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8 صفحه
قیمت: 2000 تومان

دغدغه مشترک 
همه دلسوزان کشور 

افزایش سرمایه 
7اجتماعی است

 فعاالن بازار برنج در اصفهان می گویند نظارتی بر این بازار نیست و این محصول نیز همانند
 دیگر کاالها و خوراکی ها از غافله گرانی عقب نمانده است؛

قیمت برنج همچنان قد  می کشد!
3

 پارچه های گران بدون مشتری 
و مغازه های خالی

 رییس اتحادیه پارچه فروشان  اصفهان مطرح کرد:

3

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری اصفهان:

امسال توزیع الستیک دولتی 
بین رانندگان، پیش بینی  

نشده است

دفاع گالره ناظمی و زهره هراتیان از اعتبار 
ورزش ایران در لیتوانی؛

خبرسازی بانوان ایرانی در 
جام جهانی مردان

 مدیر مرکز بیماری های واگیر مرکز
 بهداشت استان :

واکسیناسیون عمومی کرونا 
همیشگی نیست

3

5

6 7

مدیر طرح ساماندهی ناژوان خبر داد:

 بازگشایی مراکز تفریحی 
و گردشگری ناژوان

7

 افتتاح کتابخانه تخصصی 
 ایثار و شهادت در 

گلستان شهدا

رنا
 ای

س:
عک

نوسانات قیمت برنج در بازار، مردم را آشفته و سفره آنها را از این ماده غذایی مهم خالی کرده است؛

کسری نداریم؛ اما گرانی داریم!
3

 نان در تنور تخلف، میوه در سبد گرانی 
 مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان می گوید

 بیشترین تخلفات صنفی از نانوایان و خرده فروشان میوه است؛

3

عضو نظام صنفی کشاورزی:
تاسیس صندوق تامین 

 خسارت کشاورزان اصفهان 
ضروری است

برای نخستین بار در استان اصفهان؛
کتابخانه تخصصی ایثار و 
شهادت  افتتاح می شود

 در نشست مشترک فرماندهی انتظامی و مدیرکل 
صداوسیمای مرکز اصفهان مطرح شد:

اصفهان 
جزو پنج استان برتر کشور 

در کاهش سرقت

3

5

7 4

سهمیه اربعین چهارمحال و 
بختیاری ۲۶۱ نفر اعالم شد

7

شرایط بازدید از آثار تاریخی 
اصفهان فراهم شد

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

سه شنبه 30 شهریور ۱400 
 ۱4  صفـــر  ۱443 

 ۲۱ سپتامبر ۲0۲۱
 شماره 335۲

8 صفحه
5قیمت: ۲000 تومان

عیادت استاندار 
اصفهان از 

نوجوان فداکار 
5ایذه ای

کالس های 
حضوری 

 مدارس اصفهان
 از آبان ماه  
تشکیل شود

رنا
 ای

س:
عک

آگهی مناقصه )چاپ اول(

علی اصغر حاج حیدری – شهردار خمینی شهر م الف:1196114

شهرداری خمینی شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهی اقدام نماید:
موضوع مناقصه: اجاره نیسان کمپرسی

  مبلغ اولیه اعتبار 40/000/000/000 ریال
 مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 2/000/000/000 ریال

 محل تامین اعتبارات: اعتبارات شهرداری
 مهلت ارائه پیشنهادهای مناقصه: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/07/17 

 محل دریافت اسناد: امور قراردادهای شهرداری مرکزی خمینی شهر
 محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهرداری مرکزی خمینی شهر

 تاریخ بازگشایی پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/07/18 
 مدت اعتبار پیشنهادها: روز چهارشنبه 1400/07/28

 اصالح ، جایگزینی و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمی شود. 

