواده ها برای 
خرید نوشت افزار، بسیاری از مغازه ها با عدم درآمد های مناسب از ماه های 
گذشته  تاکنون در پرداخت هزینه  اجاره های مغازه  خود  درمانده  شده اند.
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ترامپ:

»بایدن« یک احمق به نظر می آید
رییس جمهوری پیشین آمریکا با بیان اینکه برای شرکت کردن یا نکردن در انتخابات ۲۰۲۴ فکرهایش 
را کرده است، گفت حامیان او احتماال از تصمیم او خشنود خواهند شد.به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، 
دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا روز شــنبه به مناسبت بیســتمین سالروز حمالت تروریستی 
11 سپتامبر با آتش نشــان ها و نیروهای پلیس دیدار داشت و در آن مراســم از او درباره برنامه های 
سیاسی اش سوالی پرسیده شد.ترامپ گفت: این سوال سختی است. در واقع از نظر من این پرسش 
ساده ای است! منظورم این است که خودم می دانم قرار است چه کار کنم؛ اما قرار نیست ما هنوز درباره 
آن صحبت کنیم، خصوصا از نقطه نظر قوانین مالی کمپین که صادقانه می گویم مزخرف هستند. فکر می 
کنم خوشحال خواهید شد، بگذارید اینطور فکر کنم.صحبت های ترامپ در مراسمی به یاد کشته شدگان 
حمالت سال ۲۰۰1 برگزار شــد. او و جیمی کارتر، رییس جمهوری ۹۶ ساله پیشین آمریکا تنها رهبران 

آمریکا بودند که در مراسم رسمی یادبود در نیویورک، پنسیلوانیا یا در نزدیکی واشنگتن شرکت نکردند.

»مقتدی صدر« خواهان پیگیری سرنوشت »امام موسی صدر«
مقتدی صدر، خواهان تشکیل کمیته ای از جریان صدر برای پیگیری سرنوشت امام موسی صدر 
شد. وی از کشور های ایران، ســوریه، لبنان، لیبی، مصر و قطر درخواست کرد با تشکیل این کمیته 

برای مشخص شدن سرنوشت امام موسی صدر با یکدیگر همکاری کنند.

برق پنجشیر وصل شد
شرکت برق افغانستان در اطالعیه ای گفت که برق والیت پنجشیر پس از دو هفته قطعی، مجددا 
وصل شده است.به نقل از افق، شرکت برق برشــنا در افغانستان اعالم کرد که برق والیت پنجشیر 
پس از دو هفته دوباره وصل شده است. برق این والیت در نتیجه درگیری های بین جبهه پنجشیر 
و نیروهای طالبان که منجر به انهدام دو دکل شد، قطع شده بود. برشنا اعالم کرده که مصمم است 
تا توسعه شبکه برق در پنجشیر و ســایر والیت های افغانستان به طور عادی ادامه یابد.پیشتر و در 

پی محاصره والیت پنجشیر از سوی طالبان، برق و خدمات مخابراتی این والیت قطع شده بود.

بایدن:

 از کاهش میزان محبوبیتم نمی ترسم
رییس جمهور آمریکا تاکید کرد که کاهش میزان محبوبیتش نزد مــردم، وی را آزار نمی دهد.به نقل از 
خبرگزاری اسپوتنیک، جو بایدن، رییس جمهور آمریکا به خبرنگاران گفت: من یک انسال بالغ هستم. 
سال هاست که در حوزه سیاست فعالیت دارم. همان طور که نظرسنجی های اخیر نشان می دهند، میزان 
محبوبیت بایدن در بحبوحه موج جدید ویروس کرونا، اوضاع افغانستان و دیگر چالش ها رو به کاهش 
است. نظرسنجی جدید شبکه »سی ان ان« که روز جمعه منتشر شد، نشان داد که ۶۹ درصد از آمریکایی ها 

از اوضاع کنونی آمریکا و اتفاقاتی که در حال حاضر در این کشور در حال وقوع است، راضی نیستند.

توئیت »اولیانوف« در مورد احتمال طرح یک قطعنامه علیه ایران
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی توئیتی در مورد برجام منتشر کرد. میخائیل اولیانوف در 
توئیتی نوشت: »رسانه ها از احتمال مطرح شدن یک قطعنامه علیه ایران توسط تروئیکای اروپایی 
و ایاالت متحده در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر می دهند. ما شدیدا به دوستان 
غربی خود می گوییم که از چنین اقدامی که می تواند مانعی برای مذاکرات احیای برجام باشــد، 

خودداری و بر دیپلماسی تمرکز کنند.«

مديرکل آژانس با »اسالمی« ديدار کرد؛

دیدار مهم پیش از نشست حساس

رافائل گروســی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی پیش از ظهر 
دیروز با محمد اسالمی، رییس سازمان انرژی اتمی دیدار کرد.

»رافائل گروسی« مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی که شامگاه 
شنبه در رأس هیئتی به منظور دیدار و گفت وگو با رییس سازمان انرژی 
اتمی وارد تهران شد، با حضور در محل ســازمان انرژی اتمی با محمد 

اسالمی دیدار و گفت و گو کرد.
کاظم غریب آبادی، ســفیر و نماینده دائم کشــورمان نزد سازمان های 
بین المللی در وین، روز شــنبه از ســفر رافائل گروسی مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی به تهران خبر داد و  افزود: گروسی در این سفر با 
محمد اسالمی رییس سازمان انرژی اتمی دیدار و گفت وگو خواهد کرد 

و دو طرف، همچنین بیانیه مشترکی را صادر می کنند.
در همین خصوص نیز ســازمان انرژی اتمی ایران اعالم کرد که رافائل 
گروســی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در رأس هیئتی به 
منظور دیدار و گفت وگو در خصوص موضوعــات همکاری های ایران و 
آژانس، شنبه شب برای ســفری یک روزه وارد تهران خواهد شد و این 
دیدار پیش از ظهر روز یکشنبه انجام می شود و هیئت آژانس بعد از ظهر 

یکشنبه به وین مراجعت خواهد کرد.
ســعید خطیب زاده، ســخنگوی وزارت امور خارجه نیز ، سفر گروسی 

را در چارچوب مــراودات فنی معمول بین ایــران و آژانس بین المللی 
انرژی اتمی برشمرد و گفت: امیدواریم شورای حکام تحت تاثیر برخی 
فشارها، اقدامی را صورت ندهد که مسیر همکاری معمول ایران و آژانس 

تخریب شود. 
این نخستین سفر گروسی به تهران در دولت سیزدهم و اولین دیدار وی 
با محمد اسالمی رییس جدید سازمان انرژی اتمی است. این سفر در 

آستانه نشست شورای حکام آژانس انجام می شود.
پیش از این برخی رسانه ها از سفر گروســی به تهران خبر داده بودند. 
خبرگزاری رویترز به نقل از چند دیپلمات که از نزدیک آژانس بین المللی 

انرژی اتمی را دنبال می کنند از سفر مدیرکل آژانس به ایران خبر داد.
پیش تر شــبکه آمریکایی »بلومبرگ« به نقل از چند مقام گزارش داد 
که »رافائل گروسی« مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به دنبال 
مالقات با »محمد اســالمی« رییس جدید سازمان انرژی اتمی ایران 

پیش از کنفرانس وین است.
نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی پیش از این نسبت به 
اقدام غیرسازنده از سوی آژانس هشدار داد و گفت: آژانس و نهادهای 
سیاستگذار آن نمی توانند خود را از سرنوشت تفاهم هسته ای جدا کنند 

و هر اقدام غیر سازنده، مخل فرآیند مذاکره خواهد بود.

دبیر کل حزب اسالمی ایران زمین و فعال سياسی 
اصولگرا در واکنش به اســتعفای آملی الريجانی 
گفت: بعد از رد صالحيت علــی الريجانی که دور از 
انتظار هم بود، آقــای آملی الريجانی يک موضعی 
گرفت و نسبت به اين مسئله معترض بود اما بعدها 
اصالحيه ای را منتشر کرد. اين احتمال وجود دارد 
که اين استعفا نشــأت گرفته ازهمان ردصالحيت 

علی الريجانی باشد.
 همين برخوردها با خاندان الريجانی چنين سوالی 
را در ذهن ها مطرح کرده است که آيا نظام به دنبال 

حذف سياسی برادران الريجانی است؟ 
حاکميت بايد در نوع رفتــار و نگاه خود تجديدنظر 
کند تا اين ذهنيت برای جامعه پديد نيايد. باالخره 

اگر برادران الريجانــی مرتکب جرمی يا بی قانونی  
شده اند چرا بعد از اين همه ســال پيگيری نشده 
اســت يا ماننده آقای روحانی از آن ها شــکايتی 
مطرح نشده است؟ اما اگر غير از اين باشد اين به 
نوعی ترور شــخصيت خاندان الريجانی است که 

شايسته نظام جمهوری اسالمی نيست.
رئوفيان با اشاره به اين که امروز مردم ما هماهنگی 
ميان حرف و عمل را از دولــت مي خواهند، گفت: 
اين نوع شعارها و اميدواری ها آقای رییس جمهور 
چه در زمان انتخابات و چه االن نشان از تمايز اين 

دولت با دولت های قبل دارد.
 آقای رییسی اميد را در دل مردم محروم و آفت زده 
کشور ما پديد آورده اســت. اين اميدواری ها فعال 

در مقام سفرهای اســتانی و تاکيد بر تحقق وعده 
های داده شده خوب است؛ اما اميدواريم بيشتر 

در مقام عمل ثابت کنند. 
مردم در حال حاضر انتظــار هماهنگی ميان حرف 
و عمل شــخص اول اجرايی کشــور دارند بس که 

دوگانگی ديده اند.
 البته رییس جمهور نمی تواند به تنهايی وعده هايی 
که به مردم داده اســت به مرحله عملياتی برساند 

بلکه اين يک کار سيستمی است.

یک فعال سياسی اصولگرا: 

ترور شخصيت خاندان الريجانی شايسته نيست

شبکه خبری بلومبرگ گزارش داد که اتحادیه اروپا به دنبال یک توافق امنیتی با همسایگان افغانستان از جمله ایران است.بلومبرگ طبق سندی که در اختیارش 
قرار گرفته، نوشت: آلمان و فرانسه پیشنهاد کردند که اتحادیه اروپا توافقی را با همسایگان افغانســتان برای افزایش تاب آوری آنها در مقابل خطرات احتمالی 
در منطقه صورت دهد.به نوشته بلومبرگ، این پیشنهادها که با وزیران خارجه اتحادیه اروپا به اشتراک گذاشته شده است، شامل چهار حوزه با حمایت و تعامل 
مشارکت کنندگان می شــود؛ 1- امنیت و ثبات، از جمله مسائلی مانند مبارزه با تروریسم، حقوق بشر و جلوگیری از خشــونت افراطی و قاچاق مواد مخدر، ۲- 
مهاجرت و جلوگیری از قاچاق انسان، ۳- حمایت بشردوستانه از افغانستان، ۴- همکاری اقتصادی و توسعه، از جمله کاهش فقر، آموزش و افزایش فرصت های 
شغلی.بر اساس این سند که به دست بلومبرگ رسیده است، مشارکت کنندگان احتمالی ایران، تاجیکستان، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان و هند هستند و 
کشورهای دیگری از جمله نروژ، ترکیه، آمریکا و انگلیس می توانند به عنوان شرکای مالی و فنی حضور داشته باشند. همچنین در این سند آمده است: باید توجه 

ویژه ای به حضور احتمالی روسیه، چین و کشورهای خلیج فارس هم داشت.

خبر روزپیشنهاد اتحادیه اروپا برای توافق امنیتی-اقتصادی با ایران

مجلس با استعفای »قاضی زاده هاشمی« موافقت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسالمی با استعفای امیرحسین قاضی زاده هاشمی از نمایندگی موافقت 
کردند.در جلسه علنی روز گذشته استعفای سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی، نماینده مشهد 
از نمایندگی پارلمان در دستور کار صحن علنی قرار داشت. بعد از صحبت های قاضی زاده هاشمی 
در توضیح دلیل استعفایش و صحبت های مخالفان با استعفای او، نمایندگان مجلس با ۲1۸ رای 
موافق، ۲۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۵۳ نماینده حاضر با استعفای قاضی زاده موافقت 

کردند.قرار است قاضی زاده هاشمی به عنوان رییس بنیاد شهید منصوب شود.

توصيه »فالحت پيشه« به رییسی درباره سفرهای استانی
حشمت ا... فالحت پيشه، نماينده مجلس دهم، در حساب شخصی خود در توئيتر نوشت: سفرهای 
استانی رييس جمهور اقدامی ارزنده است.برای پرهيز از سرنوشــت سفرهای استانی کم نتيجه 
گذشته، ايشان بايد ابتدا مشکالت اساسی مملکت همچون افت ارزش پول ملی، بن بست های 

سياست خارجی و بازگشت پول های بلوکه شده را حل کند.

توافق آژانس با ایران بر سر دسترسی به تجهیزات نظارتی
روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که آژانس بین المللی انرژی اتمی بر سر دسترسی دوباره 
به تجهیزات نظارتی در سایت های هســته ای با ایران به توافق رسیده است.این روزنامه آمریکایی 
به نقل از منابع آگاه نوشــت: در بحبوحه سفر رافائل گروســی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی )به تهران( یک توافق بین ایران و آژانس که چند روز گذشته تحت نظر قدرت های 1+۵ مورد 
مذاکره قرار گرفت، حاصل شده است. این روزنامه به نقل از این منابع افزود که این توافق به آژانس 
دسترسی دوباره به تجهیزات نظارتی در سایت های هسته ای ایران را می دهد.به نوشته وال استریت 
ژورنال،این تفاهم همچنین شــامل تعهد بــه ادامه بحث های حفاظتی با آژانس می شــود گرچه 
محتوای آن همچنان باید طبقه بندی شود. منابع آگاه اعالم کردند که آمریکا و تروئیکای اروپا در قبال 

آن موضوع قطعنامه محکومیت ایران در شورای حکام آژانس را فعال کنار بگذارند.

طالبان در صداو سیما مهربان است!
جمهوری اسالمی نوشــت: تلویزیون جمهوری اســالمی ایران هنوز هم اخبار افغانستان را با طعم 
»طالبان تغییریافته« نقل می کند! آنچه قابل تأمل است این است که خبرنگار صداوسیما در کابل 
از کنار آن همه جنایات تروریست های طالبان در پنجشیر، آوارگی زنان و کودکان مسلمان در کوه ها، 
شکسته شدن تلویزیون های مردم در روستا ها توســط طالبان و بریده شدن سر های مخالفین به 
دست تروریست های طالبان بی تفاوت عبور می کند و چهره ذبیح ا... مجاهد را که از تروریست های 

سابقه دار است با لبخند و مهربانی نشان می دهد!

قاضی سرشناس بر اثر ابتال به کرونا درگذشت
قاضی سيد احمد زرگر بر اثر ابتال به کرونا درگذشت. سيد احمد زرگر از جمله قضات سرشناس و ریيس 
دادگاه انقالب بود.حجت االسالم و المسلمين ســيد احمد زرگر در کارنامه خود رياست شعبه سی و 
ششم دادگاه تجديد نظر انقالب و شعبه دوم دادگاه ويژه رسيدگی به جرائم اخاللگران در نظام اقتصادی 
را بر عهده داشته است. وی همچنين در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز بوده و به عنوان دبير سابق ستاد 
امر به معروف و نهی از منکر شناخته می شود.رسيدگی به پرونده دادگاه متهمان اخالل ارزی ۶۰ ميليون 
يورويی، رسيدگی به پرونده خودرو های قاچاق، رسيدگی به پرونده مسئوالن سابق سايپا، احمد عراقچی 
و بسياری پرونده ديگر از جمله مواردی هستند که قاضی زرگر و رسيدگی به آن ها را برعهده داشته است.

کافه سیاست

کارشناس مسائل بین المللی:

 شورای حکام علیه ایران 
اجماع نمی کند

یک کارشناس مسائل بین المللی پیش بینی 
کرد که با وجود فضاســازی های انجام شده، 

اعضای شورای حکام علیه ایران اجماع نکنند.
 نشست شورای حکام در پیش است و برخی 
معتقدند که وضعیت به نفع ایران نبوده و احتماال 
بیانیه ای علیه ایران صادر خواهد شد. برخی از 
تحلیلگران داخلی امــا این امر را جدی نگرفته 
و خوش بین هســتند. مثال جعفر قنادباشی، 
نســبت به این جلســه و خروجی آن بدبین 
نیست. وی در گفت وگویی با »فردا« پیش بینی 

می کند که اجماعی علیه ایران صورت نگیرد.
قنادباشــی با اشــاره به اینکــه »اجالس های 
شورای حکام تا کنون همواره تحت تاثیر قدرت 
های بزرگ بوده است« گفت: »اگر این جلسات 
را از ابتدا تا کنون بررســی کنیم، هیچ جلسه ای 
نیست که خصومت ورزی آنان را مشاهده نکنیم. 
دشــمن در همه این جلسات ســعی کرده که 
برخالف واقع علیه ما حرف بزند و حتی برخالف 
مقررات آژانس، تصمیماتی را اتخاذ کند«.وی 
افزود: »در عرصه عمل اما این ها نتوانســته اند 
که خواســته های اصلی خود را محقق کنند. به 
رغم اینکه پرونده ما به شورای امنیت رفته بود 
هم نتوانستند آنطور که مایل هستند ما را تحت 
فشار بگذارند. االن هم همین طور است. با این 
تفاوت که دشمن از اعمال فشار بیشتر به ایران نا 
امید است. چراکه همه فشارهای آن ها به نوعی 
از سوی ایران برگشــت داده شده است.«این 
دیپلمات پیشین گفت: »به نظر می رسد که در 
یک ناامیدی این کار را می کنند. البته تبلیغات 
صهیونیست ها بیشتر شــده و سعی کرده اند با 
کمک برخی وابســتگان منطقه ای خود علیه 
توانایی هسته ای ما فضاسازی کنند. البته این ها 
در گذشــته هم اقداماتی علیه ما انجام داده اند 
و به همین خاطر اقدامات فعلی آنها بی اثرتر از 
قبل است.«قنادباشی در پاسخ به اینکه با این 
اوصاف در شورای حکام علیه ایران اجماع خواهد 
شد یا خیر؟ گفت: »به نظر من اجماع نمی شود. 
قطعا ســعی می کنند که همه را همراه کنند اما 
تضادهایی که در مسائل کلی بین اعضای شورا 

وجود دارد، مانع از اجماع خواهد شد«.

بین الملل

 آگهی دعوت سهامداران شرکت کاغذ سبز سپاهان سهامی خاص ثبت شده به شماره 59921 
و شناسه ملی 14007375750 جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.

  بدینوســیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شــود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در ســاعت ۰۸:۰۰ مورخ ۳ مهر 1۴۰۰ 

در آدرس مرکزی اصلی شرکت به نشانی اســتان اصفهان ، شهرستان شاهين شــهر و ميمه ، بخش مركزی ، شهرک صنعتی مورچه 
 خورت ، خيابان ابوريحان ششــم ، پالك ۲۴۹ ، کارخانه کاغذ سبز ســپاهان ، كدپستی ۸۳۳۳11۳۴۴۸ تشــکیل می گردد حضور به

 هم رسانند.

     دستور جلسه:
-افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده 

هیات مدیره شرکت

جزئیات سفر نخست وزیر عراق به ایران؛ 

»الکاظمی« در تهران
نخســت وزیر عراق برای دیــدار و گفت وگو با مقامات 

ایران وارد تهران شد.
یک منبــع عراقی در گفت وگو بــا رووداو به جزئیاتی 
درباره ســفر مصطفی الکاظمی به ایــران پرداخت و 
گفت: الکاظمی درباره موضوعات مختلفی با مقامات 

ایرانی به گفت وگو خواهد پرداخت.
این منبع بیان کرد: الکاظمی در جریان ســفر به ایران 
به ابراهیم رییســی به مناسبت رییس جمهورشدنش 
تبریک خواهد گفت و عــالوه بر آن برخی پرونده های 
اقتصادی و امنیتی را هم مورد بحث و تبادل نظر قرار 

خواهد داد.
منبع عراقی گفت: در این ســفر هفت وزیر، الکاظمی 
را همراهی خواهند کرد. »قاســم االعرجی« مشــاور 
امنیت ملی عراق هم در این سفر، نخست وزیر عراق 

را همراهی می کند.
از ســوی دیگر الفرات نیــوز گــزارش داد: مصطفی 
الکاظمی نخســت وزیــر عــراق ، عــراق را به مقصد 
جمهوری اســالمی ایران در رأس هیئــت عالی رتبه 

ترک کرد.
الکاظمی قبل از ســفر در اظهارنظری گفت: این سفر 
با هدف تقویــت روابط دوجانبه و گشــودن افق های 
چشــم انداز همکاری در همه زمینه ها و تمرکز بر عمق 

روابط دو کشور دوست است.
نخســت وزیر عراق تاکید کرد: عــراق موفق به ایفای 
نقش محــوری در منطقــه از طریق تقویت شــراکت 
راهبردی مطابق با اصول حمایت از ثبات، همکاری و 
دوســتی به منظور تحکیم پایه های صلح و شکوفایی 

شده است.
الفرات نیوز گزارش داد: نخست وزیر عراق در جریان 
این ســفر با برخی مقامات ایرانی دیــدار خواهد کرد 
و در این دیــدار پرونده های مورد اهتمام مشــترک و 
تقویت تالش های توسعه پایدار به نفع دو ملت عراق 
و ایران، مورد رایزنی قــرار خواهد گرفت. همچنین در 
این سفر هماهنگی دوجانبه در موضوعات منطقه ای 
و بین المللی و حمایت از امنیــت و ثبات منطقه مورد 

تبادل نظر و رایزنی واقع خواهد شد.
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بازار لوازم التحریر اصفهان غرق در رکود و بی رمق در آستانه بازگشایی مدارس؛

باز آمد بوی گرانی و  فصل ِکسادی!
تسنیم: از زمان همه گیری ویروس کرونا و برگزاری 
مجازی کالس هــای تحصیلی بــازار لوازم التحریر 
و نوشت افزار طی ورشکســتگی واحدهای صنفی 
در رکود بی ســابقه ای به ســر می برند.هرچند تب 
آموزش هــای فیزیکی و بازگشــایی مــدارس به 
قاب تلفن های همــراه و تبلت های فضای مجازی 
تبدیل شــده و دانش آموزان بــرای انجام تکالیف 
غیرحضوری خود به نوشــت افزار هایی هم احتیاج 
دارند، اما براســاس گزارش های میدانی با شیوع 
ویروس کرونا و رکود حاکم در بازار اصفهان، صنف 
نوشــت افزار با کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی عدم تمایل 
والدین بــرای خرید لوازم التحریــر دانش آموزان، 
روز های بی رونقی و ناخوشایندی را سپری می کنند.

 کسادی بازار نوشــت افزار اصفهان با مدارس 
مجازی

مشاهدات و بررسی های میدانی نشان می دهد که 
از زمان شــیوع کرونا ویروس و برگزاری حضوری، 
نیمه حضوری و غیرحضوری کالس ها طی ســال 
گذشــته و همچنین عدم تعیین دقیق و مشخص 
بازگشــایی مدارس تــا همین یکــی دو روز پیش 
برای ســال تحصیلی جدید، بــازار خرید و فروش 
لوازم التحریر در اصفهان همچون ســال های قبل 
گرم نیست و مغازه های نوشــت افزار های شهر به 
ویترینی برای عبــور والدین، کــودکان و نوجوانان 
تبدیل شده و واحد های صنفی از نبود شرایط کسب 
و کار مناســب در این روز ها راضی نیستند.یکی از 
فروشندگان نوشت افزار در شهر اصفهان با اشاره به 
اینکه سال های گذشته از اواخر مرداد ماه بازار خرید 
و فروش لوازم التحریر با حضور کودکان از شــور و 
هیجان خاصی برخوردار بود، گفت: با شــیوع کرونا 
ویروس و تشــکیل مجازی کالس های تحصیلی، 
کسب و کار صنف نوشت افزار بسیار کساد و بی رونق 

شده است.
این فروشنده اصفهانی پیرامون اینکه امسال رکود 
حاکم در بازار لوازم التحریر اصفهان طی ۲۵ ســال 

ســابقه ام در این صنف ناباورانه است، ادامه  داد: با 
برگزاری غیرحضوری مدارس و کاهش اســتقبال 
خانواده هــا برای خرید نوشــت افزار، بســیاری از 
مغازه هــا با عــدم درآمد های مناســب از ماه های 
گذشته تاکنون در پرداخت هزینه اجاره های مغازه 

خود درمانده شده اند.
وی افزود: طی سال گذشته با همه گیری ویروس 
کرونا و هشــدار های مســئوالن بــه خانواده ها که 
تا حد امــکان فرزندان را به مدارس نفرســتند و از 
برنامه هــای آنالین و غیرحضوری اســتفاده کنند؛ 
والدین ترجیح می دهند کودکان و نوجوانان آن ها از 
نوشت افزار های باقی مانده خریداری سال های قبل 

در منزل استفاده کنند.
این فروشــنده اصفهانی درباره اینکه بســیاری از 
مغازه های نوشت افزار در بازار اصفهان نیمه تعطیل 
شــدند و فقط برخــی از مغازه ها بــا ارائه خدمات 
امور فنــی چــاپ، تکثیــر، فنرزنی کتب درســی 
دانش آمــوزان کــج دار و مریــز در حــال فعالیت 
هستند، بیان کرد: در ســال های گذشته با برگزاری 
نمایشــگاه های لوازم التحریر در آستانه بازگشایی 
مدارس فروشندگان کسری دخل و خرج ماه های 
قبل خود را کســب می کردند، اما با عــدم برپایی 
این نمایشــگا ه ها به دلیل کرونــا ویروس، صنف 

نوشت افزار با رکود کامل روبه رو شده است.
وی پیرامون اینکه در ســال های اخیر با فرمایشات 
و تاکید مقام معظم رهبری بر رونق تولید داخلی و 
منع ورود کاال های مشــابه، برخی از تولیدکنندگان 
سرمایه های خود را برای رشــد تولیدات کشورمان 
ســرمایه گذاری کرده اند گفت: از زمان گســترش 
کرونا ویروس و تعطیلی تمام مدارس، دانشگاه ها، 
آموزشگاه های فرهنگی و علمی سراسر کشور تاکنون 
و همچنین عدم اعالم دقیق و مشخص بازگشایی 
مدارس برای سال تحصیلی جدید، حرکت آهسته 
چرخ دنده هــای اقتصــادی تولیدکنندگان صنوف 

نوشت افزار را از مدار کسب و کار خارج کرده است.
این فروشــنده در بازار اصفهان درباره اینکه به گفته 

فعاالن عرصه نوشــت افزار، امسال خرده فروشان 
لوازم التحریر ۴۰ درصد و عمده فروشــان ۶۰ تا ۷۰ 
درصد فروش کمتری داشــته اند، افــزود: اگر چه 
شیوع کرونا اکثر صنوف را به تعطیلی کشاند و برخی 
کامال ورشکست شــدند، اما صنف نوشت افزار طی 
سال گذشــته شامل صنوف آســیب پذیر نشد و از 

بسته های حمایتی دولت هم محروم شدند.
وی، پیرامون اینکه شــهریور ماه هر سال در آستانه 
ســال تحصیلی مهــر بــازار خرید نوشــت افزار و 
ملزومات مدرسه گرم بود و دانش آموزان به همراه 
والدین خود روانه بازار می شدند تا نوشت افزار مورد 
نیازشــان را تهیه کنند، بیان کرد: بــا وجود کاهش 
استقبال خانواده ها برای خرید انواع لوازم التحریر 
قیمت بسیاری از محصوالت ایرانی موجود در بازار 
به دلیل افزایش حقوق کارگر، بیمه، مالیات و تامین 
مواداولیه وارداتی ۲۵ تا ۴۰ درصد نســبت به سال 
گذشته سیر صعودی داشته و نرخ کاال های خارجی 

هم با نوسانات دالر بی محابا گران شده است.

کمبودی در بازار لوازم التحریــر وجود ندارد؛ 
مشکل گرانی است

کیانی، پــدر دو دانش آموز دبســتانی با اشــاره به 
اینکه کمبودی در بازار لــوازم التحریر وجود ندارد و 
انواع کاال ها با تنوع بسیار به فور در دسترس است، 
گفت: قیمت تمام کاال ها به نســبت ســال گذشته 
طی نوسانات دالر افزایش ۲۰ تا ۴۰ درصدی داشته 
و بدون عدم نظارت ها نرخ اجنــاس در مغازه های 
مختلف شــهر با تفاوت هــای ناباورانــه ای عرضه 
می شود.وی ادامه داد: به دلیل گرانی لوازم التحریر، 
فقط توانســتم برای یکی از فرزندانم، یک کیف و 
مقداری وسیله بخــــرم و پسر دیگرم را با وعده و 
وعید متقاعد کردم که به جز تعدادی دفتر از وسایل 
سال های قبلش استفاده کنــد.کیانی درباره اینکه 
دلیل اصلی کسادی بازار نوشت افزار فقط افزایش 
نرخ ها نیســت بلکه عدم بازگشــایی مــدارس در 
همه گیری کرونا ویروس مزید بر علت رکود حاکم 
در بازار شده است، افزود: با شرایط اقتصادی و نبود 

کالس های حضوری، خانواده ها دلیلی برای خرید 
نوشــت افزار های جدید ندارند و واحد های صنفی 
لوازم التحریر از شــرایط کســب وکار خود در فصل 

بازگشایی مدارس راضی نیستند.

رکود حاکم بر صنوف نوشت افزار با عدم فروش 
کتب درسی

رییس اتحادیه صنف کتاب و لوازم التحریر اصفهان 
با بیان اینکه رکود قابل توجه بازار لوازم التحریر نسبت 
به سال گذشته ناشی از شیوع کروناست، اما برخی 
مسائل نیز به افزایش این رکود دامن می زند، گفت: 
طی سه سال اخیر توزیع کتب درسی دانش آموزان 
توســط آموزش و پرورش و عدم عرضه آن از سوی 
اتحادیه صنوف نوشــت افزار، ســبب ورشکستگی 
و خانه نشــینی واحد های فروش لوازم التحریر در 

اصفهان شده است.
اکبر چیت ســاز با انتقاد از تدبیــر وزارت آموزش و 
پرورش بــرای فــروش کتب درســی در مدارس، 
اظهار داشــت: فروش کتاب و لوازم التحریر توسط 
آموزش و پرورش در مدارس اشــتباه اســت چرا 
که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی فروش این اقالم 
توسط بخش دولتی صحیح نیست و باید به بخش 
خصوصی واگذار شود.وی با اشاره به آثار نامطلوب 
فروش کتب درســی در مدارس، افــزود: فروش 
کتب در مــدارس تاثیــر نامطلوبی بــرای فعالیت 
مغازه داران و فروشندگان لوازم التحریر در پی دارد 
و در اصفهان ســبب بیکاری هــزاران عضو اتحادیه 

لوازم التحریرفروشان در اول مهر می شود.
رییس اتحادیه صنف کتاب و لوازم التحریر اصفهان 
با بیان اینکه مدارس جای آموزش صحیح و پرورش 
کودکان کشور است نه خرید و فروش اجناس و کتب 
و این کار با هیچ قانونی تایید نمی شود، تصریح کرد: 
ما برای رونق بخشیدن به کسب و کار حوزه خودمان 
در تالش بــرای واگذاری فروش کتب دبســتان از 
آموزش و پرورش به کتاب و لوازم التحریر فروشان 
بودیم، اما متاسفانه اجازه فروش کتب دوره اول و 

دوم دبیرستان را هم از ما گرفته شده است.
چیت ســاز اضافه کرد: اگــر والدین بــرای خرید 
کتب درســی دانش آموزان بــه واحد های صنفی 
لوازم التحریر مراجعه کنند، در کنار آن نوشــت افزار 
موردنیاز دانش آموز را نیز خریداری می کنند، اما با 
توزیع کتب درسی از سمت آموزش وپرورش، هیچ 

مراجعه ای به واحد های صنفی نمی شود.
وی با اشاره به اینکه تداوم گسترش کرونا ویروس و 
برگزاری مجازی کالس های تحصیلی تمایل والدین 
را برای خرید نوشت افزار کاهش داده است، اظهار 
داشت: این شرایط سبب کاهش درآمد بسیاری از 
فروشندگان نوشت افزار شــده و شاید برخی آن ها 
روزانه کمتر از ۵۰ هزار تومان درآمدی داشته باشند.

رییس اتحادیه صنف کتاب و لوازم التحریر اصفهان 
پیرامون اینکه شــهریور ماه هر ســال بازار فروش 
نوشــت افزار اصفهان با حضور کودکان و والدین از 
شور و هیجانات خاصی برخوردار بوده است، اظهار 
داشت: امسال به نسبت دو سال گذشته کاهش ۴۰ 
تا ۵۰ درصدی خرید لوازم التحریر سبب رکود در بازار 

صنف نوشت افزار شهر اصفهان شده است.
وی در پاســخ به اینکه آیــا قیمــت لوازم التحریر 
در بــازار اصفهان ۲۰ تــا ۳۰ درصد افزایش داشــته 
است، افزود: امسال نرخ نوشــت افزار های ایرانی 
به دلیل حقــوق کارگر، بیمه، مالیــات، هزینه های 
حامل های انرژی و عدم استقبال مردم رشد داشته، 
اما قیمت محصوالت خارجی براســاس نوسانات 
دالر قیمت گــذاری شــده اســت.رییس اتحادیه 
صنف کتاب و لوازم التحریر اصفهــان درباره اینکه 
با همه گیری کرونا ویــروس دانش آموزان اگر نیاز 
مبرمی به خودکار، مداد، دفتر و ... داشــته باشند، 
اقدام به خرید لوازم التحریر می کنند، افزود: زمانی 
که کالس ها مجازی شد و یا بیشتر والدین به دلیل 
شیوع کرونا تمایلی به حضور فیزیکی فرزندان خود 
در مدارس ندارنــد، به نوعی دیگر نیــازی به لوازم 
التحریر نخواهند داشــت و این صنف رو به نابودی 

خواهد رفت.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: 
۵۰ درصد از باغ های مثمر این استان با حدود ۴۰ هزار 
هکتار دچار خشکسالی شده اند.احمدرضا رییسی 
زاده فزود: کاهش بارندگی و افزایش  گرمای هوا در 
سال زراعی جاری در استان اصفهان بخش کشاورزی 
این استان را دچار آســیب فراوانی کرده است.مدیر 
باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با بیان اینکه 

آبرسانی سیار در بخشی از اراضی باغی استان انجام 
شده است، افزود : توجه به برنامه آمایش سرزمینی 
در کشت محصوالت کشاورزی مهم است.وی ادامه 
داد: توسعه کشت گلخانه ای و استفاده از روش های 
جدید آبیاری و همچنین انتقال آب با استفاده از لوله 
به جای کانال و جوی آب برای کاهش هدررفت منابع 
برای جلوگیری از خشک شــدن بخش کشاورزی 
مورد توجه است.رییســی زاده بیمه مراتع و باغ ها را 
نیز برای جبران خســارت ها مهم بیــان کرد و گفت: 
استقبال خوبی از کشاورزان برای این موضوع نشده 
است و در سال زراعی امسال کمتر از ۵۰ درصد باغ ها 

تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند.وی بر بیمه باغ ها در 
سال زراعی آینده تاکید کرد و گفت: بیمه هنگام بروز 
حوادث طبیعی امکان جبران بخشی از خسارت ها را 
فراهم می کند.مجموع اراضی باغی اصفهان حدود ۸۰ 
هزار هکتار است و مجموع تولیدات باغی و گلخانه ای  
در شرایط عادی حدود ۸۰۰ هزار تن برآورد می شود.از 
ابتدای سال آبی جاری، کم بارشی شدید در کشور و 
استان اصفهان حاکم شد به گونه ای که بر اساس آمار 
ایستگاه های هواشناسی بارش های امسال نسبت به 
متوسط بلند مدت ۳۰ درصد و نسبت به سال گذشته 

۳۵ درصد کاهش نشان می دهد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان:

نیمی از باغ های استان اصفهان با خشکسالی مواجه است

خبر روز

مدیرعامل هولدینگ سیمان غدیر اعالم کرد:

هزینه 200 هزار تومانی سیمان در هر یک متر مربع ساخت و ساز
عضو هیئت مدیره انجمن سیمان کشور با بیان اینکه هیچ مشکلی برای تامین سیمان یک میلیون مسکن 
وعده داده شده از سوی دولت نداریم، گفت: برای ســاخت یک متر مربع مسکن، چهار کیسه سیمان 
مصرف می شود که در باالترین قیمت، ۲۰۰ هزار تومان هزینه دارد، بنابراین نگرانی از قیمت سیمان، آدرس 
اشتباه دادن در بخش مسکن است.محمدرضا سلیمیان در نشســتی با خبرنگاران اظهار کرد: ظرفیت 
اسمی صنعت سیمان ۸۵ میلیون تن و ظرفیت عملیاتی ۶۵ میلیون تن است که ۱۳ میلیون تن آن صادر 
شده و بخش عمده ای از تولید در بازار داخل مصرف می شود.وی با اشاره به اینکه ۱۰ درصد از ظرفیت تولید 
سیمان کشود مربوط به هلدینگ غدیر است، گفت: سهم سیمان سپاهان در گروه غدیر نیز حدود یک سوم 
است.عضو هیئت مدیره انجمن سیمان کشور با اعالم اینکه هلدینگ غدیر ظرف هفته آینده آماده عرضه در 
بورس است، درباره مزایای ورود صنعت سیمان به بورس کاال گفت: در شرایطی که برق قطع می شد، بورس 
کاال به کمک صنعت سیمان آمد و کمک کرد، درحالی که اگر سیمان غیر از مسیر بورس عرضه می شد 
شاهد قیمت های بیشتر بودیم و مدیریت واسطه ها سخت تر بود. وی با تاکید بر اینکه بورس کاال کمک 
کرد نقش دالل و واسطه را کم کنیم، افزود: بورس کاال همچنین قیمت ها را مهار کرد تا شبکه توزیع مکانیزم 
مدرن تری داشته باشد، در واقع بورس کاال، توزیع سیمان را مدرن تر کرد. سلیمیان با بیان اینکه مهم ترین 
عامل افزایش قیمت سیمان طی دو تا سه ماه اخیر قطع برق است، تصریح کرد: وقتی برق قطع می شود 
تولید با مشکل روبه رو شده، نیاز بازار بیشتر می شود و قیمت افزایش پیدا می کند، اما اگر انرژی تامین 
شود قیمت سیمان کاهش پیدا می کند، این موضوع مستلزم حمایت دولت است. وی ادامه داد: پیش 
بینی می کنیم قیمت سیمان قطعا کاهش چشمگیر خواهد داشت، اما اگر در زمستان قطع گاز داشته 
باشیم، تهدید جدی برای صنعت سیمان است و می تواند مشکل ایجاد کند که امیدواریم این اتفاق نیفتد.