آگهی تمدید مناقصه

روابط عمومی شرکت فرآورده های نسوز ایران

شرکت فرآورده های نســوز ایران در نظر دارد جهت طراحی مهندســی ، تامین و اجرای سیستم 
طرح آبرسانی ، تصفیه خانه صنعتی و سیر کوالسیون آب صنعتی نسبت به برگزاری مناقصه عمومی 
اقدام نماید . لذا از کلیه شــرکت های توانمند در راســتای موضوع مناقصه دعوت می گردد جهت 
دریافت اســناد مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت به سایت شرکت به نشــانی www.irefco.ir و یا 
 به آدرس شــرکت واقع در کیلومتر 5۲ جاده اصفهان – مبارکه مراجعه نمایند و یا با شــماره تلفن 

 5۲543740-03۱  داخلی ۲0۱ تماس حاصل فرمایند .
ضمنا پیشنهاد دهندگان می باییست ظرف تاریخ مندرج در اسناد نسبت به عودت اسناد تکمیل شده 

به دبیرخانه حراست شرکت فرآورده های نسوز ایران اقدام نمایند .

چاپ دوم



سه شنبه 6 مهر 1400 / 21 صفر 1443 / 28 سپتامبر 2021 / شماره 3357

انتقاد شدید »ترامپ« از سیاست های »بایدن« در افغانستان
دونالد ترامپ، رییس  جمهور پیشین آمریکا، در تازه ترین سخنان خود درباره افغانستان و خروج آمریکا 
و متحدانش از آن کشور گفته است که قرار بود »پنج پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان را با بمب از میان 
ببرند و پایگاه بگرام را به دلیل نزدیکی به چین، تا سال های طوالنی نگه دارند.«رییس جمهور سابق 
آمریکا  از جو بایدن رییس جمهوری فعلی آمریکا و نحوه خروج کشورش از افغانستان شدیدا انتقاد 
کرد و آن را را »وحشتناک ترین نمایش بی کفایتی« خواند.  ترامپ این سخنان را در یکی از تجمعات 
انتخاباتی هرشــل واکر از متحدان آقای ترامپ که تالش دارد تا وارد سنا شود، اظهار می کرد.ترامپ 
گفت:»ما آنجا پایگاه بزرگ و زیبایی داشتیم که میلیاردها دالر هزینه ساختش شده بود و یک شبه 
بدون اینکه چراغ ها را خاموش کنیم، از آنجا بیرون شدیم«. وی همچنین افزود: می دانید حاال کی به 
همه  تجهیزات نظامی ما در آنجا نگاه می کند و آنها را در کنترل دارد؟ چین«.  ترامپ می گوید که دولت 

بایدن تجهیزات نظامی با ارزش حدود ۸۵ میلیارد دالر را در افغانستان رها کرده است.

حزب سوسیال دموکرات در آلمان پیروز شد 
بر اساس نتایج اولیه انتخابات آلمان، حزب سوسیال دموکرات این کشور در انتخابات فدرال با برتری 
اندک پیروز شــده و حزب آنگال مرکل صدراعظم پس از ۱۶ ســال، قدرت را در برلین تحویل خواهد 
داد. براساس این نتایج حزب سوسیال دموکرات با ۲۵.۷ درصد آرا در صدر نتایج قرار گرفت و بلوک 
محافظه کار حاکم ۲۴.۱ درصد آرا به دست آورده است.حزب سبزها در این انتخابات بهترین نتیجه را در 
تاریخ خود کسب کرده و با ۱۴.۸ درصد آرا در جایگاه سوم قرار گرفته است.با این حال، حزب سوسیال 
دموکرات که به لحاظ گرایش سیاسی چپ-مرکزی و تا حدودی میانه رو شناخته می شود به علت 

کسب نکردن اکثریت مطلق، باید برای تشکیل دولت با احزاب دیگر ائتالف کند.