 10درصد میوه فروشان اصفهان به علت شرایط اقتصادی
 مغازه خود را تعطیل کرده اند

رییس اتحادیه میوه و ســبزی اســتان اصفهان گفت: حدود ۱۰ درصد از  میوه فروشان به علت شرایط 
اقتصادی مغازه خود را تعطیل کرده اند و شرایط کرونا هیچ تغییری در کاهش خرید میوه نداشته  بلکه به 
علت گرانی خرید مردم نسبت به سال  گذشته کم شده است.نوروزعلی اسماعیلی، پیرامون تغییر قیمت 
میوه در بازار اظهار داشت: میوه در بازار گران نشــده  بلکه از قبل گران بوده و اکنون گران ترین میوه در بازار 
خرده فروشی گالبی است که کیلویی  ۶۲هزار تومان به فروش می رسد که علت آن نیز کمبود آب در سال 
جاری و سال  گذشته است.وی افزود: گالبی در شهرستان خمینی شهر و در باغات قدیمی که گذشتگان 
این درختان را به عمل آورده اند کاشت می شود که با کمبود آب شدید مواجه بوده  و باعث خشکی برخی از 
درختان گالبی و در نتیجه گرانی این میوه شده  است.رییس اتحادیه میوه و سبزی فروش استان اصفهان 
با بیان اینکه نرخ گالبی باالست، گفت: متاســفانه بعضی از میوه فروش ها خود دست به گران فروشی 
می زنند و مراعات شهروندان را در شــرایط بیماری کرونا نمی کنند و این گونه است که گاهی قیمت یک 
میوه به صورت نجومی باال می رود.وی ادامه داد: در سال های گذشته کشت هویج بسیار زیاد بود به گونه ای 
که قیمت هرکیلو از آن بسیار کم و مناسب بود، اما با کمبود آبی که امسال با آن مواجه بوده ایم، همچنین 
نکاشتن بوته هویج توسط کشاورزان همچون ســال های گذشته، از بین رفتن هویج های کشت شده با 
وقوع سیل، قاچاق هویج و علت آخر نیز سوء اســتفاده و دخالت در قیمت توسط دالالن و واسطه گران 
میوه و سبزی،  قیمت آن ابتدا افزایش یافت و اکنون قیمت هویج کاهش یافته زیرا هویج همچون خرید 
میوه جات به آن صورت، در سبد خرید مردم نیست.اسماعیلی در مورد فعالیت بازار خرده فروشان میوه 
و سبزی گفت: حدود ۱۰ درصد از  میوه فروشان به علت شرایط اقتصادی بازار مغازه خود را تعطیل کرده اند 
و شرایط کرونا هیچ تغییری در کاهش خرید مردم نسبت به میوه نداشته  ،علت هم گرانی است و خرید 
مردم نسبت به سال های گذشته بسیار کاهش یافته  است، چنان که عده بسیاری از مردم ممکن است 

همچنان میوه فصل گذشته را میل نکرده باشند.

اخبار
نماینده مردم اصفهان در مجلس:

رییس جمهور به موضوع زاینده رود ورود جدی داشته باشد
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: مطالبات مردم درباره حوضه آبریز زاینده  رود زیاد است و ضرورت دارد که رییس جمهور به این موضوع ورود 
جدی داشته باشد.عباس مقتدایی درباره موضوع کم آبی در استان اصفهان گفت: رییس جمهور به موضوع آب زاینده رود ورود جدی پیدا کند، زیرا حجم مطالبات، 
گالیه های مردم و مشکالت پیش آمده برای زاینده رود زیاد است، به همین دلیل همه باید دست به دست هم دهیم تا با همکاری و همدلی در سطح ملی و استانی 
و سطوح علمی، فنی و اداری امور مربوط به زاینده رود را دنبال کنیم.وی افزود: یکی از کار های مثبت رییس جمهور بازدید از مناطق مختلف کشور به شکل سرزده 
و میدانی است و قطعا زاینده رود از چنین اهمیتی برخوردار است که رییس جمهور و کابینه به کل موضوع حساسیت الزم را داشته باشند.نایب رییس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اســالمی، گفت: نامه ای را برای رییس جمهور تنظیم کرده ایم که در آن از ابراهیم رییسی خواسته ایم در حد نیاز 
زاینده رود به مشکالت این حوضه آبریز رسیدگی کند و پاسخ شایسته و به هنگام به زاینده رود را در دولت سیزدهم بدهد.مقتدایی تصریح کرد: هم اکنون مردم این 
شهر با فهم این موضوع که دولت کار خود را تازه آغاز کرده است بی صبرانه منتظر حضور رییس جمهور در اصفهان برای حل مشکالت زاینده رود هستند. معتقدم اگر 
دولت جدید اهتمام الزم را برای حل مشکالت مردم داشته باشد حل مشکل زاینده رود از اولین موضوعاتی است که در هیئت دولت باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

برداشت هلو از باغات 
شهرکرد

شهرکرد، منطقه ای نسبتا سردسير در 
ايران به شمار مي آيد که به سبب وجود 
شــرايط مطلوب برای کاشت، داشت و 
برداشت انواع ميوه جات باغی از جمله 
هلو، توانسته خود را به يکی از قطب های 
توليد اين ميوه در ايران مطرح کند. اين 
روز ها برداشت هلو از باغات چهارمحال 
و بختيــاري آغــاز شــده و پيش بينی 
می شود امســال ۴۰ هزار تن محصول 
هلو از باغات اين استان برداشت شود.

وز عکس ر

رییس اتحادیه دفاتر مشاوران امالک 
اصفهان مطرح کرد:

قیمت گذاری ملک، خارج از 
اختیارات مشاوران امالک

رییس اتحادیــه دفاتر مشــاوران امالک 
اصفهان گفت: قیمت ملک تنها بر اســاس 
عرضه و تقاضا تعیین می شــود و مشاوران 
امالک در ایــن موضوع دخالتــی ندارند.

رســول جهانگیری اظهار کرد: نبود ثبات در 
اقتصاد کالن کشور، ایجاد ترس و دلهره در 
خرید و فروش، باال و پایین شدن قیمت ها 
از عواملی هستند که خرید و فروش ملک را 
تا حد زیادی کاهش داده اند و این موضوع 
موجب باال رفتن قیمت ملــک در اصفهان 
شده اســت.وی به تغییر قیمت خانه های 
چند صــد میلیونی به چندیــن میلیاردی 
اشــاره کرد و افزود: باال رفتــن قیمت مواد 
اولیه در ساخت و ساز از جمله فوالد، آهن، 
گچ و کاهش ارزش پول ملــی نیز از جمله 
علت هــای گرانــی ملک هســتند.رییس 
اتحادیه دفاتر مشاوران امالک اصفهان در 
ادامه، عواقب گرانی ملک برای مشــاوران 
را یادآور شــد و اظهار کــرد: برخالف تصور 
عمومی، باال رفتن قیمت ملک هیچ سودی 
برای مشــاوران امالک نــدارد، زیرا نتیجه 
گرانــی، پایین آمدن آمــار معامالت و این 
 به معنی ضرر تمــام عیار برای مشــاوران

 امــالک اســت.جهانگیری در پایــان 
صحبت هایش خاطرنشــان کرد: تقاضای 
ملک بســیار زیاد، اما عرضه کم است و هر 
چه فاصله این دو از یکدیگر بیشــتر شــود 
کنترل قیمت ملک غیرممکن خواهد بود، 
بنابراین از مســئوالن تقاضا داریم به دنبال 
راهکار های اساسی و ریشه ای برای حل این 

مشکالت باشند.
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چشم امید روستاییان چهارمحالی به تانکرهای آبرسانی

باتوجه به ادامه روند خشکسالی ها، کاهش چشمگیر نزوالت آسمانی 
در سال آبی جاری و برداشــت بی رویه آب از سفره های آب زیرزمینی 
بسیاری از منابع آبی به ویژه در مناطق روستایی خشک شده است و آب 

شرب مورد نیاز از طریق تانکر به مردم روستا می رسد.
اگرچه آب برای روستاییان به حقیقتی دســت نیافتنی تبدیل شده و 
چشم امید روســتاییان به تانکرهای آبرسانی است، اما این حقیقت را 
باید پذیرفت که در صورت مدیریت نکردن مصرف آب، آبرسانی با تانکر 
در آینده ای نزدیک به مناطق شــهری نیز خواهد رســید و این معضل 
گریبان مناطق شهری را نیز می گیرد، بنابراین باید مدیریت مصرف از 

سوی مردم انجام شود تا با چنین معضلی مواجه نشویم.
معاون بهره برداری و توسعه آب شــرکت آبفای چهارمحال و بختیاری 
اظهار کرد: آبرسانی سیار در روســتاهای فاقد منابع آبی و روستاهایی 
که منابع آبی آن ها به دلیل خشکســالی های شــدید به اتمام رسیده، 

انجام می شود.
مراد محمودی  با اشاره به وضعیت بارش ها و بروز پدیده خشکسالی 
در چهارمحال و بختیاری، افزود: در حال حاضر ۱۰۰ روستای استان به 
وسیله تانکر به صورت سیار آبرسانی می شــود که تعدادی از روستاها، 
به دلیل خشک شــدن منابع آبی و تحت پوشــش نبودن شرکت آبفا، 
آبرسانی ســیار به آن ها نیز انجام و هیچ گونه کوتاهی در رساندن آب به 

این مناطق صورت نمی گیرد.
معاون بهره برداری و توسعه آب شــرکت آبفای چهارمحال و بختیاری 
با اشاره به اینکه این شــرکت پروژه هایی برای خروج از آبرسانی سیار 
تعریف کرده اســت، تصریح کرد: ضریب بهره مندی آب در روستاهای 
چهارمحال و بختیاری حدود ۸۰ درصد اســت، همچنین آبرسانی ۹۵ 
درصد مناطق شهری و روستایی استان به وسیله منابع زیرزمینی انجام 
می شود و تنها پنج درصد مناطق شهری و روستایی از آب های سطحی 

برداشت می کنند.
وی گفت: شاید چهارمحال و بختیاری با کمبود منابع آبی مواجه باشد، 
اما آب موجود در دسترس از نظر کیفی مطابق استانداردهای آب شرب 
است و هیچ مشکلی از لحاظ کیفی وجود ندارد، به این معنا روستاهایی 
که با تانکر آبرسانی سیار می شــوند از نظر کیفی استانداردهای الزم را 
دارد، زیرا این موضوع به صورت روزانه از ســوی دانشگاه علوم پزشکی 

رصد می شود.
محمودی بیان کرد: باتوجه به اینکه اصالح شــبکه آبرســانی و خطوط 
انتقال آب از جمله راه های افزایش منابع آبی است، بنابراین اعتباراتی 
در آینده به این امر اختصاص داده خواهد شــد، همچنین متناسب با 
اعتبارات، اصالح شــبکه های آبرسانی در مناطق شــهری و روستایی 
انجام می شود.وی با اشاره به وضعیت بارش ها و روند خشکسالی در 

چهارمحال و بختیاری، بیان کرد: این احتمال وجود دارد که با ادامه روند 
پدیده خشکسالی و درست مصرف نکردن آب، بخشی از شهرهای بزرگ 
از جمله شهرکرد در آینده با تانکر به صورت سیار آبرسانی شود، بنابراین 
الزم است مدیریت مصرف در زمینه آب از سوی مردم انجام بگیرد تا به 

خوبی از تنش آبی رهایی یابیم.
معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفای چهارمحال و بختیاری در 
خصوص وجود انشعابات غیرمجاز در روستاهای استان، گفت: به دلیل 
اینکه طی سالیان گذشته، روستاها از سیستم آب شرب برای کشاورزی 
استفاده می کردند، تعداد انشعابات غیرمجاز در مناطق روستایی زیاد 
بوده که شرکت آبفا شروع به پایش آن ها کرده است تا منابع آبی به طور 

اصولی ساماندهی شوند.
وی با اشاره به لزوم اجرای هر چه سریع تر پروژه آبرسانی بن- بروجن، 
خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه این پروژه نیمی از جمعیت چهارمحال 
و بختیاری را پوشش می دهد و آبرسانی بســیاری از شهرهای استان 
به دلیل خشکســالی، از طریق آب های زیرزمینی جوابگو نیست، باید 
هرچه سریع تر این پروژه بســیار مهم به مدار بهره برداری برسد، البته 
امسال به خوبی مدیریت منابع آبی انجام شــد که این احتمال وجود 
دارد سال آینده آبرسانی تعداد زیادی از شهرهای استان به وسیله تانکر 

صورت گیرد.

 تخصیص بیش از 4 هزار تن نهاده دامی به چهارمحال 
و بختیاری

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: هزار و ۱۰ تن کنجاله 
سویا، هزار و ۲۲۴ تن ذرت و دو هزار و ۲۷۳ تن جو در نیمه دوم شهریور به استان اختصاص داده شد.

سام مردانی افزود:این ســهمیه براساس جمعیت دامی اســتان و متناسب با ســامانه بازارگاه 
تخصیص داده شده و سهمیه مذکور مختصص دام های سبک و سنگین غیر صنعتی است.

وی ادامه داد: در راستای نظارت بر عملکرد کارخانجات خوراک دام در استان رصد و پایش خوراک 
تولید شده )از نظر کمی، کیفی و قیمت عرضه( توسط کارشناسان این سازمان انجام می شود.

مردانی گفت: به ازای هر رأس دام موجود در واحد های دام ســبک روزانه ۳۰۰ گرم و در واحد های 
پرورش دام سنگین )به غیر از واحد های پرورش دام گاو شــیری صنعتی( ۳٫۵ کیلوگرم خوراک 

آماده توزیع می شود.

آمار باالی سرقت از پارک ها به علت خاموشی
رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری شهرکرد اظهار داشت: براساس مصوبات ستاد 
مقابله با کرونا مقرر شد تا روشنایی، آبخوری، سرویس بهداشــتی و ورود و خروج پارک هایی که 
امکان انسداد دارند، خاموش و تعطیل شود، این خاموشی شاید درصدی از نظر ترافیک رفت و آمد 

و استفاده از پارک ها موثر بود، اما خسارات بسیار سنگینی به پارک ها و بیت المال وارد کرد.
سیدرضا هاشمی اضافه کرد: خاموشی، آمار باالیی از ســرقت را در پارک ها به جای گذاشته است؛ 
کابل، لوله، اتصاالت، پل، دریچه، پنجره و هر آنچه ارزش ریالی داشته سرقت شده که این موضوع 
سازمان را با چالش مواجه کرده است.وی اظهار داشــت: همچنین خاموشی برق، زمینه مناسب 
برای حضور مجرمان و ارتکاب دیگر جرایم را فراهم کرده است.هاشمی تصریح کرد: می توان گفت 
خاموشــی برای حضور نیافتن شــهروندان در پارک ها تأثیر قابل توجهی نداشــته چراکه مردم با 
اســتفاده از چراغ خودروی خود در تاریکی از پارک استفاده کردند.وی خاطرنشان کرد: ، همچنین 
اکثر پارک هایی که امکان اتراق و تراکم جمعیت باالیی داشته تا حدود ۸۰ درصد خاموش بوده و این 
روند ادامه دارد، زیرا به محض روشنایی پارک تجمع شکل می گیرد و کرونا توسط مردم فراموش 

می شود.

 افتتاح نخستین هنرستان پسرانه هنر های زیبا در 
چهارمحال و بختیاری

معاون هنری و ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اســالمی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: 
نخستین هنرستان پسرانه هنر های زیبا در استان گشایش یافت و این هنرستان از ابتدای مهرماه 
۱۴۰۰ با پذیرش هنرجو در رشــته های تئاتر و ســینما فعالیت خود را آغاز خواهد کرد؛ امید اســت 
دانش آموختگان این واحد آموزشی بتوانند در آینده برای اعتالی هنر هفتم و دیگر شاخه های هنری 

در استان گام های موثری بردارند.
شــهرام فرجی تصریح کرد: مجوز راه انــدازی دفاتر انجمن ســینمای جوان در شهرســتان های 
فارسان، بروجن و لردگان صادر شده و برای آغاز فعالیت این دفاتر الزم است عالوه بر آماده سازی 
مکان مناســب، بعضی از تجهیزات مورد نیاز فیلم سازی نیز تهیه شــود تا بتوان همراه با گسترش 

فعالیت های آموزشی زمینه برای تولید آثار فراهم کرد.
وی گفت: شرایط ناشی از شیوع کرونا موجب شد تا بخش عمده ای از فعالیت های هنری با رکود 
مواجه شود و هنرمندان نتوانند برنامه های خود را به شــیوه معمول گذشته دنبال کنند از این رو با 
کمک صندوق اعتباری هنر تالش شد تا کمک های مالی محدودی در اختیار اعضای این صندوق قرار 
گیرد که در این راستا نزدیک به ۲۰۰ هنرمند حوزه سینمایی در استان از این حمایت ها بهره مند شدند.

اخبار

با ادامه روند پدیده خشکسالی و درست مصرف 
نکردن آب، بخشی از شهرهای بزرگ از جمله شهرکرد 
در آینده با تانکر به صورت سیار آبرسانی شود، بنابراین 
الزم است مدیریت مصرف در زمینه آب از سوی مردم 

انجام بگیرد تا به خوبی از تنش آبی رهایی یابیم

بام ایران
رنا

 ای
س:

عک

مفاد آراء
6/174 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ســاختمان هــاي فاقد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتي منطقــه غرب 
اصفهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضيــان محــرز گرديــده 
اســت لــذا مشــخصات متقاضيــان و امــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح 
 زيــر بــه منظــور اطــالع عمومــي در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 5791 مورخ 1400/05/05 هيات دوم آقای محمدرضا زمانی 
به شناسنامه شماره 224 کدملي 1091911738 صادره نجف آباد فرزند اسدا... در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 153/17 متر مربع قسمتی 
از پالک شماره 28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از مالکيت محمد مارانی برزانی از سند شماره 36328 مورخ 1347/8/20 دفترخانه 

شماره 86 اصفهان از مورد ثبت صفحات 268 الی 271 دفتر 54 امالک
رديف 2- راي شماره 5790 مورخ 1400/05/05 هيات دوم خانم نرجس شفيعی 
علويجه به شناسنامه شماره 1056 کدملي 1285669207 صادره اصفهان فرزند 
حسين در سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ســاختمان به مساحت 153/17 
متر مربع قسمتی از پالک شــماره 28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالکيت محمد مارانی برزانی از ســند شماره 36328 مورخ 
 1347/8/20 دفترخانه شــماره 86 اصفهان از مورد ثبت صفحات 268 الی 271 

دفتر 54 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/22

م الف: 1181712  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

6/175 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 4146 - 1400/04/24 هيات دوم آقای سيد حبيب اله صديقی 
رنانی به شناسنامه شماره 208 کدملي 1290202168 صادره خمينی شهر فرزند 
سيد مصطفی در ششدانگ يک باب دامداری به مساحت 313/22 متر مربع قسمتی 
از پالک شماره 3124 فرعی از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه 482 دفتر 1022 امالک کسر گردد و مابقی در 

سهم متقاضی باقی می ماند. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/06

م الف: 1188976  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

6/176 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومــي در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شــود . در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت 
متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تســليم و پس از اخذ رســيد 
 ظرف مدت يکماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي

 تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 3258 - 1400/03/20 هيات دوم آقــای علی مالکی پور 
اصفهانی به شناســنامه شــماره 1033 کدملي 1285476964 صادره اصفهان 
فرزند نوروز علی در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يک باب ساختمان به مساحت 
113/73 متر مربع قســمتی از پــالک شــماره 50 فرعی از 27 اصلــي واقع در 
 اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مورد ثبــت صفحه 498

 دفتر 583 امالک 
رديــف 2- راي شــماره 3259 - 1400/03/20 هيات دوم خانــم زينت ابرقوی 
به شناســنامه شــماره 41876 کدملي 1280307498 صــادره اصفهان فرزند 
رمضان در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ يک باب ســاختمان به مســاحت 
113/73 متر مربع قســمتی از پــالک شــماره 50 فرعی از 27 اصلــي واقع در 
 اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مورد ثبــت صفحه 498

 دفتر 583 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/06

م الف: 1188966  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

6/177 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آراء صادره هيات/ هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه مرکزي اصفهان 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت. لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک محل تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي 

تقديم نمايند.
رديف 1- برابر راي شــماره 140060302023000531 مــورخ 1400/05/20 
خانم جميله موسوي زماني به شــماره شناســنامه 193 کدملي 2371777838 
صادره از کازرون فرزند سيد حسن  نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ يکباب 
خانه به مســاحت 328/91 متر مربع مفــروزي از پالک شــماره 4390- اصلي 
 واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاي مالکيت رســمي مشــاعي اوليه محرز  

گرديده است.
رديف 2- برابر راي شــماره 140060302023000533 مــورخ 1400/05/20 
خانم مرضيه اکبري رناني به شــماره شناسنامه 56 کدملي 1290436614 صادره 
از اصفهان فرزند عبدالحسين نسبت به يکدانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به 
مساحت 328/91 متر مربع مفروزي از پالک شماره 4390- اصلي واقع در بخش 4 

ثبت اصفهان که در ازاي مالکيت رسمي مشاعي اوليه محرز گرديده است.
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادرخواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/06

م الف: 1187101  حســين زماني رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزي 
اصفهان 

مفاد آراء
6/178 آگهي ابالغ مفاد آراء صادره از هيات قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان
در اجرای ماده يک قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذيل که از طرف اين هيات مبنی بر 
تاييد انتقال عادی و يا ســهم مفروزی متقاضی صادر گرديده در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود تا شخص يا اشخاصی که به  آرا مذکور اعتراض دارند از تاريخ 
اولين انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم نموده و در مهلت 
يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقديم دادخواست به دادگاه 
صالحه و ارايه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقــدام نمايند و اقدامات ثبت موکول به 
ارايه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شــد  و صدور سند مالکيت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راي شماره 140060302027001532 مورخ 1400/02/08 سيد رضا بيگی 
راد فرزند سيد سليمان بشــماره شناســنامه 298 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1286856175 در ششــدانگ يکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمين 
پالک 168 فرعی از اصلــی 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 
170/40 متر مربع خريداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی علی فروغی 

ابری فرزند اسماعيل 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/06

م الف: 1189081  مهدی صادقی وصفی رييس منطقه ثبت اســناد و امالک 
شرق اصفهان  

مفاد آراء
6/179 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
رای شــماره 140060302026004924 مــورخ 1400/04/03 هيات يک خانم 
فاطمه هارونی به شناسنامه شماره 22 کدملی 5759839861 صادره چادگان  فرزند 
امامقلی بصورت ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 156/61 متر مربع از پالک 
13900 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالک شمال اصفهان 

خريداری طبق مبايعه نامه عادی مع الواسطه از مالکيت عبدالحسين صنعتی
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 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، 
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: 1400/06/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/06

م الف: 1189118 موسوی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 
مفاد آراء

6/180 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شــماره 140060302026007476 مورخ 1400/06/10 هيات ســه آقای 
رمضان عسکری نژاد به شناسنامه شــماره 3611 کدملی 2293888789 صادره 

شيراز  فرزند نصرت اله نسبت به ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 200/60 
متر مربع پالک شــماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و 

امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی می باشد.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 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، 
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: 1400/06/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/06

م الف: 1188793 موسوی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 
تحدید حدود اختصاصی

6/181 شماره نامه: 140085602210004408-1400/06/16  چون تحديد حدود 
ششدانگ يک قطعه زمين شماره پالک 1978 اصلی واقع در بخش 6  ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتی بنام اداره اوقاف و امور خيريه استان اصفهان در جريان ثبت 
است و با توجه به اينکه بدليل ناتوانی در معرفی ملک از تحديد حدود خارج گرديده 
لذا به استناد ماده 14 و 15 قانون ثبت تحديد حدود  ملک مرقوم در روز چهارشنبه 
مورخ 1400/07/28 ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب 
اين آگهی به کليه مالکين و مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور يابند اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود تا سی روز پذيرفته خواهد شد و طبق ماده 
86 آئين نامه قانون ثبت معترض بايد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض به 
اين اداره با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايی اقدام و گواهی طرح دعوی 
خود را به اين منطقه ثبتی ارائه نمايد در غير اين صورت متقاضی ثبت و يا نماينده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواست را اخذ 
و به اين منطقه تسليم نمايد سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی 

را با رعايت مقررات ادامه خواهد داد. تاريخ انتشار: 1400/06/22  
م الف: 1187909 ناصر صيادی صومعه مدير  واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک 

جنوب شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

6/182 شــماره نامــه: 140085602025007098- 1400/06/17 نظــر بــه 
اينکه آقای عباس صابری احدی از ورثه مرحوم حســن صابــری رنانی بموجب 
 گواهی حصر وراثت به شــماره 701 مورخ 1349/06/06 و فــرم ماليات بر ارث

 به شــماره 7370 مورخ 1349/07/30 دارائی اصفهان با تسليم دو برگ استشهاد 
شهود به شــماره 379844 مورخ 1400/06/10 دفترخانه اســناد رسمی شماره 
125 اصفهان مدعی مفقود شــدن ســند مالکيت به ميزان 63 حبه مشــاع از 72 
حبه ششــدانگ مربوط به پالک ثبتی شــماره 194 فرعــی از 28 اصلی صفحه 
115 دفتر 243 به شــماره ثبت 25961 بخش چهارده اصفهان تحت شماره چاپی 
 890314  صادر و تســليم گرديده نامبرده تقاضای صدور ســند مالکيت المثنی

 نموده اســت لذا مراتب  به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه 
قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجــام معامله 
نسبت به ملک مرقوم يا وجود ســند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين 
 آگهی ظرف مدت ده روز اعتــراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکيت يا 
ســند معامله به اين اداره تسليم و رســيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل 
ســند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی اســت اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1188366 

ابوالفضل شهرياری نائينی مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
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با حضور دادستان عمومی و انقالب اصفهان انجام شد؛

اجرای طرح پایش زندانیان 
دادســتان عمومی و انقــالب اصفهان به همــراه معاونیــن و ۱۵ تــن از قضات اجــرای احکام 
انقالب،کیفری،ناظر و دادســرا با حضور در زندان مرکزی اصفهان بــا زندانیان دیدار چهره به چهره 
داشتند.در این دیدار بیش از ۶۰ نفر از مددجویانی که در روند اجرای حکم با مشکالت قضایی روبه 
رو شده بودند با قضات شعب خود دیدار و گفت وگو و دستورات الزم جهت پیگیری را دریافت کردند.

دراین دیدار که بابایی، مدیر کل زندان های استان نیز حضور داشت ،دادستان عمومی و انقالب مرکز 
استان با ۱۵ نفر از مددجویان جرائم خاص )امنیتی( نیز دیدار و در خصوص رفع مشکالت قضایی 
آنان به قضات ناظر و اجرای احکام دســتورات الزم را صادر کرد.همچنین پس از پایان این بازدید 
با پیشنهاد اداره قضایی و اموربازداشتگاه های زندان های استان تعداد ۱۱۰ زندانی محکوم جهت 

تسهیالت مرخصی پایان حبس معرفی که پس از تایید ابالغ خواهد شد.

سخنگوی ستاد مقابله با کرونای استان:

 روند فوت و بستری کرونا در اصفهان نزولی نشده است
سخنگوی ســتاد مقابله با کرونای استان اصفهان با اشــاره به آخرین وضعیت استان اصفهان در 
زمینه شیوع کرونا اظهار داشت: بر اساس اعالم دو دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان و کاشان روند 
شیوع کرونا در پیک پنجم این بیماری نزولی شده است.حجت ا... غالمی با بیان اینکه بر اساس 
آخرین رنگ بندی اعالم شده از سوی وزارت بهداشت ۱۶ شهرستان اصفهان در وضعیت قرمز، هفت 
شهرستان در وضعیت نارنجی و یک شهرستان در وضعیت زرد کرونا قرار دارد، ابراز داشت: باید توجه 
داشت که شــهروندان همچنان باید نسبت به حفظ ســالمتی خود توجه داشته باشند.سخنگوی 
ستاد مقابله با کرونای اســتان اصفهان با بیان اینکه همچنان در زمینه تعداد بستری و فوتی های 
کرونا در استان اصفهان روند نزولی شکل نگرفته است، اضافه کرد: هنوز بیش از سه هزار و ۵۰۰ بیمار 
مبتال به کرونا در مراکز درمانی استان اصفهان بستری است و این آمار کم نیست.وی تصریح کرد: بر 
اساس مصوبات، بازگشایی مدارس در همه مقاطع به صورت مجازی است و هنوز در خصوص روند 

بازگشایی و آموزش تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.

هنرمندان سینمایی اصفهان واکسینه می شوند
 معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اصفهان گفت:در آستانه روز ملی 
سینما، با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و کاشان، تمامی هنرمندان سینمای استان تا آخر 
این هفته واکسن کرونا دریافت می کنند.محمدحسین محمدی فشارکی اظهار کرد: ۲۱ شهریور روز 
ملی سینما، زمان تجلیل از اهالی هنر هفتم است که به این مناسبت تا پایان این هفته واکسیناسیون  
نوبت اول، سینماگران استان انجام می شود.وی با اشاره به دستورالعمل واکسیناسیون هنرمندان 
ابالغی به استان ها، افزود: با هماهنگی بین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  و دانشگاه های علوم 
پزشکی اصفهان و کاشان، واکسیناسیون هنرمندان عضو صندوق اعتباری هنر استان در حال انجام 
است.وی یادآوری کرد: هفته گذشته واکسیناسیون نوبت اول هنرمندان هنرهای نمایشی و تئاتر 
salamat.gov. انجام شد و در این هفته تمام سینماگران اســتان می توانند با ثبت نام در سایت

ir پیامک مربوط برای زمان واکسیناســیون را دریافت کنند.محمدی فشارکی تاکید کرد: با توجه 
به قرمز بودن وضعیت کالن شهر اصفهان و ۱۶ شهرستان استان، سینماها در شهرهایی با وضعیت 
قرمز تنها مجاز به استفاده از 3۰ درصد ظرفیت خود هستند و تماشاگران می توانند از نیم بها شدن 
بلیت های سینما در روز ملی سینما استفاده کنند. در زمان حاضر حدود سه هزار بیمار دارای عالئم 
کرونا در بیمارستان های استان اصفهان بســتری هستند که بخش درمان را در مرز شکنندگی قرار 
داده است.در استان اصفهان بیش از 4۰ باب سالن فعال سینما در کنار پردیس سینمایی اصفهان 

با هفت سالن نمایش مشغول به فعالیت است.

وقتی متخصصان گردشگری، راننده اسنپ می شوند؛

کرونا سوار بر اسِب دردسر می تازد!

از پاییز و اســفند ســال ۱3۹۸ و با توجه به  یزدان روحانی
برخی اتفاقات از جمله ناآرامی های ناشی از 
گرانی بنزین، ترور ســردار شهید قاســم ســلیمانی و اتفاقات پیرامون 
هواپیمای اکراینی صنعت گردشگری ایران روند رکود را سپری کرد. اما تیر 
خالص زمانی زده شد که مسئوالن حوزه بهداشت و درمان کشور اعالم کردند 
که اولین موارد ابتال به کووید ۱۹ در ایران مشاهده شد.از همان لحظه تاکنون 
ایران صدور ویزای گردشگری خود را به حالت تعلیق درآورده و تقریبا تمام 
کشورها نیز کاری مشــابه انجام دادند. بنابراین اولین صنعتی که خیلی 
سریع تر از آنچه تصور می شد، زیر بار ســنگین بحران کرونا کمر به خاک 
چسباند، صنعت گردشگری بود. صنعتی که دفاتر خدمات مسافرتی مرکز 
ثقل و یکی از مهم ترین مراکز اشــتغال زایی در آن هستند.در حال حاضر 
ماه هاست که اغلب آژانس ها تعطیل هســتند و چه بسا که برخی از آن ها 
برای همیشــه تعطیل بمانند. با این حال در ماه هــای آتی و به خصوص 
تابستان امسال با باز شدن مرزهای برخی کشورهای همسایه اوضاع کمی 
بهتر شــد. اما این مسکن که از ترکیه و ارمنســتان می آمد، دوام چندانی 
نداشت و به نظر می رسد دفاتر خدمات مسافرتی همچنان در سراشیبی 
سقوط حرکت می کنند. دفاتری که حمایت درستی از سوی دولت نشده  و 
به نظر می رســد عزمی هم برای تالش به بهبود وضع آن ها وجود نداشته 
باشد.محسن روناسی، رییس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات 

مسافرتی استان اصفهان اظهار داشت: با گذشت بیش از یک سال و نیم از 
شیوع ویروس کرونا در دنیا و کشور، همچنان وضعیت دفاتر خدمات سفر، 
وضعیــت خوبی نیســت. در ابتدای پاندمــی کرونا حــدود ۸۰ درصد از 
نیروی های متخصص شاغل در دفاتر مسافرتی شغل خود را از دست دادند 
و در حال حاضر ۶۰ درصد از پرسنل سابق دفاتر مسافرتی ترک شغل کردند 
یا بیمه بیکاری دریافت می کنند و تنها 4۰ درصد از آن ها به شغل تخصصی 
خود بازگشتند.وی ادامه داد: بسیاری از این افراد متخصص این روزها در 
اسنپ مشغول کار هستند. این در حالی است که هر دفتر خدمات مسافرتی 
که بخواهد نیروی جدید بگیرد، مجبور اســت نیروی هــای کم تجربه را 
استخدام و سال ها برای آموزش این افراد وقت صرف کند. روناسی درباره 
تاثیر باز شدن مرزهای کشورهای گردشگر پذیر نظیر ترکیه و امارات به روی 
مسافران ایرانی بر دفاتر خدمات مسافرتی، توضیح داد: این اتفاق مقداری 
اثر داشته، اما از سوی برخی تبلیغات منفی نیز شکل گرفته؛ به عنوان مثال 
تزریق واکسن به مسافران در ارمنستان باعث سفر ایرانی های بسیاری به 
این کشور شد و به تبع آن تبلیغات منفی پیرامون سفر به این کشور شکل 

گرفت که تاثیر این تبلیغات در فروش دیگر تورهای خارجی نیز دیده شد.

سفرهای استاندارد، عامل شیوع کرونا نیست
رییس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی اصفهان با بیان 

اینکه »سفرهایی که ذیل دفاتر خدمات گردشگری شکل گرفته اند، عامل 
شیوع ویروس کرونا نیســتند«، تاکید کرد: موارد بهداشتی که در هواپیما، 
هتل و دیگر بخش های خدماتی صنعت گردشــگری رعایت می شود، کم 
نظیر بوده؛ اما متاسفانه تبلیغات منفی علیه سفر در کشور و ممنوع سازی 
همه مدل های سفر باعث رکود اقتصاد دفاتر خدمات مسافرتی شده است. 
سفر گروهی که چند خانواده در شمال و با اقامت در ویالهای اجاره ای بدون 
مجوز انجام می گیرد، به مراتب از تورهای مجاز گردشگری پرخطرتر است.

وی افزود: حتی مراکزی مانند باشــگاه های ورزشــی، استخرها و برخی 
صنف های دیگر به مراتب پرخطرتر از مراکز گردشگری هستند. اما با نوک 
پیکان تبلیغات منفی که در بین مقامات و دستگاه های رده باال کشور نظیر 
وزارت بهداشت و استانداری ها صورت می گیرد، به چشم دفاتر و مراکز مجاز 
خدمات گردشگری برخورد می کند. حتی برخی از فرماندارها و بخشدارها 
برخالف مصوبات ستاد کرونای استان اجازه ورود به گردشگران را نمی دهند.

عزمی برای توجه به صنعت گردشگری وجود ندارد

روناسی با اشاره به درخواست فعاالن گردشــگری برای قرار گرفتن در 
گروه های اولویت دار واکسیناســیون، تاکید کرد: از ماه ها پیش پیگیر 
واکسیناســیون فعاالن گردشــگری نظیر مســئوالن پذیرش هتل ها، 
نیروی های کانترهای فروش در دفاتر و ... هستیم، اما متاسفانه این اتفاق 
رخ نداده است. اگر این افراد واکسینه شوند، مسافران با خیال راحتی به 
دفاتر مسافرتی و هتل ها رفت و آمد می کنند. به نظر می رسد عزمی برای 
توجه و نجات صنعت گردشگری در بحران کرونا در کشور وجود نداشت. 
رییس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی اصفهان درباره 
بسته های حمایتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از 
دفاتر خدمات مسافرتی و کارایی آن ها، گفت: تنها ۲۵ درصد از دفاتر موفق 
به دریافت این بسته ها شدند و اساسا این بسته ها برای صنف ما کارساز 
نبود. این بسته های حمایتی یک صنف بیکار را بدهکار کردند! وام هایی 
ذیل این بسته ها اعطا شد در حالی که امحایی که قول آن را داده بودند، 
انجام نگرفت و دفاتر خدمات مسافرتی که عمال بیکار شده بودند و گردش 

مالی نداشتند، باید اقساط وام را هم پرداخت می کردند.

حمایت های بدون کارشناسی و غیر قابل اجرایی

وی ادامه داد: از طرفی به جای وام باید در بحث مالیات و بیمه به دفاتر 
خدمات مسافرتی کمک می شد. هفته گذشته در جلسه ای که با عزت ا...

ضرغامی، وزیر جدید میراث فرهنگی داشتیم، گفتم که این بسته ها باید 
به صورت عملیاتی انجام می گرفت. در حال حاضر اداره دارایی مشغول 
بررسی و دریافت مالیات های سال ۱3۹3 است، آن هم در شرایطی که 
دفاتر مسافرتی بیش از یک سال و نیم است که کار نکردند. هیچ کدام از 
بسته های حمایتی تخصصی و عملیاتی نبود، حتی برای پرسیدن نیازها 
و حمایت هایی که دفاتر خدمات مسافرتی نیاز دارند، انجمن های صنفی 
و تشکل های مرتبط را دعوت نکردند. اگر بســته ها با هم فکری بخش 

خصوصی و دولتی شکل گرفته بود، نتایج بسیار بهتری داشت.

خبر خوان جامعه

مســئول امور آموزشــی اتبــاع و مهاجریــن خارجی 
استانداری اصفهان گفت: دسترسی نداشتن به گوشی 
یا تبلت اندرویدی از موانع اصلــی برای فعالیت دانش 
آموزان ابتدایی افغانســتانی اســت کــه در این زمینه 
تخصیص اعتبار از سوی کمیســاریای عالی پناهندگان 
برای مدارس اســتان نیازمند است.کمیساریای عالی 
پناهندگان ســازمان ملــل متحد را، مجمــع عمومی 
ســازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۰ با رســالت هدایت 
و هماهنگــی اقدامــات بیــن المللی بــرای حفاظت 
جهانیان پناهندگان بنیان گذاشت.فاطمه عطایی اظهار 
کرد: سال تحصیلی گذشــته ۲3 درصد دانش آموزان 
مقطع  ابتدایی افغانستانی از داشــتن گوشی یا تبلت 

اندرویدی برای شرکت در کالس های مجازی محروم 
بودند و در این زمینه به کمک های کمیســاریای عالی 
پناهنــدگان نیازمندند.وی یادآور شــد: تعــداد دانش 
آموزان افغانســتانی، در مقطع ابتدایی استان 3۷ هزار 
و ۵44 نفر اســت که یک هزار و  ۲۷۵ نفر آن ها معادل 
۸۸/4۱ درصد دختر و یک هزار و ۷۱۹ نفر معادل 4۷/۵۶ 
درصد پسر هســتند که از این تعداد دانش آموز 3 هزار 
و 44 نفر معادل ۱۱/۸ درصد در ســال تحصیلی گذشته 
فاقد فعالیت آموزشی بودند.وی با اشاره به دالیل عدم 
فعالیت آموزشی این دانش آموزان، تصریح کرد: عدم 
تمایل و بی تفاوتی خانواده ها، مهــم ترین دلیل و مانع 
فعالیت آموزشی دانش آموزان اتباع افغانستانی دوره 
ابتدایی اســتان به صورت حضوری یا مجازی است به 
طوری که در سال تحصیلی گذشته ۱۷۰۰ دانش آموز تنها 

به این دلیل در کالس ها شرکت نکردند.وی ادامه داد: 
فقر اقتصادی و مالی، مهاجرت به نقاط دیگر و اشتغال 
به کار دانش آموزآن افغانستانی را از دیگر موانع فعالیت 
آموزشی دانش آموزان افغانستانی مقطع ابتدایی استان 
اســت و پدیده کودکان کار در بین دانــش آموزان اتباع 
افغانستانی استان رواج دارد.وی تاکید کرد: بیماری و یا 
ازدواج دانش آموز، بی سوادی اولیا، عدم پاسخگویی به 
تماس های کادر آموزشی مدارس، اختالفات خانوادگی 
و عدم تمایل و عالقه دانش آموز به ادامه تحصیلی از دیگر 
عوامل و دالیل مهمی است که موجب نداشتن فعالیت 
آموزشی دانش آموزان اتباع افغانی دوره ابتدایی شده 
است. بر اساس آخرین آمار اعالم شده حدود ۱۸3 هزار 
تبعه کشور افغانستان و حدود سه هزار نفر تبعه عراق در 

استان اصفهان زندگی می کنند.