نخستین دیدار »بنت« با مقام های کشورهای عرب حوزه 
خلیج فارس

نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز یکشنبه در نخســتین دیدارش با مقامات کشورهای عرب حوزه 
خلیج فارس، با وزرای خارجه امارات و بحریــن گفت وگو کرد.به نقل از صــدی البلد، نفتالی بنت، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز دوشــنبه در توئیتی از دیدارش با وزرای خارجه بحرین و امارات 
ابراز خوشحالی کرد. وی در حساب کاربری خود نوشــت: »از دیدار با وزیر امور خارجه بحرین و وزیر 
امور خارجه امارات خوشحالم. ما آرزو داریم که روابط خود را در همه زمینه ها تقویت کنیم و امیدواریم 
سایر کشورهای منطقه نیز به توافق نامه های ابراهیم بپیوندند. «نخست وزیر رژیم صهیونیستی عصر  
یکشنبه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با وزرای خارجه بحرین و امارات 
دیدار کرد.دفتر نخست وزیر اسراییل در بیانیه ای اعالم کرد این اولین دیدار بنت با رهبران کشورهای 

حوزه خلیج فارس از زمان روی کار آمدن وی در ژوئن گذشته است.

شروط »اردوغان« برای طالبان درباره فرودگاه کابل
رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه هشدار داد، در صورت عدم تشکیل دولت فراگیر در افغانستان، 
آنکارا درباره اداره فرودگاه کابل توافقی با طالبان انجام نمی دهد.در حالی که کمتر از یک ماه از اظهارات 
»ذبیح ا... مجاهد« ســخنگوی طالبان درباره مذاکره با آنکارا و دوحه برای راه اندازی فرودگاه کابل 
می گذرد، رییس جمهور ترکیه برای حضور این کشور در افغانستان شرط گذاشت.بنا بر گزارش روزنامه 
دیلی صاباح ترکیه، رجب طیب اردوغان در مصاحبه با شبکه »سی بی اس« آمریکا، بر ضرورت تشکیل 
دولت فراگیر در افغانستان تاکید کرد و این موضوع را عاملی حیاتی در حصول تواق با طالبان برای اداره 
و راه اندازی فرودگاه کابل خواند.رییس جمهور ترکیه در گفت و گو با این رسانه آمریکایی، به اقدام طالبان 

در تشکیل دولت در افغانستان اشاره کرد و گفت که این دولت، یک دولت فراگیر نیست.

فارن پالیسی گزارش داد:

آن روی »مرکل«

 R. Daniel و Matthias Matthijs فارن پالیسی در گزارشی به قلم
Kelemen نوشت: در این تابســتان، همزمان با کاهش شیوع همه 
گیری و باز شــدن درهای اروپا برای تجــارت و تفریح، دوره صدرات 
مرکل پایان می یابد. آنــگال مرکل پس از ۱۶ ســال خدمت به عنوان 
صدراعظم آلمان، شایســته تحسین و ســتایش در بسیاری از موارد 

است.
در ادامه این مطلب آمده است: بســیاری با توجه به دوران درخشان 
مركل وی را به عنوان ناجی اروپا ترسیم می كنند، فرد قابل اعتمادی 
كه اتحادیه اروپا را در یك ســری بحران های بی سابقه هدایت کرده 
است. آنها به ویژه نقش او را طی دهه گذشــته در مواردی که در ادامه 

می آید، بازگو می کنند. 
هنگامی که بحران بدهی منطقه یورو، نهادهای اتحادیه اروپا را تهدید 
می کرد، مرکل بر مقاومت داخلی برای مذاکره در مورد نجات اعضای 
آســیب دیده منطقه یورو غلبه کرد، حمایت سیاســی بــرای تزریق 
گســترده نقدینگی بانک مرکزی اروپا را فراهم و راه را برای تعداد بی 
شــماری از نهادهای جدید اتحادیه اروپا از جمله یک اتحادیه بانکی 
گسترده هموار کرد. وقتی والدیمیر پوتین، کریمه را به روسیه ضمیمه 
کرد و در منطقه دونباس شــرقی اوکراین مداخله نظامی داشــت، او 
خونســردی خود را حفظ کرد و در مذاکرات دربــاره توافق نامه های 
مینسک پیشگام شد. در جریان بحران پناهندگان در تابستان ۲0۱۵، 
وی با پذیرش بیش از یک میلیون پناهنده ســوری در آلمان با هزینه 