مسئول امور آموزشی اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان:

دانش آموزان افغانستانی در اصفهان به کمک های 
کمیساریا نیازمند هستند

آغاز کوچ پاییزی 
عشایر اصفهان

کوچ پاییزه عشــایر از مناطق 
سردسیر اســتان اصفهان به 
نواحی خوزســتان، لرستان و 
فارس که به تازگی آغاز شده تا 

پایان مهرماه ادامه دارد.

وز عکس ر

اله« در اولین روز ســال تحصیلی جدید و از طریق کانال رســانه قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش استان اصفهان در شبکه شاد، برگزار  طرح »ِاّنی ُاِحُب الصَّ
اله« در ســال های گذشــته به صورت حضوری و در مدارس مقاطع مختلف تحصیلی برگزار می شــد، اما امسال به دلیل  می شــود.طرح ملی »ِإّنی ُأِحُب الصَّ
محدودیت  های کرونا به صورت مجازی برگزار می شود.این برنامه با هدف آموزش و تبیین فرهنگ و معارف نماز برای دانش آموزان، به صورت مجازی و در اولین 
اله« با همکاری ستاد اقامه نماز استان اصفهان و از طریق کانال رسانه قرآن، عترت و نماز آموزش و  روز سال تحصیلی جدید برگزار می شود. طرح »ِاّنی ُاِحُب الصَّ

پرورش استان اصفهان در شبکه شاد، به نشانی https://shad.ir/rasanequran به صورت زنده پخش خواهد شد.

رییس پلیس راهور استان اصفهان اظهار کرد: طی ۵ ماه اول امســال آمار فوتی های تصادفات 3 درصد کاهش وآمار تصادفات جرحی ۲.۶ درصد  افزایش داشته 
است. محمد رضا محمدی  با اشاره به درصد باالی سوانح رانندگی در موتور سواران گفت: 4۵ درصد سوانح رانندگی مربوط به موتور سیکلت هاست که در اثر ضربه سر 
فوت می شوند، استفاده نکردن از کاله ایمنی یعنی بازی با مرگ؛ وقتی کاله ایمنی می تواند ناجی باشد چرا از این ابزار به هر دلیل و توجیهی استفاده نمی شود، تمامی 
موتور سواران برای حفظ امنیت و جان خود باید از کاله ایمنی استفاده کنند.رییس پلیس راهور استان اصفهان افزود: بیشترین علت  تصادفات در سطح استان توجه 

نکردن به جلو، رعایت نکردن حق تقدم و تخطی از سرعت مطمئنه است. 

اله« در نخستین روز سال تحصیلی برگزاری طرح »ِاّنی ُاِحُب الصَّ کاهش آمار فوتی های تصادفات در اصفهان

عکس: درنا

مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
6  شــماره آگهــی: 140003902003000170 شــماره پرونــده:  /183
139904002003000910 آگهــی مزایــده پرونده اجرائی به شــماره بایگانی 
9901264 سه دانگ مشاع از ششــدانگ پالک 19 فرعی از 3280 اصلی مفروز 
و مجزا شــده از 8 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
198/96 متر مربع به انضمام انباری 13 فرعی به مساحت 6 متر مربع به نام آقای 
حمیدرضا خوروش فرزند جالل شماره شناسنامه 78036 تاریخ تولد 1358/12/05 
صادره از اصفهان دارای شماره ملی 1281874914 بشماره چاپی 325940 سری 
ه ســال 98 با شــماره دفتر الکترونیک 139920302024010844 دارای سند 
مالکیت تک برگ می باشد به نشــانی اصفهان آدرس ملک: اصفهان خیابان باغ 
دریاچه کوچه شهید عباسی 58 بن بست یاس پالک 42 ، که به موجب سند ازدواج: 
شماره سند: 5284، تاریخ سند: 1382/06/19 ، دفترخانه  ازدواج 1 شهر اصفهان 
استان اصفهان در قبال مهریه خانم شیرین قدســی بروجنی نام پدر: نصرت ا... ، 
تاریخ تولد: 1357/01/01 شماره ملی: 0066329515 ، شماره شناسنامه: 4022 
و همچنین پنج درصد اجرایی صندوق دولت بازداشــت گردید و در پرونده ثبتی و 
دفتر بازداشتی منعکس گردید و حدود شش دانگ آن به شرح ذیل اعالم می گردد: 
شمااًل به طول 16 متر پنجره و دیواریست بفضای کوچه، شرقًا: بطول 12/30 متر 
دیواریست بفضای پالک شــماره 7 فرعی، جنوبًا: در سیزده قسمت که قسمتهای 
دوم و چهارم و ششم و هشتم و دوازدهم و چهاردهم غربی است به ترتیب بطولهای 

1/20 متر و 1/30 متر و 1/70 متر و 2/20 متر و 2/50 متر و 0/40 متر و 4/40 متر 
و 0/40 متر و 2/30 متر و 1/90 متر و 1/80 متــر و 1/40 متر و 1/30 متر پنجره و 
دیواریست بفضای حیاط مشاعی پالک شــماره 16 فرعی از 3280،  غربًا: بطول 
9/80 متر دیواریست به دیوار پالک شماره 2 فرعی از 3280 حدود انباری، شمااًل: 
بطول 2 متر دیواریست به عرصه مشاعی، شرقًا: بطول 3 متر دیواریست اشتراکی 
به راه پله شــماره 9 فرعی، جنوبًا: بطول 2 متر درب اختصاصی و دیوار اشــتراکی 
اســت به راه پله پالک 9 فرعی ،  غربًا: بطول 3 متر دیواریست اشتراکی به انباری 
شماره 12 فرعی مساحت شــش دانگ آپارتمان به مساحت 198/96 متر مربع به 
انضمام انباری 13 فرعی به مســاحت 6 متر مربع متر مربع می باشد. مشخصات 
ملک طبق نظر کارشناس: ملک مورد موضوع ارزیابی یک واحد آپارتمان در طبقه 
همکف از یک مجموعه 5 واحدی با اســکلت بتنی و نمای آجر و سنگ می باشد 
موقعیت عرصه ملک جنوبی و در گذر بن بست واقع شده است آپارتمان مورد نظر 
از دو سمت شمال و جنوب نوردهی دارد آپارتمان مورد نظر دارای سه خواب ، سالن 
پذیرایی، آشــپزخانه اپن، با کابینت چوبی فلزی با سقف کنافکاری شده، سرویس 
های بهداشتی، انباری به مســاحت شــش متر مربع، راه پله و پارکینگ و حیاط 
مشاعی و قدرالهســم از موتورخانه می باشد. پوشــش کف اتاق خوابها و پذیرایی 
کاغذ دیواری و روی ستونها سرامیک می باشد. هر سه اتاق خواب کمد چوبی دارند 
دربهای داخلی چوبی و درب رو به تراس آلومینیومی و درب پارکینگ فلزی برقی 
می باشد. قاب پنجره ها آلومینیومی و فلزی می باشد و سیستم سرمایش کولر آبی و 

سیستم گرمایش پکیج و رادیاتور می باشد به تاریخ مباشرت به کارشناسی سیستم 
موتورخانه برچیده شده بود شومینه دیواری در محل پذیرایی مشاهده گردیده راه 
پله سنگ و سطح روبه دیوار راه پله سرامیک و نقاشــی می باشد طرح رو به دیوار 
پارکینگ )مشاعی( آجر و سنگ شده است ساختمان موصوف آسانسور ندارد قدمت 
ساخت در حدود 18 سال تخمین شده می شــود مساحت آپارتمان طبق سند ارائه 
شده 198/96 متر مربع و شماره چاپی سند 325940 شــماره فرعی 19 از اصلی 
3280 به شماره دفتر الکترونیکی 139920302024010844 به مالکیت حمیدرضا 
 خوروش، ارزش سه دانگ مشاع از ششــدانگ پالک معادل بیست و سه میلیارد و 
هشتصد و هفتاد و پنج میلیون و دویســت هزار ریال ) 23/875/200/000ریال( 
ارزیابی گردیده اســت. ســه دانگ مشــاع از شــش د انگ پالک فوق الذکر از 
ســاعت 9 الی 12 روز چهارشــنبه مــورخ 1400/07/07 در شــعبه مهریه اداره 
اجرای اســناد رســمی اصفهان واقع در اصفهان خیابان جی خیابان تاالر میدان 
هفت تیر شــعبه مهریه اداره اجرای اســناد رســمی از طریق مزایــده به فروش 
می رسد. مزایده سه دانگ مشــاع از شش د انگ مشاع از شــش دانگ از پالک 
ثبتی پالک 19فرعــی از 3280 اصلی مفــروز و مجزا شــده از 8 فرعی از اصلی 
مذکور واقع در بخش 5 ثبت اصفهان از بیســت و ســه میلیارد و هشتصد و هفتاد 
و پنج میلیون و دویســت هزار ریال )23/875/200/000 ریال( شــروع و به هر 
کس خریدار باشــد به باالترین قیمت پیشــنهادی فروخته می شــود. این آگهی 
یک مرتبه در ســایت سازمان ثبت اســناد و امالک کشــور و روزنامه زاینده رود 

در تاریخ 1400/06/22 چاپ و منتشــر می گردد و درج در ســایت ســازمان به 
منزله انتشار در روزنامه کثیراالنتشــار محلی می باشد الزم به ذکر است پرداخت 
بدهی هــای مربوط به آب، بــرق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــتراک و 
 مصرف در صورتــی که مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهــی های مالیاتی
 و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقــم قطعی آن معلوم 
شده یا نشــده باشــد به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در 
صورت وجــود مازاد، وجــوه پرداختی بابت هزینــه های فوق از محــل مازاد به 
 برنده مزایده مســترد می گردد. در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول 
می گردد. توضیحًا جهت شــرکت در جلســه مزایده ده درصد از مبلغ پایه مزایده 
 IR090100004061013207670192 را به حساب بانک مرکزی به شــماره
بنام وجــوه ســپرده اداره کل ثبت اســناد و امــالک اصفهان با شناســه واریز 
998108561161070070570000000000 اقدام بابت پرونده کالســه فوق 
واریز و به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناســایی معتبر الزامی است. برنده 
مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده 
به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش 
را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه 
واریز خواهد شد. ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد 
از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. م الف: 1189189  

امیر امیری ننادگانی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 



دبیر کمیته جت اسکی و جت بت هیئت انجمن های ورزشی استان اصفهان گفت: جت اسکی در ابتدای ورود به ایران به عنوان وسیله تفریحی استفاده می شد، 
ولی با تاسیس انجمن جت اسکی زیر نظر فدراسیون انجمن های ورزشی این رشته رسما به عنوان یک رشته ورزشی شناخته شد. کمیته جت اسکی و جت بت 
استان اصفهان نیز از سال ۱۳۹۳ تشکیل شد و تاکنون به فعالیت خود ادامه داده است. محسن فدایی ادامه داد: در استان اصفهان ورزش جت اسکی شناخته 
شده نیست. برای اولین بار در سال ۹۶ توانستیم با استفاده از استادان مجرب و حضور ۳۰ نفر از عالقه مندان، اولین دوره گواهینامه و داوری جت اسکی را در سد 
خمیران با کمک شرکت آب منطقه ای اصفهان برگزار کنیم.فدایی بیان کرد: تیم جت اسکی اصفهان در مهرماه ۹۶ در جام شهید حججی شرکت کرد و ایوب سلطانی 
موفق به کسب رتبه دوم کشور در رشته اساللوم و تیم جت اسکی استان اصفهان در اولین دوره حضور در مسابقات موفق به کسب مقام سوم تیمی شد.وی راجع به 
مشکالت این ورزش تصریح کرد: با توجه به مذاکرات انجام شده با مدیرعامل شرکت آب منطقه استان اصفهان امکان استفاده از ظرفیت دریاچه های خمیران، 

کمانه، قرقاچ، حنا و چشمه لنگان در فریدون شهر برای توسعه و ترویج ورزش های آبی از جمله جت اسکی فراهم شد.

5دریاچهاصفهاندراختیارتوسعهورزشجتاسکیقرارمیگیرد
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سودکهکشانیهاازبازسازیبرنابئوچقدراست؟
میزان درآمد های رئال مادرید از بازسازی ورزشــگاه خانگی اش مشخص شد.در اردیبهشت ماه 
سال ۱۳۹۸ باشگاه رئال مادرید پروژه بازسازی ورزشــگاه خانگی خود به نام برنابئو را کلید زد. 
کهکشــانی ها امیدوارند عملیات نوسازی استادیوم را تا تابســتان ۲۰۲۲ به پایان برسانند. البته 
قرار بود عملیات با ســرعتی بیشتر اجرایی شود که شــیوع کرونا این روند را به تاخیر انداخت. با 
این حال هر روز به طور میانگین ۳۵۰ کارگر در برنابئو مشغول کارند تا پروژه در زمان تعیین شده 

به پایان برسد.
رئال برای ســاخت برنابئو وامی به مبلغ ۵۷۵ میلیون یورو با بهره ۲.۵ درصد برای بازگشــت در 
مدت ۳۰ سال دریافت کرده اســت که هزینه کلی آن ۷۹۶.۵ میلیون یورو خواهد بود. رئال باید 
از سال ۲۰۲۳ ساالنه ۲۹.۵ میلیون یورو به عنوان قســط بپردازد که این بازپرداخت تا ۳۰ ژوالی 

۲۰۴۹ ادامه خواهد داشت.
کهکشــانی ها امیدوارند در آینده و بدون کرونا بتوانند ســالی ۲۰۰ میلیون یــورو از برنابئو درآمد 
داشته باشند و به درآمد ساالنه بیش از یک میلیارد یورو برسند.در همین راستا روزنامه آ. اس در 
گزارشی اعالم کرد: »پیش بینی می شود رئال مادرید ساالنه بین ۱۵۰-۲۰۰ میلیون یورو از برنابئو 

جدید درآمد کسب کند، مبلغی که در دهه های آینده به اقتصاد رئال مادرید کمک خواهد کرد.«

دغدغه»پوچتینو«دربارهدروازهبانپاریسنژرمن
 سرمربی آرژانتینی پاریسن ژرمن دو دروازه بان بزرگ در اختیار دارد که این می تواند برایش تبدیل 
به چالش شود.باشگاه پاریســن ژرمن در حال حاضر ۲ دروازه بان آماده به نام های جانلوییجی 
دوناروما و کیلور ناواس در اختیار دارد و مائوریتسیو پوچتینو از حیث بازی دادن به این دو ستاره 
دغدغه خواهد داشت.ناواس ۳۴ ســاله که در جام جهانی ۲۰۱۴ درخشش خوبی در کاستاریکا 
داشت، راهی رئال مادرید شد و پس از ۵ فصل حضور در این باشگاه، سال ۲۰۱۹به پاریس رفت.

دوناروما ۲۲ ساله که دروازه بان فیکس میالن بود و حاال هم به جایگاه خوبی در تیم ملی ایتالیا 
رسیده، تابستان امسال به صورت آزاد به پاریس پیوست تا دروازه بان اول این تیم متمول باشد.

در کادرفنی پاریســن ژرمن در مورد دوناروما و ناواس اختالف نظر وجــود دارد، برخی می گویند 
دوناروما باید فیکس باشــد و برخی بر فیکس بودن ناواس تاکید دارند. باید دید تصمیم نهایی 

سرمربی آرژانتینی چیست و کدام ستاره در ادامه راه فیکس خواهد بود.

هشدارکاپیتانیووه؛داستان»رونالدو«تمامشده
جورجیو کیه لینی معتقد است داستان کریســتیانو رونالدو دیگر تمام شده و حاال باید به پائولو 
دیباال پرداخت.بیانکونری شنبه شــب و در نیمه اول با گلزنی آلوارو موراتا  از ناپولی پیش افتاد، 
اما در نیمه دوم همه چیــز تغییر کرد و ماتئو پولیتانو و کالیدو کولیبالــی دو بار برای ناپولی موفق 
به گلزنی شدند تا در نهایت یوونتوس دومین شکســت متوالی خود را متحمل شود.  جورجو کیه 
لینی، کاپیتان باتجربه یوونتوس در پایان این دیدار مدعی شــد بیانکونــری عملکرد خوبی برابر 
ناپولی داشته و مستحق کسب حداقل یک امتیاز بوده است. جورجو یه لینی گفت: »تیم در طول 
بازی متحد بود و بنابراین ما باید از عملکرد خودمان راضی  بوده و به این نمایش افتخار کنیم. ما 
شایسته این بودیم که در خانه ناپولی نتیجه بگیریم، اما حاال تنها کاری که می توانیم انجام دهیم 
این است که بیشــتر کار کرده و کمتر صحبت کنیم. تاثیر جدایی کریستیانو رونالدو از یوونتوس؟ 
وقتی بازیکنی در رده جهانی مثل کریستیانو در اختیار دارید تیم در خدمت او بازی می کند. ما باید 
از کریستیانو به خاطر تمام کارهایی که او در این سال ها در یوونتوس انجام داد سپاسگزار باشیم، 
اما ما به کار خود ادامه می دهیم. حاال آینده یوونتوس معطوف به پائولو دیباال خواهد بود. طی دو 
سال گذشته و به دلیل حضور رونالدو، آمار گلزنی دیباال کاهش پیدا کرد، اما حاال او بازیکن اصلی 

تیم است و همه این موضوع را متوجه می شوند.«

آغاز مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا؛

تقابل استقالل- الهالل در خاک امارات

مرحله یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان  سمیهمصور
آسیا امشب در شرایطی آغاز می شود که 
در اولین دیدار این مرحله تیم های استقالل تهران  و الهالل عربستان 
مقابل یکدیگر قرار مــی گیرند، دیداری که از ســاعت ۲۱:۳۰ به وقت 

تهران در ورزشگاه زعبیل امارات برگزار می شود.
اســتقاللی هــا کــه  در مرحلــه گروهــی در گــروه C با تیــم های 
الشــرطه عراق، الدحیل قطــر و االهلی عربســتان هم گروه شــده 
بودنــد، در پایــان ایــن مرحلــه و بــا ســه بــرد و دو تســاوی و 
 کســب ۱۱ امتیاز به عنــوان صدرنشــین راهی مرحله یک هشــتم

 نهایی شدند.
در آن سو تیم الهالل عربستان که در گروه A   این رقابت ها با تیم های 
استقالل تاجیکستان، شباب االهلی امارات و آجی ام کا هم گروه شده 
در پایان مرحله گروهی با سه برد، یک تساوی و کسب ۱۰ امتیاز پس 
از تیم اســتقالل تاجیکســتان در رده دوم قرار گرفت تا در مرحله یک 

هشتم نهایی حریف تیم استقالل تهران شود.
تقابل تیم هــای اســتقالل تهران و الهــالل عربســتان دوازدهمین 
رویارویی آبی های قاره کهن با یکدیگر اســت. هــر دو تیم تاکنون دو 

بار قهرمان رقابت های باشگاهی آسیا شــده اند،جزو ریشه دارترین 
تیم های قاره کهن به حساب می آیند و همواره تقابل شان کالسیک و 

تماشایی بوده است.
آنها قرار است دوازدهمین اپیزود رویارویی های خود را در امارات اکران 
کنند. در ۱۱ مصاف پیشین هیچ تساوی به بار ننشسته و الهالل با یک 
پیروزی بیشتر گوی سبقت را از رقیب دیرینه خود ربوده است. آنها ۶ 

پیروزی دارند و استقالل پنچ بازی را با برد پشت سر گذاشته است.
این دو تیم حاال برای ســومین بار در دور حذفی بایــد به مصاف هم 

بروند. 
در دو بازی قبلی تکلیف تیم برنده در ضربات پنالتی مشخص شد که 
هر دو بار الهالل برنده نهایی لقب گرفت. آنهــا همچنین فاتح آخرین 
رویارویی نیز هســتند. همچنین این چهارمین تقابل در خاک امارات 
به شمار می رود. تا به اینجا یک بار استقالل و دو بار الهالل در این کشور 

طعم برد را چشیده اند.
اســتقاللی ها که با فرهاد مجیدی در مرحله گروهــی به نتایج خوبی 
دست یافته بودند و عملکرد درخشــانی را از خود به جای گذاشتند به 
دنبال برتری مقابل تیم الهالل هستند تا از این مرحله نیز به خوبی گذر 

کنند. جدایی برخی از بازیکنان کلیدی این تیم که آبی پوشان پایتخت 
را در مرحله گروهی همراهی می کردند باعث شــده تا تیم اســتقالل 
تهران کار سختی برای جدال با تیم عربســتانی داشته باشد. انتخاب 
جانشینان این بازیکنان از چالش های اصلی مجیدی در دیدار با تیم 
الهالل اســت تا بتواند تیمی قدرتمند را روانه دیدار امشــب کند.  وب 
سایت سعودی اسپور  درباره وضعیت الهالل نوشته است: رهبر )لقب 
الهالل( با چندین غیبت چشــمگیر به مصاف استقالل ایران می رود. 
غیبت هایی که بیشتر در خط میانی رخ داده جایی که دو بازیکن ملی 

پوش نمی توانند الهالل را همراهی کنند.
 عبدا...عطیف دچار مصدومیت شــده و محمد کنو نیز محروم است. 
همچنین، سه بازیکن خارجی به نام هایگوستاوو کوئالر، آندره کاریلو و 
لوسیانو ویتو در این مسابقه حضور نخواهند داشت، زیرا آنها از لیست 
آسیایی الهالل حذف شده اند. کادرفنی الهالل کوئالر و کاریلو را به دلیل 
حضور در تیم های ملی کلمبیا و پرو و تاخیر در بازگشــت به ریاض از 

لیست آسیایی خط زده است.
 کنفدراسیون فوتبال آسیا قضاوت دیدار حساس بین دو تیم استقالل 
تهران و الهالل عربستان را به فومینگ، داور چینی واگذار کرده است.

خبر روز

آخرینبازگشت»قاسمحدادیفر«
اواسط اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ که ذوب آهن روزهای سخت و پراسترسی را تجربه می کرد، خبر 
ناخوشایند دیگری نیز به هواداران این تیم و کادر فنی رســید و قاسم حدادی فر در جریان یکی  
از جلســات تمرینی با پارگی رباط صلیبی مواجه شد تا برای ســومین مرتبه طی سال های اخیر 

زانوی خود را جراحی کند.
حدادی فر البته مانند دوره دوم مصدومیت پارگی رباط صلیبی که در هفته ابتدایی لیگ هفدهم در 
دیدار برابر سیاه جامگان برای او رخ داد و ۶ ماه بعد در یک مسابقه رسمی به میدان رفت، بار دیگر 
توانسته زودتر از موعد در تمرینات حاضر شود و امیدوار اســت تا شروع مسابقات بتواند شرایط 
بدنی مناسبی پیدا کند.پس از مصدومیتی که در اردیبهشت برای حدادی فر اتفاق افتاد، او تا مدتی 
شرایط روحی مناسبی نداشت ولی پس از چند هفته در مصاحبه خود اعالم کرد که دوست ندارد 
با مصدومیت به فوتبالش پایان بدهد و حتی اگــر مدیران ذوب آهن تمایل به تمدید قرارداد با او 
نداشته باشند، سال آخر را در باشگاه دیگری توپ خواهد زد.لیگ ۲۱ حاال برای کاپیتان ذوب آهن 
به لیگی ویژه و خاص تبدیل شــده و او در آستانه ۳۹ ســالگی انگیزه زیادی برای درخشش در 
آخرین سال فوتبال حرفه ای خود دارد و باید دید این چالش برای او و ذوب آهن درنهایت چطور 

به پایان خواهد رسید.

پاشازاده،پای»ندود«و»کان«راوسطکشید
مهدی پاشــازاده در خصوص انتخابش به عنوان معاون ورزشی باشــگاه استقالل اظهار داشت: 
خیلی خوشحالم که در این شرایط می توانم به اســتقالل خدمت کنم. استقالل خانه من است و 
از اینکه بتوانم به هر شــکلی به تیمی که در آن بزرگ شده ام خدمت کنم خوشحال می شوم.وی 
ادامه داد: از روز شنبه تعداد زیادی از هواداران را در کوچه و خیابان دیده ام و خیلی ها ابراز لطف 
داشتند، امیدوارم بتوانم  به بهترین شکل ممکن به استقالل خدمت کنم.معاون ورزشی باشگاه 
استقالل در خصوص اینکه آیا شرح وظایف وی در باشگاه مشخص شده است یا خیر عنوان کرد: 
واقعیت این است که این پســت در فوتبال ایران تعریف نشده است. در اکثر باشگاه های معتبر 

دنیا معاون ورزشی نقشی تعیین کننده دارد. 
مثال پاول ندود در یوونتوس، اولیور کان در بایرن مونیخ و لئوناردو در پاری سن ژرمن همه معاون 
ورزشی باشگاه های خود بوده و هستند.پاشازاده تاکید کرد: در ایران هم این پست باید به خوبی 
جا بیفتد. هدف من این است که کارها خوب پیش برود. قطعا اگر هماهنگی خوبی به وجود بیاید 

باشگاه و تیم روی نوار موفقیت گام بر خواهند داشت.

آقاکریم؛پرکارترینمربیفوتبالایران
کریم باقری ســال پر ترافیکی را در قامت مربی تجربه کرد و فصل بدون اســتراحتی را ســپری 
می کند.کریم باقری یکی از با ثبات ترین نفرات پرســپولیس طی پنج سال اخیر است. او که کار 
خود را با دستیاری برانکو آغاز کرد پس از کســب افتخارات کنار او، با کالدرون و یحیی هم ادامه 
داد تا عضو ثابت نیمکت پرســپولیس لقب بگیرد.اما باقری که عملکردش در قامت مربی مثل 
دوران بازی اش تحسین برانگیز شــده، در فیفادی ها با موافقت باشگاه پرسپولیس به تیم ملی 
می رود و تا االن شــش بازی را در قامت مربی تیم ملی تجربه کرده است.وی عالوه بر نشستن 
روی نیمکت پرسپولیس در ۳۰ بازی لیگ برتر و تا مرحله یک چهارم جام حذفی، شش بازی با 
تیم ملی و شش بازی هم در مرحله گروهی لیگ قهرمانان ۲۰۲۱ تجربه کرده تا پرکارترین مربی 
ایران باشد.باقری امیدوار است برای دومین سال پیاپی حضور در مراحل باالتر آسیا را تجربه کند 
و با این تیم به قهرمانی آسیا برسد. آقا کریم که فیزیک بدنی خود را نیز تا حد مناسبی حفظ کرده، 
به گفتن شفاهی نکات بســنده نمی کند بلکه در همه تمرین ها خودش وارد گود شده و همراه با 

شاگردانش پا به توپ می شود.

مستطیل سبز

ملی پوش واترپلو:

میتوانرویمدالواترپلو
حسابکرد

ملی پوش واترپلو در خصوص حضور تیم ملی 
واترپلو در اردوی تدارکاتی ترکیه اظهار کرد: دو 
سالی بود که هیچ مسابقه رسمی، نیمه رسمی 
و یا تدارکاتی نداشتیم. در این مدت شرایط به 
نحوی بود که حتی برگزاری بازی های المپیک 
هم در شک و شبهه بود. شیوع ویروس کرونا 
رشته ما را خیلی درگیر کرد. البته خداراشکر 
تمرینات تیم ملی واترپلو از یک جایی به بعد 
شروع شد و بازیکنان کنار هم تمرین داشتند.

ارشیا الماســی افزود: اردوی تدارکاتی ترکیه 
هم که به تازگی رفتیم، اردوی مناســبی برای 
تیم ملی بود. تیم انکای ترکیه، ۱۱ ملی پوش 
داشــت و به خاطر همین اردوی خوبی برای 
تیم ما بود. سعی کردیم هر جلسه با این تیم 
بازی و برخی فرم های دفاع و انتقال را تمرین 
کنیم. این اردو از این جهت خیلی خوب بود.

وی در خصوص هدف تیم ملی واترپلو گفت: 
هدف اصلی ما بازی های آســیایی اســت. 
اگر اشــتباه نکنم در این ســال ما بازی های 
کشورهای اسالمی را هم داشتیم که نمی دانم 
برگزار می شود ولی هدف اصلی و نهایی تیم 
ملی واترپلو حضور در بازی های آسیایی است. 
الماسی به کســب مدال بازی های آسیایی 
اشاره کرد و گفت: ما چهار ســال قبل در این 
بازی ها مدال آوردیم و تاریخ سازی کردیم؛ اما 
ادامه دار بودن و تکرار این مدال مهم تر است. 
باید تیم ملی بتواند پشت سر هم از جایگاهی 
که دارد حفاظت کند. بازی های آسیایی سال 
آینده در چین است و این کار را برای ما سخت 
تر می کند، اما هدف تیم ملی از مدت ها قبل 
بازی های آسیایی بوده و همین که اردوهای 
تدارکاتی شروع شده و برنامه ریزی ها انجام 
شده می توان به کسب مدال امید داشت.وی 
گفت: اگر وزارت ورزش و یا ارگان های ورزشی 
به این رشــته کمک کنند می توان روی مدال 
این رشته حســاب باز  کرد. ما یک بار جواب 
اعتمادی که به ما کرده بودنــد را دادیم و ۱۰۰ 
درصد با اردوهای بیشتر و برنامه ریزی بهتر و 

عالی تر به هدف نهایی خواهیم رسید.

لهالل عربستان  تقابل تیم های استقالل تهران و ا
دوازدهمین رویارویی آبی های قاره کهن با یکدیگر 
است. هر دو تیم تاکنون دو بار قهرمان رقابت های 
باشگاهی آسیا شده اند،جزو ریشه دارترین تیم های 
قاره کهن به حساب می آیند و همواره تقابل شان 

کالسیک و تماشایی بوده است

فوتبال جهان

وز عکس ر

عکسیکه»مسی«از
فالسکخاصشمنتشرکرد

لیونل مســی به تازگی در صفحه شخصی 
خود در اینستاگرام یک تصویر از فالسک و 
فنجان خود را در بخش استوری ها منتشر 
کرده است.مشخص است که لوگوی »پی 
اس جی« هم به این فالســک اضافه شده 
است. در واقع روی فالسک مسی، لوگوی 
باشــگاه هایی که مســی در آن ها حضور 
داشته است، درج شــده  و لوگوی تیم ملی 

آرژانتین هم روی آن دیده می شود.

سرمربی سابق تیم ملی تکواندو در خصوص اینکه 
گفته می شــود با مســئوالن فدراســیون تکواندو 
مذاکره کرده اســت، اظهار داشــت: هیچ مذاکره و 
صحبتی با مسئوالن فدراسیون نداشتم. امیدوارم 
هر اتفاقی می افتد به نفع خانواده تکواندو باشــد. 
اعتبار اجتماعی و هر چه ما داریم از تکواندو اســت 
و در این رشــته ذی نفع هســتیم. بیژن مقانلو در 
خصوص ناراحتــی و واکنش بازیکنــان المپیکی 
تکواندوی ایران به صحبت های ســیروس رضایی، 
سخنگوی کمیته فنی فدراسیون در خصوص نقش 
۵۰ درصدی ورزشــکاران در ناکامی المپیک توکیو 
گفت: هر کســی به اندازه خودش در کسب و عدم 
کسب نتیجه تاثیرگذار است. در موفقیت ها نیز نقش 
هر کسی در پاداش ها و مسائل دیگر در نظر گرفته 

می شود. صحبت های آقای رضایی باید ریشه یابی 
شود. سرمربی سابق تیم ملی تکواندو در خصوص 
نقش عوامل بیرونی در عــدم توفیق تکواندو عنوان 
کرد: عوامل بیرونی برای همه کشورها بوده و اینگونه 
نیست که فقط متعلق به ما باشــد. برای موفقیت 
یک تیم  همه عوامل باید دست به دست هم دهند. 
از نگهبان تا اصلی ترین ارکان فدراســیون در نتیجه  
تاثیرگذار هستند. این درست است که خروجی آن 
با کسب مدال به نام قهرمانی که زحمت کشیده ثبت 
می شود، اما اگر زیرساخت مناسب نباشد خروجی 
هم درست نخواهد بود.مقانلو در پاسخ به این سوال 
که چرا در جامعه تکواندو هیچ کســی فرد دیگری 
را قبول ندارد، گفت: فکر می کنم انــدازه افراد را در 
تکواندو خوب تعریف نکردیم. هر کسی در تکواندو 

اندازه ای دارد و اگر این تعریف انجام نشــود همه 
خود را هم قد می دانند.  وی در مورد احتمال همدلی 
دوباره در جامعه تکواندو گفت: چرا که نه، به شرطی 
که همدلی کلی بــه وجود بیاید و هر کســی اندازه 
خود را بداند. در یک خانواده وقتی یکی از فرزندان 
صحبتی انجام می دهد، پدر خانواده کنترل می کند. 
همه ما می دانیم در فرهنگ مــا ایرانی ها بزرگ تر 
خانواده مسائل خانواده را تعریف می کند. در بحث 
فرهنگی در فدراسیون تکواندو کم هزینه نکردیم، اما 

خروجی خوبی نداشتیم. 

سرمربی سابق تیم ملی تکواندو:

هیچمذاکرهایبافدراسیوننداشتم
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عضو شورای شهر:

 اتمام خطوط 2 و 3 متروی اصفهان، زندگی شهروندان
 را ارتقا می دهد

رییس مرکز پژوهش های شــورای اســامی شــهر اصفهان گفت: امید و توجه شــورای ششم 
اتمام خطوط دو و سه مترو برای ارتقای زندگی شهروندان اســت.مصطفی نباتی نژاد در صفحه 
اینستاگرام خود نوشــت:»بازدیدی از ۳۰ متر زیر زمین اصفهان داشــتیم. جایی که صدها کارگر 
جان خود را در کف دستان شان می گیرند و برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان مشغول به کار 
می شوند.کارگاه زیرزمینی خط دو مترو از کم برخوردارترین محات اصفهان در شمال شهر شروع 
می شود و مرکز شهر با تقاطع خط یک در ایستگاه امام حسین )ع( را ماقات می کند و مسیر خود 
را با بیش از ۲۰ کیلومتر، در همسایگی غرب اصفهان به پایان می رساند. امید و توجه شورای ششم 

اتمام خطوط دو و سه مترو برای ارتقای زندگی شهروندان است«.

معاون عمرانی شهردار اصفهان:

پروژه های عمرانی شهر بدون وقفه در حال اجراست
معاون عمران شهری شهردار اصفهان با اشاره به روند اجرای پروژه های عمرانی شهر، اظهار کرد: 
خوشبختانه پروژه های عمرانی سطح شهر طبق برنامه پیش بینی شده در تمامی مناطق در دست 
اقدام است.ایرج مظفر افزود: اکنون احداث خط دو قطار شــهری به صورت منظم و طبق برنامه 
در حال انجام است، همچنین پروژه بزرگ حلقه حفاظتی شهر نیز با تمام قوا در دست اجراست.

معاون عمران شهری شهردار اصفهان از پیشــرفت ۸۰ درصدی کیلومتر چهار تا هفت مسیر حلقه 
حفاظتی شهر خبر داد و افزود: هر هفته به طور مستمر جلساتی برای بررسی وضعیت این پروژه 
برگزار می شود.وی خاطرنشــان کرد: به زودی عملیات اجرایی احداث کیلومتر دو و نیم تا چهارم 
حلقه حفاظتی شهر آغاز خواهد شد و اقدامات مربوط به طراحی پروژه و عقد قرارداد انجام شده 

است.
مظفر تاکید کرد: هدف شهرداری بهره برداری از مسیر حلقه حفاظتی شهر حدفاصل مجموعه پل ها 
و تقاطع چهار سطحی سردار شهید سلیمانی تا اتصال به بلوار فرزانگان در اوایل سال آینده است 

از این رو روند آزادسازی و اجرا با قدرت ادامه پیدا خواهد کرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در معاونت عمران شــهری شــهرداری ۴۷۶ قــرارداد عمرانی با 
پیمانکاران منعقد شده که در تمامی مناطق پانزده گانه شهرداری در حال اجراست، گفت: در حال 
حاضر حدود ۵۹ قرارداد آسفالت معابر سطح شهر، ۱۴ قرارداد مربوط به اماکن ورزشی تفریحی، 
۱۲ قرارداد برای بهبود بافت قدیمی، ۱۱ قرارداد در بخش پارک ها و فضای سبز، سه قرارداد پل عابر 
پیاده، ۳۷ قرارداد پیاده رو سازی، ۴۰ قرارداد تأسیسات زیربنایی و آبرسانی، ۶۰ قرارداد تعمیرات 
و نگهداری، هفت قرارداد تقاطع و پل، ۲۳ قرارداد خیابان سازی، ۳۶ قرارداد ساختمان تجاری و 
اداری، ۷۵ قرارداد ساماندهی و جدول گذاری، شش قرارداد سرویس های بهداشتی، ۱۲ قرارداد 
ساخت مادی و بدنه سازی انهار، ۱۹ قرارداد مراکز فرهنگی و ۹ قرارداد مناسب سازی معابر برای 
معلوالن در حال انجام است.معاون عمران شهری شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: چهار قرارداد 
بخش پارکینگ در سطح شهر در حال اجرا داریم که بزرگ ترین آنها پارکینگ زیرسطحی خیابان 
توحید است.وی تاکید کرد: تمامی قرارداد پروژه ها توسط مناطق، ستاد معاونت عمران و مدیریت 

کان شهری در حال رصد بوده و بدون هیچ وقفه ای در حال اجراست.
مظفر اظهار کرد: تمام تاش شهرداری این است که با وجود تمامی مشکات ایجاد شده از جمله 
مسائل مربوط به انجام آزادسازی ها یا صدور مجوز ترافیک حتی شرایط سخت کرونایی، پروژه ها 

بدون هیچ وقفه ای اجرا شود.
وی اظهار امیدواری کرد با برنامه ریزی ها و سیاســت گذاری های شــهرداری تمامی پروژه ها به 

موقع در اختیار شهروندان قرار گیرد.