های قابل توجه سیاسی، انسانیت خود را نشان داد.
مرکل همچنین به کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حفظ اتحاد خود در 
جریان مذاکرات برگزیت کمک کرد. وی بر قداست چهار آزادی شامل 
جابه جایی کاالها، خدمات، ســرمایه و مردم که مشخصه بازار واحد 
اتحادیه اروپا است، پافشاری کرد. وی همچنین در بهار سال ۲0۲0، به 
راه اندازی صندوق بهبود همه گیری به ارزش ۷۵0 میلیارد یورو )9۱3 
میلیارد دالر( برای تامین مالی از طریق اوراق قرضه مشترک منتشر 
شده توسط کمیسیون اروپا مبادرت کرد و بیش از پیش وزن سیاسی 
خود را آشکار ساخت. در واقع این اقدام وی، گامی مهم به سمت اتحاد 

مالی اتحادیه اروپا بود.
این روایت مثبت درباره مرکل واقعیت دارد؛ اما فقط یک قســمت از 
داســتان را روایت می کند. همچنین جنبه تاریک تری برای رهبری 
مرکل در اروپا وجود داشــته که شــامل تاکتیک های تصمیم گیری 
خاصی است که وی به آنها تکیه کرده و هم در اصول کلی که سیاست 

های او را هدایت می کند، نهفته است.

عملکرد آنگال مرکل در رویارویی با بحران ها
رویکرد مرکل در بحران های سیاسی اروپا، به تعویق انداختن بحران 
و انفعال بوده اســت. مرکل آنقدر به دلیل این رویکرد مشهور شده  که 
نوجوانان آلمانی از واژه مرکلن برای اشــاره به او اســتفاده می کنند 
که به صورت عامیانــه به معنــای بالتکلیفی مزمــن و انجام ندادن 

هیچ کاری اســت.  تقریبا در هر بحران، مرکل در تصمیم گیری های 
بزرگ تا آخرین لحظــه ممکن با تردید عمل می کنــد و در نهایت نیز 
اغلب با انجام حداقل موارد الزم برای جلوگیری از خراب شــدن امور 
موافقت می کند. در بســیاری از موارد از بحران یــورو گرفته تا بحران 
حاکمیت قانون در مجارســتان و لهســتان، انفعال استراتژیک وی 
 منجر به مشــکالت جدی شــد و حتی به ریشه دارتر شــدن بحران

 انجامید.
مرکانتیلیســم را می توان به عنوان اولویت بندی سیستماتیک منافع 
تجاری و ژئواکونومیکی آلمان بر ارزش های دموکراتیک و حقوق بشر 

یا همبستگی درون اتحادیه اروپا تعریف کرد.
در دوران صــدرات مرکل، فقط روش های مرکلینگ مشــکل ســاز 
نبود بلکه مســائل دیگری هم وجود داشــت. نگران کننــده تر از آن، 
بسیاری از سیاســت های وی بود که ما به ســادگی می توانیم آن را 
»مرکانتیلیسم« بنامیم که به عنوان اولویت بندی سیستماتیک منافع 
تجاری و ژئواکونومیکــی آلمان بر ارزش هــای دموکراتیک و حقوق 
بشر یا همبستگی درون اتحادیه اروپا تعریف می شود. مرکل، تمایل 
 دارد ســود و مصلحت آلمان را باالتر از اصــول و ارزش های اروپایی

 قرار دهد. در همین ارتباط از وی به خاطر عملکردش در مقابل ویکتور 
اوربان، حاکم قدرتمند مجارستانی هنگام ساخت اولین خودکامگی 
اتحادیــه اروپا و روابط نزدیک بــا رقبای ژئواســتراتژیک اروپا یعنی 
روسیه و چین انتقاد می شود. این وضعیت در بحران منطقه یورو نیز 
دیده شد، زمانی که نجات اتحادیه اروپا به شکلی بدبینانه ترتیب داده 
شده بود، به طوری که ســود بانکداران آلمانی به قیمت ضرر کارگران 

یونانی و پرتغالی تامین شد.
 او حتی در شــرایطی که جســورانه ترین اقدامات را در زمینه بحران 
مهاجرت طی سال های ۲0۱۵ و ۲0۱۶ به اجرا گذاشت و رهبری اخالقی 
خود را به نمایش گذاشت، نتوانســت رهبران اتحادیه اروپا را متقاعد 
کند که یک سیاست مشترک انســانی را تنظیم کنند. وی در عوض به 

معامله ناخوشایند پول برای پناهندگان با ترکیه متوسل شد.
سرانجام، وی در مورد صدور اوراق قرضه یوروی خود در سال ۲0۲0 که 
در پاسخ به شیوع ویروس كرونا منتشر شد، كامال روشن ساخت كه 
این عمل را به عنوان یك اقدام منحصر به فرد در زمینه ی همبستگی 
در پاسخ به شرایط خارق العاده به جای تغییر اساسی که ما را به ادغام 

مالی اتحادیه اروپا نزدیک تر می کند، می بیند.

نماینده کشــورمان در ســازمان های بین المللی در 
وین در صفحه توئیترش بــا ارائه توضیحاتی، بیانیه 
اخیر آژانس کــه در آن عدم ایجاد دسترســی ایران 
به مجتمع تســای کرج مغایر با توافق اخیر آژانس 
و ایران تلقی شــده است را نادرســت خواند.کاظم 
غریب آبادی در واکنش به ادعای آژانس بین المللی 
انرژی اتمی مبنی بر عدم ایجاد دسترسی ایران برای 
بازرسان آژانس به مجموعه کارگاه ساخت قطعات 
سانتریفیوژ تســای کرج و مغایر بودن این موضوع 
با توافق اخیر آژانس و ایــران، در صفحه توئیترش 
نوشت: عمیقا باعث تاسف است که آژانس پس از 3 
حمله تروریستی طی یک سال گذشته در تاسیسات 
هســته ای ایران، هنوز آن ها را محکوم نکرده است، 

چنان کــه طبــق قطعنامه های کنفرانــس عمومی 
آژانس و مجمع عمومی سازمان ملل و حتی به خاطر 
تجهیزات خودش و امنیت بازرسانش و حفاظت از 
آن ها ملزم به این کار است.غریب آبادی افزود: بیانیه 
مشترک رییس سازمان انرژی اتمی ایران و مدیرکل 
آژانس در ۱۲ سپتامبر بر مبنای حسن نیت ایران و به 
منظور تعویض کارت حافظه »تجهیزات تعریف شده« 
به دست آمده بود. این فعالیت ها از ۲0 تا ۲۲ سپتامبر 
توسط آژانس اجرا شدند.نماینده کشورمان در وین 
ادامه داد: طی مذاکرات تهران و وین، ایران اشــاره 
کرده بود که، چون مجتمع کرج هنوز تحت تحقیقات 
امنیتی و قضایی قرار دارد، تجهیــزات مرتبط با این 
مجتمع مشمول سرویس شدن نمی شوند. به همین 

دلیل اســت که عبارت »تجهیزات تعریف شده« در 
بیانیه مشترک به کار رفته است.

وی افزود: بنابراین، گزارش مدیرکل در ۲۶ سپتامبر 
درست نیســت و فراتر از موارد توافق شده در بیانیه 
مشترک است. هر تصمیمی که از سوی ایران درباره 
تجهیزات نظارتی گرفته شود، تنها مبتنی بر مالحظات 
سیاســی اســت تا مالحظات حقوقــی و آژانس 

نمی تواند و نباید این موضوع را حق خود بداند.