از»حقبهشهر«چهمیدانید؟

به نظر می رسد که امروزه طراحی شــهری در کشورمان به دلیل انحصار 
طلبی ها، فقدان عرصه ای برای مشارکت و ابراز عقیده استفاده کنندگان 
فضا، توجه نکردن به همه اقشار و گروه های موجود در شهر، بی توجهی 
به مفهوم عمیق واژه شهروند و در نهایت توجه نکردن به انسان مداری با 
مشکات متعددی روبه رو است؛ در واقع مفهوم عمیق واژه شهروند با در 
نظر گرفتن حقوق آنها نسبت به محل زندگی شان تعریف می شود که برای 
در نظر گرفتن این حقوق باید مفهوم شهروندی بر پایه تئوری هایی نظیر 

تئوری »حق به شهر« همچنین مفهوم عدالت شهری بازتعریف شود.
استاد تمام گروه شهرسازی، دانشــکده معماری و شهرسازی دانشگاه 
هنر اصفهان در این باره می گوید: مفهوم حق به شهر برای نخستین بار در 
جریان تظاهرات سال ۱۹۶۸ در فرانسه با نگارش مقاله ای با همین عنوان 
توسط »هانری لوفور« فیلسوف فرانسوی مطرح شد؛ لوفور حق به شهر را 
حق به زندگی شهری می نامد و این حق را یک حق جمعی می داند که به 
یک مکان معین مربوط می شود.وی با بیان اینکه لوفور شهر را به عنوان 
یک ساختار اجتماعی می دانســت و اعتقاد داشت که تمام شهروندان 
نسبت به شهر دارای حق هستند، تصریح می کند: »هنری لوفور« از نظریه 
پردازان پیشگامی است که به نقش بنیادین فضا در انتظام بندی و کارایی 
اجتماعی جوامع اشــاره دارد و در کتاب تولید فضا با انتقاد از شهرهای 
سرمایه محور قرن بیستم، اشاره به این واقعیت دارد که امروزه فضا نقش 

بنیادین در پایداری و تداوم سرمایه داری ایفا می کند.

»محمد مسعود« تصریح می کند: »شهر به مثابه حق اجتماعی« ایده لفور 
در نگارش کتاب »تاثیر گذار حق شهری« در انتهای دهه ۶۰ میادی است و 
همزمان با مبارزات دانشجویی- کارگری ۱۹۶۸ فرانسه علیه نابرابری های 
شهری، در سطح بین المللی در مورد اهمیت تخصیص فضا به شهروندان 

به جای انحصار فضا به سرمایه تا به امروز بازتاب وسیعی داشته است.
وی اظهار می کند: مفهوم حق شهری چشم انداز مشترکی را برای پژوهش 
در حوزه مطالعات شهری و سایر علوم اجتماعی مرتبط ایجاد کرده؛ با این 

حال همچنان انتزاعی، کلی و فاقد چارچوب اطاق پذیری است.
مسعود با بیان اینکه در نوشــته های لوفور حق شهری همانند یک سبد 
مفهومی معرفی می شود که بسیاری از حقوق اجتماعی دیگر را نیز شامل 
می شود، می گوید: خوانش های متعدد حق شهری طی دو دهه گذشته 

ابعاد جدیدتری از این مفهوم را آشکار ساخته است.
وی با اشاره به سیر تحقق مفهوم حق به شــهر، تصریح می کند: تحقق 
مفهوم حق به شهر، قاعده سازی مفهوم و چیستی مفهوم آن از جمله موارد 

سیر تحقق حق به شهر است.
استاد تمام گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر 
اصفهان با تاکید بر اینکه حق شهری در واقع حق شهروندیت شهری است 
که موجب تجدید حقوق جمعی در قالب تخصیص فضا به شهروندان و 
مشارکت آنها در اموری است که مستقیما فضای شهری و زندگی روزمره 
آنها را تحت تاثیر قرار می دهد، می افزاید: به همین دلیل حق شهروندیت 

شهری نسبت به حق شــهروندی، تصمیمات بیشتری را در امور شهری 
تحت نظارت شهرنشینان قرار می دهد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شاهد ویرانگری های به اصطاح خاقانه 
هســتیم که با ایجاد و احداث واحدهای قوطی کبریتی و النه زنبوری به 
زندگی و شخصیت فرد شهرنشین طرح واره ها و الگوهای انسان شیء 
شده ای را تزریق کرده و در مقابل فرد نیز عما خود را فاقد هر گونه کنش 
خاقانه ای در برابر ساختارها و الگوهای مسلط سرمایه داری احساس 
می کند، ادامه می دهد: زیستن در چنین مسکن هایی شاید به ظاهر افراد 
را از نظر فضایی و کالبدی به یکدیگر نزدیک کرده باشد، اما از آنجایی که فرد 
احساس می کند فردیت او که اساس تفکر و انتقاد از وجود موجود است در 
معرض تعرض واقع شده، هرگونه تمایلی نسبت به جمع و احقاق حقوق 

جمعی خود را به محاق می برد.

»حق به شهر« چارچوبی برای ارزیابی پروژه های شهری
معاون شهرســازی و معماری شــهرداری اصفهان در این باره با تاکید 
بر تدوین مؤلفه های سنجش حق به شــهر در کان شهر اصفهان اظهار 
می کند: امروزه برنامه ریزی شهرها با وجود تغییر در شیوه زندگی و حقوق 
اجتماعی افراد و گروه ها و تاثیر مســتقیم بر حقوق شهروندان، مطابق 

خواست گروه های قدرتمند اجتماعی شده است.
سید احمد حسینی نیا می گوید: این امر منجر به دور نگه داشتن بسیاری 
از گروه های اجتماعی از فرآیند سیاست گذاری توسعه شهری و همچنین 
دسترسی به خدمات و فضاهای شهری شــده؛ در حالی که باید فرآیند 
توسعه شهری مبتنی بر خواست و نیاز همه ساکنان شهر و در چارچوب حق 
به شهر به عنوان پاسخی قدرتمند برای تمامی شهرها به ویژه شهرهایی که 

شهروندان آنها به صورت مختلف از تبعیض رنج می برند، باشد.
معاون شهرسازی و معماری شــهرداری اصفهان تاکید می کند: حق به 
شــهر، فراتر از آزادی فردی در دسترسی به امکانات شهری و حق تغییر 
خود شهروند و اجتماع شهری از راه تغییر شهر است و بر اساس آن همه 
ساکنان شــهر هم حق تملک یا تخصیص فضا مانند )حق دسترسی، 
تصرف اســتفاده از فضا و تولید فضای جدید منطبق با نیازهای مردم( 

و هم حق مشارکت در تصمیم گیری برای تولید فضای شهری را دارند.
وی با بیان اینکه مفهوم حق به شــهر می تواند به عنــوان چارچوبی برای 
ارزیابی پروژه های شهری قرار گیرد، می افزاید: نمودهای فضایی برآمده از 
حق به شهر شامل کنترل، مدیریت و تولید فضای شهر متناسب با نیازهای 
مردم، امکان حضور، تبادل و کنش اجتماعی، تصرف و بهره وری از فضای 
شهر برای تمامی اقشار و گروه ها، دسترســی آسان به مراکز و فضاهای 
شــهری و تداوم عملکردی بین مرکز و حومه شــهر در فرآیند طراحی و 
برنامه ریزی شهری و اجرای پروژه های شهری مورد نظارت و کنترل شود.

یک کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری  با اشاره به 
مهم ترین مطالبات از شــهردار آینده اصفهان، اظهار 
کرد: یکی از مشکاتی که کان شهر اصفهان از آن رنج 
می برد، موضوع آلودگی هواســت که انتظار می رود 
شــهردار آینده اصفهان برای مقابله با آن راهکارهای 
بنیادی داشته باشــد.میاد پارســافر با بیان اینکه 
ســرعت بخشــی به تکمیل خطوط مترو و تجهیز و 
نوســازی ناوگان حمل و نقل عمومی شــهری باید 
مورد توجه شهردار آینده قرار گیرد، افزود: با توجه به 
افزایش تورم و گرانی هــا و البته منابع مالی محدود 
آنگونه که باید موفقیت در این بخش حاصل نشده 
است.این کارشــناس ارشــد برنامه ریزی شهری 

تصریح کرد: تشویق مردم به استفاده از حمل و نقل 
عمومی برای انجام ســفرهای درون شهری از دیگر 
ضروریات برای کاهش آلودگی هوا و ترافیک است، 
همچنین زمانبندی حرکت اتوبوس های شهر و رعایت 
ثانیه و دقایق اعام شده از طریق تابلوهای نصب شده 
در ایستگاه های اتوبوس با هدف اعتمادسازی برای 
شهروندان جهت استفاده از اتوبوس های شهر باید 
مورد توجه قرار گیرد.وی با تاکید به اهمیت ساخت 
تراموا یا مونوریل با مشارکت بخش خصوصی برای 
کاهش ترافیک شهر اصفهان، ادامه داد: موضوع دیگر 
که باید شــهردار آینده اصفهان مورد توجه قرار دهد، 
اصاح و بازنگری مسیرهای ویژه دوچرخه سواری 
در شهر است زیرا در شــهری که اهتمام برای ایجاد 
مسیرهای دوچرخه جهت افزایش رغبت شهروندان 

به استفاده از این وسیله پاک و ارزان وجود دارد، باید 
دقت بیشتری در ایجاد مسیرها صورت گیرد تا امنیت 
دوچرخه سواران شهر برقرار شود.پارسافر با بیان اینکه 
شهردار آینده اصفهان باید برای مقابله با فرونشست 
زمین برنامه داشته باشد، تصریح کرد: برای رسیدن 
به درآمــد پایدار برای شــهرداری بــه جای فروش 
تراکم و دریافت عوارض از شهروندان باید تدابیر الزم 

اندیشیده شود.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مهــم ترین مطالبات از 
شهردار آینده اصفهان، رسیدن به توسعه پایدار از طریق 
دسترسی به درآمدهای پایدار و مستمر در شهرداری 
برای تغییر چهره شــهر و تضعیــف ماهیت مصرف 
گرایی شهر است تا اصفهان به یک شهر توسعه یافته 

تبدیل شود.

یک کارشناس برنامه ریزی شهری:

شهردار آینده به تقویت زیرساخت های حمل و نقل 
عمومی اصفهان توجه کند

کرونا، تئاتر را هم مجازی کرد
مسئول خانه تئاتر اصفهان گفت: با اینکه جای خالی چشم در چشم بودن بازیگر و تماشگر در زمان 
شیوع کرونا در تئاتر مجازی نمود زیادی دارد، اما محدودیت زمانی و جغرافیایی را از بین می برد 
و همه می توانند در هر جایی از دنیا تئاتر را تماشا کنند که این بسیار اتفاق خوبی است. محمد رضا 
رفیعی افزود: اهالی فرهنگ و هنر در مواقع بحران هر کاری از دست شان بر می آمد انجام دادند، 
امروز هم با ترغیب مردم برای پیوســتن به پویش »در خانه ماندن« تاش می کنند و با انتشــار 
نمایش و فیلم به صورت مجازی مردم را رها نکردند، اما خود همچنان دچار بحران های اقتصادی 
هستند، پیش از این نیز کسب درآمد از مســیر هنر برای شان چنگی به دل نمی زد.مسئول خانه 
تئاتر اصفهان در پایان گفت: در این بحران کرونا امید اســت، به همت مسئوالن و نگاه تازه به هنر 

ریشه دار تئاتر، بتوان روز و روزگار خوش تری را برای هنرمندان این عرصه رقم زد.

افتتاح نمایشگاه پوستر های جشنواره بین المللی فیلم 
کودک و نوجوان در اصفهان

رییس حوزه هنری اصفهان گفت: نمایشگاه پوســتر های ادوار مختلف جشنواره بین المللی فیلم 
کودک و نوجوان در اصفهان افتتاح شد.مجتبی شاهمرادی اظهار کرد: ۳۳ پوستر از ادوار مختلف 
جشــنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان در حوزه هنری اصفهان افتتاح شــد.وی اضافه کرد: 
این نمایشگاه تا ۲۴ شهریورماه ادامه دارد و شــهروندان اصفهانی می توانند از ساعت ۱۱ تا ۱۹ از 

آثار دیدار کنند.
رییس حوزه هنری اصفهان عنوان کرد: امســال ۵۲۴ فیلم در جشنواره بین المللی فیلم  کودک و 
نوجوان، متقاضی هستند.شاهمرادی اضافه کرد: سال گذشته به علت شرایط کرونایی، جشنواره 
بین المللی فیلم های کودک به  صورت مجازی برگزار شــد، اما امسال در تاش هستیم تا حداقل 
بتوانیم جشنواره فیلم کودک و نوجوان را به دو صورت مجازی و حضوری برگزار کنیم.وی افزود: 
حوزه هنری اصفهان هرساله در جشنواره های فیلم کودک و نوجوان همکاری می کند، امیدواریم 

امسال نیز جشنواره مانند سال گذشته به صورت  عالی برگزار شود.

»تربت عشق« از دیار مومنان میهمان قاب سیما می شود
مدیر مرکز ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری کاشــان از آغاز مرحله ضبط ویژه برنامه »تربت 
عشق«  در استودیو شــهر خبر داد و گفت: این ویژه برنامه برای پخش از شبکه سوم سیما در ایام 
اربعین حسینی تولید می شود.محمدعلی فرجی اظهار کرد: »تربت عشق« در ۶ قسمت و در قالبی 
متفاوت به گفت و گو با پیرغامان و رهروان مکتب حســینی می پردازد.وی خاطرنشان کرد: در 
این ویژه برنامه سعی شــده تا از طریق گفت و گو با افراد طیف های مختلف اجتماع روایتی همه 
جانبه و چند بعدی از عشــق و ارادت آحاد جامعه نســبت به مکتب حضرت اباعبدا... الحسین 

)ع( ارائه شود.
مدیر مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کاشــان، با اشاره به اجرای این ویژه برنامه توسط 
حسین باغشیخی و کارگردانی آن از سوی دانیال رحیمی کاشــانی و مصطفی ملتیان بیان کرد: 
ابوالفضل سهرابی،رقیه بصیر،  فاطمه اســامپور، محمد حسین حمصیان، محسن روشن روان، 
محمد نجاری، علی اصغر جوی پــا، علی مهزیار معصومی، علی اصغر جــوکار، متین صالحیان، 
محمد رضا امین آبادی، سمیرا خصافی، پریسا خیاط، حســین بهشتی، محمد قاسمی، محمد 

حسین غامی و... دیگر عوامل اجرایی و تولید این ویژه برنامه به شمار می روند.
فرجی، احیا و ترویج ارزش هــای دینی، مکتبی و فرهنگی را یکــی از رویکردهای ویژه مدیریت 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری در این دوره دانست و عنوان کرد: ویژه برنامه »تربت عشق« 
یکی از اتفاقاتی است که می تواند عاوه بر انعکاس تصویر مشتاقان مکتب ثارا...)ع(، ظرفیت های 

مذهبی و اعتقادی مردم خطه کاشان را به مخاطبان در سطح ملی عرضه کند .

با مسئولان

خبر روز خبر خوان

نمایشگاه »اصفهان؛ مهد 
همزیستی مسالمت آمیز 

ادیان« در روسیه
به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اســامی 
ایران در روسیه، نمایشگاه عکس »اصفهان؛ 
مهد همزیستی مسالمت آمیز ادیان« در موزه 
دولتی تاریخ ادیان شهر سن پترزبورگ برپا 
شد.در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه، مسعود 
احمدوند، رایزن فرهنگی جمهوری اســامی 
ایران در فدراسیون روسیه سابقه حضور پیروان 

ادیان مختلف در اصفهان را دیرینه خواند.
وی با اشــاره به بناهای تاریخــی متعلق به 
عبادتگاه های زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان 
گفت: نگاهی به تکثر اماکن تاریخی مذهبی در 
جغرافیای ایران نشان می دهد فضای آزادانه 
تعامل میان ادیان الهی در سراسر کشورمان 
وجود داشته اســت هرچند که برخی شهرها 
مانند اصفهان که ســالیان متمادی پایتخت 

ایران بوده اند، از این حیث برجسته هستند.
احمدوند، شــکل گیری این رویداد را حاصل 
مشــارکت شــهرداری اصفهــان، اداره کل 
همکاری هــای فرهنگــی و امــور ایرانیــان 
خارج از کشور ســازمان فرهنگ و ارتباطات 
اســامی، وزارت فرهنگ فدراسیون روسیه 
و مقامات دولتی ســن پترزبــورگ ذکر کرد 
و گفت: براســاس فراخوانی که شــهرداری 
اصفهان منتشر کرد شــهروندان این شهر در 
قالب طرح دیپلماسی شــهروندی تصاویر 
مرتبط با موضــوع نمایشــگاه را برای هیئت 
داوران ارســال کردند و از میان آنها ۳۰ قطعه 
عکس برای این نمایشگاه انتخاب شد.رایزن 
فرهنگی کشــورمان در روســیه ضمن اشاره 
به قــرارداد خواهرخواندگی اصفهان و ســن 
پترزبورگ که ســال ۱۳۷۸ امضا شده است 
برپایی اینگونه رویدادهــای هنری را موجب 
شناخت واقعی تر شهروندان این شهرها که هر 
دو پایتخت های فرهنگی کشورشان محسوب 
می شــوند، ذکر کرد.وی ابراز امیدواری کرد با 
کاهش محدودیت های ناشی از شیوع کرونا 
شهروندان سن پترزبورگ بتوانند به زودی به 
ایران سفر کنند و از نزدیک با آثاری که در این 

نمایشگاه می بینند، آشنا شوند.

 مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان گفت: پروژه سالن رزمی مجموعه ورزشی قائمیه با هدف ایجاد مجموعه ای سرپوشیده برای ورزش های رزمی در این منطقه 
احداث می شود.محمد شرفا  اظهار کرد: به منظور تمرکز زدایی و توجه به نقاط کمتر برخوردار، زمینی در مجموعه ورزشی قائمیه که قابلیت تبدیل شدن به سالن 
رزمی را داشت به این امر اختصاص یافت.وی تصریح کرد: با توجه به اینکه منطقه ۱۳ پتانسیل ویژه ای در حوزه ورزش های رزمی به ویژه تکواندو دارد و شهروندان 
ساکن در این منطقه افتخارات ملی و بین المللی کسب کرده اند، زمین مناسبی برای تبدیل به سالن ورزشی رزمی در نظر گرفته شد.مدیر منطقه ۱۳ شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه مبلغ اولیه پیمان این پروژه حدود ۲۴ میلیارد ریال است، افزود: قرارداد پروژه منعقد و با تحویل زمین به پیمانکار، تجهیز کارگاه نیز انجام شده 
است.وی با اشاره به مشخصات این پروژه، گفت: سالن رزمی در زمینی به مساحت ۲۵۰ متر و بخش اداری و رختکن در زمین ۵۰ متری احداث و ۵۰۰ متر محوطه 
سازی اطراف آن نیز انجام خواهد شد.شرفا خاطرنشان کرد: این پروژه در مرحله فونداسیون است که امیدواریم در سال آینده اتمام و مورد بهره برداری قرار گیرد.

احداث سالن رزمی مجموعه ورزشی قائمیه در منطقه 13

آخرین پرواز 
فرمانده

جانشــین هوانیــروز ارتش 
آخرین پرواز خود را در گردان 
شــینوک پایگاه چهارم رزمی 
هوانیروز اصفهــان انجام داد 
و با خواندن نماز شــکر با این 

گردان خداحافظی کرد.

وز عکس ر

یمنا
س: ا

عک
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دشت هویج تهران یا گرچال نام دشتی واقع در البرز مرکزی، 
بخش لواسانات شهرستان شمیران در استان تهران است. 
این دشــت در ارتفاع 2500 متری از ســطح دریا و در باالی 
روستای افجه در نزدیکی لواسان قرار گرفته و گفته می شود 
در گذشــته در آن هویج کشت می شده اســت، هر چند که 
امروزه اثری از هویج در آن یافت نمی شــود. هم اکنون نیز 
دهقانان افجه به کشت محصوالت مختلف کشاورزی در آن 
مبادرت می ورزند و وجود باغ های گیالس نیز در آن مشهود 
است. در ضلع شمالی دشت، گردنه افجه بشم قرار دارد که 
راهی مالرو در آن موجود است؛ این راه، افجه و دشت هویج 
را به دشت الر لواسانات و دیگر ارتفاعات البرز مرکزی مرتبط 
می سازد. روایت است که ناصرالدین شــاه و دیگر شاهان 
قاجار از این گردنه برای رفت و آمد با کالســکه به دشت الر 
و سایر ییالق های آن نواحی اســتفاده می کرده اند. به این 
مسیر مالرو که در برخی جا ها حالت سنگفرش دارد راه شاه 

عباسی نیز می گویند.
از قله های مجاور دشت می توان از قله ریزان )3٬650 متر(، 
پرســون )3٬100 متر(، آتشــکوه )3٬850 متر( و مهرچال 

)3۹20 متر( نام برد.

 تاریخچه دشت هویج
دلیل این نام عجیب و غریــب را باید در تاریخ این دشــت 
جســت وجو کنید. روایت های تاریخــی مختلف حکایت از 
آن دارند که در روزگار گذشــته بخش وســیعی از زمین های 
این دشت به کاشــت هویج اختصاص داشته است. هر چند 
که امروز دیگر اثری از این مزارع به چشم نمی خورد. گرچال 
نیز از ترکیب دو نام گر + چال گرفته شــده است. گر یا آگر در 
گویش ایرانیان باســتان به معنای آتش )هنــوز هم واژه گر 
گرفتن به معنی شعله ور شــدن آتش در زبان پارسی به کار 
می رود( و چال نیــز به معنای جایگاه بوده اســت؛ بنابراین 
گرچال به معنای جایگاه آتش یا آتشدان است. به نظر می رسد 
علت این نام گذاری گرم تر بودن این دشت نسبت به قله های 
اطراف اســت. گفته می شــود این دشــت، در زمان شاهان 
صفوی، شــکارگاهی پررونق بود و با طی مسیری به دریاچه 
و دشت الر می رســید. آثار کاروان ســرا های صفوی در طول 
مســیر، در انتهای دره در کنار دیواره صخره ای قابل مشاهده 
است. در ضلع شمالی دشت، گردنه افجه به فشم قرار دارد که 
راهی مالرو در آن موجود است؛ این راه، افجه و دشت هویج 
را به دشت الر لواسانات و دیگر ارتفاعات البرز مرکزی مرتبط 

می سازد. روایت است که ناصرالدین شاه و دیگر شاهان قاجار 
از این گردنه برای رفت و آمد با کالســکه به دشــت الر و سایر 
ییالق های آن نواحی استفاده می کرده اند. به این مسیر مالرو 
که در برخی جا ها حالت سنگ فرش دارد، راه شاه عباسی نیز 
می گویند.مردم روستا های اطراف این دشت مثل روستای 
افجه، اکثرا به کار دامپروری و باغداری مشــغول هســتند. 
شاید تا به حال شنیده باشید که باغ های گیالس این منطقه 
معروف هستند و گیالس های مرغوبی دارند. اما یادتان باشد 
که زمین ها و درختان این دشت هویج و روستا های اطرافش 
اکثرا شخصی هســتند. این درختان متعلق به افرادی است 
که سالیان سال اجدادشان در این دشت هویج می کاشتند 
و باغــداری و دامپــروری می کردند. پس اگــر می خواهید 
میوه ای از درختان بکنید یا جایی چادر بزنید، الزم اســت به 
حقوق ساکنین آنجا احترام بگذارید و از آن ها اجازه بگیرید.

دشت هویج و پیرامون آن دیدنی های زیادی دارد؛ بنابراین 
بهتر است گشت خود را در ساعات اولیه روز آغاز کنید تا بدون 
آزار گرما، بتوانید به همه دیدنی های این منطقه برسید. این 
گشــت و گذار از میان باغ های میوه و جوی های آب که برای 

آبیاری باغ ها هدایت می شوند، انجام می پذیرد.

آشپزی

پاناکوتا انبه 
مواد الزم : شیر یک دوم پیمانه یا 120 میلی لیتر،خامه 

صبحانه 125 گرم یا یک دوم پیمانه،شکر 50 گرم،ژالتین یک 
قاشق چای خوری،آب سرد یک قاشق سوپ خوری،رنده پوست 
لیموترش یک قاشق چای خوری،انبه 400 گرم،لیموترش یک عدد

طرز تهیه : ابتدا انبه ها را پوست بگیرید و خرد کنید و داخل یک قابلمه ریخته و 30 گرم از شکر 
دستور به آن اضافه کنید. سپس آب لیموترش را بگیرید و کمی از آن را داخل قابلمه بریزید، انبه را 

روی حرارت قرار دهید تا کمی نرم و له شود.حاال با گوشت کوب برقی خوب بزنید تا میکس شود، می 
توانید از غذاساز نیز استفاده کنید.در ادامه خامه را داخل یک قابلمه ریخته و روی حرارت قرار دهید و 
هم بزنید تا خامه کم کم به جوش بیاید. سپس شیر را به همراه بقیه شکر و وانیل اضافه کنید و مواد 
را خوب هم بزنید.در ادامه پوره انبه تهیه شده را اضافه کنید و هم بزنید تا مواد یکدست شود بعد از 

روی حرارت بردارید و ژالتین را داخل یک کاسه ریخته و آب سرد اضافه کنید تا اسفنجی شود.
حاال روی حرارت غیر مستقیم بخار آب قرار دهید تا ذرات شکر ذوب شود. ژالتین بن ماری 

شده را اضافه کنید و هم بزنید در انتها زست لیمو یا همان رنده پوست لیموترش را 
نیز اضافه کنید و داخل لیوان های سرو بریزید و بگذارید داخل یخچال تا 

خودش را بگیرد سپس با تکه های انبه و توت فرنگی تزیین کنید.
می توانید پاناکوتا را به صورت دو رنگ و یا 

ترکیبی با ژله تهیه کنید.

دشت هويج کجاست؟

 گوهر خير انديش در سريال »آهوى
 من مارال«

سريالی جديد براي شبکه سه با بازي مجيد 
واشقانی و نيلوفر پارسا

گوخير انديش در نقش شکوه السلطنه، مادر وليعهد مظفرالدين ميرزا، 
جلوي دوربين اين سريال مي رود.»آهوي من مارال« به کارگرداني 
مهرداد غفارزاده  توليد مى شـود.در خالصه قصه اين سريال آمده 
است: ناصرالدين شاه، دست به ماشه برده تا آهويي صيد کند که آهو 
چشمي، چون باد از راه رسيده و چون برق مي گذرد و به دنبالش حال سلطان 
صاحبقران مي شود حال صيدي که در دام مانده باشد ، صياد رفته باشد.

سریال تلویزیونی »بی نشان« به کارگردانی راما قویدل در منطقه غرب 
تهران جلوی دوربین رفت. با شروع فیلمبرداری این پروژه، مجید 
واشقانی و نیلوفر پارسا 2 بازیگری بودند که جلوی دوربین رفتند. 
مجید واشقانی در نقش »مسعود« که از خانواده ای نسبتا مرفه است 
قصد ازدواج با »ریحانه« با بازی نیلوفر پارسا را که از خانواده ای فرهنگی و 
خواهر دوست و هم کالسی »مسعود« در دانشگاه است، دارد.

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

مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت:  در بیســت و چهارمین جشنواره شهید 
رجایی1400 اداره کل گمرکات اســتان اصفهان صاحب کسب چندین موفقیت 
شد. رسول کوهستانی پزوه اظهار کرد: کســب نمره کامل 1000 در شاخص های 
اختصاصی برای اولین بار و قرار گرفتن در رتبه یک گروه و اســتان و کسب نمره 
827.8 در شــاخص های عمومی که این نمره باالترین نمره گمرکات اســتان 
اصفهان از ابتدای برگزاری  جشنواره شهید رجایی تاکنون  است.مدیرکل گمرکات 
استان اصفهان افزود: کســب نمره 1827.8 در مجموع شاخص های عمومی و 
اختصاصی )باالترین نمره مجموع  از ابتدا تاکنون( و قرار گرفتن در رتبه دوم در 
گروه دستگاه های تولیدی و خدماتی استان اصفهان، همچنین دریافت تندیس 
جشنواره و انتخاب به عنوان دستگاه برتر برای اولین بار در شاخص های عمومی 

جشنواره شهید رجایی از جمله این موفقیت هاست. 
کوهستانی ادامه داد: اداره کل گمرکات استان اصفهان در سال های 1384 ، 1388 
و 13۹0 دربین  دستگاه های استان اصفهان حائز رتبه در جشنواره شهید رجایی 
شد که در هر سه دوره شایسته  کسب رتبه برتر در زمینه شاخص های اختصاصی 
شده است و این اداره کل در بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی با عملکرد 
مطلوب و شایسته کلیه کارکنان پس از ده سال انتظار در بین دستگاه های اجرایی 
استان اصفهان حائز رتبه برتر شد.وی در خصوص عوامل موثر در کسب موفقیت 
در جشنواره شهید رجایی گفت:  توجه ویژه مدیریت، به کارکنان و اعتقاد بر اینکه 
سرمایه انسانی هر سازمان مهم ترین بخش آن است و تشکیل تیم های کاری و 
اجرای مدیریت مشارکتی و برگزاری منظم جلسات همچنین تعطیل پذیر نبودن 
گمرکات استان اصفهان در شرایط کرونایی با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی 
و اعمال شیفت بندی مناسب امور ضروری، از جمله عوامل موثر در کسب موفقیت 
هاست.مدیر کل گمرکات اســتان اصفهان افزود: همچنین برگزاری دیدارهای 
چهره به چهره با مردم و شناسایی مشکالت و تالش برای رفع آنها، حضور منظم 
و اثربخش در جلسات کمیسیون ها، کمیته ها و کارگروه های استان، ارتباط موثر 
و دو سویه با اتاق بازرگانی ، صنعت ، معدن و کشاورزی به عنوان پارلمان بخش 
خصوص و سایر تشکل ها و اتحادیه هاو  اطالع رسانی شفاف و موثر از اقدامات 
، خدمات ، عملکرد و بخشــنامه ها و قوانین عواملی است که در موفقیت کسب 
رتبه برتر در جشنواره تاثیر داشت.کوهســتانی درباره  برگزاری جلسات متعدد 
با نمایندگان محترم مردم شریف اســتان اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
در خصوص ارائه پیشــنهادات الزم جهت اصالح قوانین و بخشنامه ها خبرداد و 
در ادامه گفت: از دیگر عوامل موفقیت در جشنواره،  ارسال پیشنهادات متعدد به 
هیئت مقررات زدایی وزارت اقتصاد و دارایی و سایر ارگان های تصمیم گیر از طریق 
استانداری اصفهان، بازدید از واحدهای تولیدی اســتان در راستایی شناسایی 

مشکالت و رفع آنها و توجه ویژه به مســئولیت های اجتماعی و انتخاب روابط 
عمومی این اداره کل توسط انجمن روابط عمومی استان و تقدیر استاندار محترم 
از این اداره کل است.وی افزود: برگزاری منظم و منجسم دوره های آموزشی به 
صورت حضوری و آنالین در راستای توانمند سازی کارکنان، به روز رسانی مداوم  
اطالعات کامل کارکنان در تمامی سامانه ها، اجرای دولت الکترونیک در گمرکات 
استان اصفهان و مکانیزه و الکترونیکی شــدن کلیه رویه های کاری، شناسایی 
گلوگاه های کاری و انجام بازرســی های مداوم و برگزاری جلســات جهت رفع 
مشکالت و  توجه ویژه به صیانت از حقوق شــهروندان در کسب موفقیت تاثیر 
داشت. مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان درخصوص دیگر عوامل تاثیر گذار در 
کسب موفقیت گفت: استقرار مدیریت ارزیابی عملکرد کارکنان و دستگاه،  اجرای 
مدیریت سبز و مصرف بهینه انرژی، اســتقرار میز خدمت به صورت فیزیکی و 
مجازی، زمان سنجی کلیه تشریفات گمرکی صادرات ، واردات و ترانزیت و کنترل 
روزانه زمان انجام کار از عوامل بســیار مهم است.کوهستانی درباره دیگر عوامل 
موثر دریافت رتبه برتر در جشنواره شــهید رجایی گفت:  دریافت حداقلی اسناد 
ترخیص کاال به صورت الکترونیک مطابق قانون و بخشنامه ها و ارائه خدمت در 
34 انباراختصاصی در واحدهای تولیدی استان، اطالع رسانی در خصوص مزایای 
18 گانه  فعاالن مجاز اقتصادی و ارائه تســهیالت ویژه به 2۹ شرکت فعال مجاز 
اقتصادی و ارائه بسته های حمایتی رونق تولید ، جهش تولید ، پشتیبانی ها و مانع 
زدایی و تصویب ابتدای هر سال در شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت 
در استان در کسب رتبه برتر تاثیر گذار بود.وی افزود:  اجرای طرح های عمرانی 
در راستای رفاه مراجعین و کارکنان و اهمیت دادن و احترام گذاشتن به خانواده 
کارکنان، توجه ویژه به سالمتی کارکنان و خانواده آنها و بهداشت محیط کار و اجرای  
کامل پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی و  بازسازی نمازخانه گمرک 
اصفهان و اهمیت دادن به فرضیه نماز ، امر به معروف و نهی از منکر و بزرگداشت 
مناسبت ها و برگزاری مسابقات متنوع با موضوعات دینی و مذهبی بین کارکنان 
و خانواده آنها از دیگر عوامل موثر در کسب رتبه برتر در جشنواره شهید رجایی بود.
مدیرکل گمرکات استان اصفهان در پایان گفت:  کارگروه توسعه مدیریت گمرکات 
استان اصفهان با شناسایی ، احصا و مستندسازی کارهای انجام شده طی سال 
13۹۹  با اعتقاد به اصول صداقت، خود باوری، انعطــاف پذیری، تاب آوری و با 
تکیه بر توانایی تک تک اعضا درقالب یک مشارکت تیم کاری با ارائه و بارگذاری 
مستندات در سامانه جامع مدیریت ارزیابی عملکرد توانستند به خوبی کارهای 
انجام شده را ارائه دهند و در نهایت پس از کارشناسی و ارزیابی مستندات توسط 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان، این اداره کل موفق به کسب رتبه 

برتر در بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی شد.

گازرسانی به دو روستای لشــکر کوه و گل انجیره در شهرستان اردستان آغاز 
شد.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، مدیرعامل این شرکت 
گفت: طول خط گازرسانی به این دو روستا 6 هزار و 200 متر لوله گذاری پلی 

اتیلن است که در مدت قرار داد شش ماه اجرا و به بهره برداری می رسد.
سید مصطفی علوی، گفت: عالوه بر اجرای گازرسانی به این دو روستا، اجرای 
گازرسانی به واحد های مسکونی، مرغداری ها و واحد های صنعتی در استان  

به طول 17 کیلومتر نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی، همچنین گفت: مصرف گاز در استان اصفهان در فصل زمستان در بخش 
خانگی به 50 میلیون مترمکعب در شبانه روز می رسد و هر چقدر در مصرف گاز 

خانگی صرفه جویی شود، امکان تامین گاز بیشتر صنایع فراهم خواهد شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خواستار پرداخت بدهی مشترکان گاز در 
بخش خانگی و صنایع شد و افزود: پرداخت به موقع گازبها موجب استمرار 

خدمات رسانی و توسعه گاز بویژه در بخش صنعت خواهد شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با اشــاره به اینکه در حال حاضر حدود 
یک میلیون و ۹32 هزار مشترک گاز طبیعی در سطح استان وجود دارد، گفت: 
ساالنه بیش از 22 میلیارد متر مکعب گاز مصرف می کنند و هم اکنون ۹۹٫5 
درصد جمعیت استان اصفهان از نعمت گاز برخوردار هستند.وی بیان داشت: 

این شرکت توانسته تاکنون نسبت به طراحی و اجرای27 هزار کیلومتر شبکه، 
حدود یک میلیون و 100 هزار مورد انشعاب، بهره مندسازی 112 شهر استان، 
1066 روستا، گازرسانی به 53 شــهرک صنعتی شــامل ۹ هزار و 670 واحد 
صنعتی، 156 جایگاه C.N.G و2 هزار و 564 ایســتگاه تقلیل فشــار و3۹1 

ایستگاه حفاظت از زنگ اقدام کند.

در مراسمی از شــرکت کنندگان در دوره آموزشی نویسندگان کوچک حوزه آب قدردانی 
شد.دوره آموزشی نویسندگان کوچک از ابتدای شهریور ماه آغاز شده و بیش از 30 نفر از 
کودکان و نوجوانان ۹ تا 16 ساله به صورت مجازی در کالس های آن شرکت می کنند.این 
دوره آموزشی را شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با هدف آموزش کودکان و نوجوانان 
با مبانی نویسندگی و ترغیب آن ها به نوشتن داستان های کودکانه در زمینه مدیریت 

مصرف آب برگزار کرده است. قرار است داستان های برگزیده پس از تصویرسازی در 
قالب بک کتاب مستقل چاپ و منتشر شده و با صدای نویسندگان آن از برنامه رادیویی 
جاری حیات نیز پخش شــود.گفتنی است مراسم قدردانی از شــرکت کنندگان دوره 
آموزشی نویسندگان کوچک در زمین مینی گلف اصفهان برگزار شد و کودکان و نوجوانان 

به همراه والدین شان از این برنامه مفرح استفاده کرده و به بازی گلف پرداختند.

رییس اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان اصفهان خبر داد: 
اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در بیست و چهارمین جشنواره شهید 
رجایی موفق به کسب رتبه دستگاه اجرایی برتر در ترویج و توسعه فرهنگ ایثار 
و شهادت شد.حسن کحال زاده با بیان اینکه جشنواره استانی شهید رجایی 
به منظور تقدیر از تالشگران عرصه خدمت به مردم با حضور استاندار، مدیرکل 
راه و شهرسازی استان اصفهان و سایر مدیران دستگاه های اجرایی استان، 
روز پنجشنبه 18 شــهریور 1400 در محل سالن اجتماعات استانداری برگزار 
شد،عنوان کرد: دستگاه های برتر در بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی 
بر اساس نتایج ارزیابی های انجام شده از عملکرد سال 13۹۹ دستگاه های 
اجرایی استان و در مجموع محورهای شــاخص های عمومی و اختصاصی 

مورد تقدیر قرار گرفتند.
وی اذعان داشــت: اداره کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان به دلیل 
فعالیت های متنوع و ســازنده، موفق به کسب رتبه دســتگاه اجرایی برتر 
در ترویج و توســعه فرهنگ ایثار و شهادت شــد و لوح تقدیر و تندیس این 
جشنواره توسط استاندار به علیرضا قاری قرآن، مدیرکل راه و شهرسازی استان 
اصفهان که با سیاست های ابالغی در سطح  اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان، عظمت روح ایثار، شکوه و جایگاه واال و رفیع ایثارگران معظم را به 
عنوان اسوه های همیشه ماندگار و سرافراز این مرز و بوم مورد توجه قرارداده 

و برای زنده نگه داشتن یاد و نام این انسان های بزرگ و وارسته تالش کرده 
به بهترین وجه ممکن عمل کرده است، اهدا شد.

گفتنی اســت؛ جشــنواره شــهید رجایی به منظور ارزیابی عملکرد سالیانه 
دستگاه های اجرایی کشور و شناسایی و تقدیر از تالشگران عرصه خدمت و 
در راســتای نهادینه کردن فرهنگ ارتقا و بهبود عملکرد دستگاه های اجرایی 

در سطوح مختلف به  منظور پایش اجرای اصالح امور اداری برگزار می شود.

صدر نشینی اداره کل گمرکات استان اصفهان در جشنواره شهید رجایی ۱۴۰۰  آغاز عملیات گاز رسانی به دو روستای لشکر کوه و گل انجیره در اردستان

نویسندگان کوچک حوزه آب؛ هم بازی کردند، هم جایزه گرفتند

 اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در بیست و چهارمین جشنواره

 شهید رجایی حائز رتبه برتر شد
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