نماینده ایران در سازمان های بین المللی در وین:

 گزارش آژانس فراتر از موارد توافق شده در بیانیه مشترک است

ادعای آژانس:

 ایران به مفاد توافق اخیر به طور کامل عمل نمی کند 
رویترز نوشت: آژانس بین المللی انرژی اتمی روز یکشنبه اعالم کرد ایران به مفاد توافق اخیر تهران با آژانس، به طور کامل عمل نمی کند.به گزارش »انتخاب«؛ در 
ادامه رویترز نوشت که به گفته آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران به بازرسان آژانس اجازه داده کارت حافظه را در بیشتر تجهیزات جایگزین کنند. اما از انجام این 
کار در کارگاه ساخت تجهیزات سانتریفیوژ در مجمع تسا در کرج، ممانعت کرده است.رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرد تصمیم 
ایران مبنی بر عدم دسترسی آژانس به کارگاه تولید قطعات سانتریفیوژ در مجمع تسا در کرج، بر خالف شرایط توافق شده در بیانیه مشترک روز ۱۲ سپتامبر )۲۱ 
شهریور( ایران و آژانس است.یکشنبه ۲۱ شهریور، در سفر گروسی به تهران، دو طرف توافق کردند که بازرسان آژانس برای سرویس تجهیزات و تعویض کارت های 
حافظه دوربین های نظارتی در تاسیسات هسته ای، به ایران سفر کنند.گروسی در فرودگاه وین گفت اجرای توافق اخیر خیلی زود و طی چند روز آینده آغاز می شود 

و به این ترتیب آژانس قادر خواهد بود »اطالعات الزم را نگه دارد«.

خبر روز

حمله کیهان به »صادق زیباکالم«:

 اللمانی گرفته است!
»کیهان« نوشت: یک استاد غرب زده دانشگاه می گوید شعارهای انقالبی نتوانسته اند مرهمی بر اقتصاد 
کشور باشند. آقای زیباکالم، یکی از ده ها مقصر خسارت بزرگی است که از صدقه سر بزک کاری شیطان 
بزرگ و اعتماد به او، به ملت ایران و اقتصاد کشور و ظرفیت های علمی و فنی وارد شد. او و امثال وی دقیقا 
می دانند که با سفره و معیشت و اشتغال مردم چه معامله کرده و چرخه کشور را عقب انداخته اند. اما از 
همه وقاحت آمیزتر این است که زیباکالم با این به اصطالح فرار به جلو از پرداختن به تازه ترین خیانت های 
آمریکا نســبت به متحدانش طفره می رود. افتضاح بعدی که آقای زیباکالم و امثال وی نسبت به آن 
اللمانی گرفته اند، خیانت مشترک آمریکا و انگلیس به فرانسه در جریان قاپیدن قرارداد ۵۶ میلیارد دالری 
فرانسه با استرالیاست. این خیانت آنقدر عمیق بود که از وزیر خارجه تا رسانه های دولتی فرانسه با حمالت 
شدید به آمریکا، از این راهزنی به عنوان »خیانت بزرگ و خنجر از پشت« یاد کردند و ضمن تاکید بر اینکه 
»بایدن همان ترامپ است و فقط اکانت توئیتری دارد«، دولت آمریکا را دورو و غیرقابل اعتماد خواندند.

واکنش فرمانده اسبق نهاجا به تحریف اظهاراتش درباره 
سانحه هواپیمای اوکراینی

فرمانده اسبق نیروی هوایی ارتش گفت: همانطور که قبال به صراحت گفتم، خطای فاحش اپراتور در 
سانحه هواپیمای اوکراینی را نباید به حساب سیستم گذاشت و این خطای آشکار به فهم و درک فرد 
برمی گردد نه به سامانه و سیستم پدافند.امیر سرتیپ خلبان حبیب بقایی افزود: متاسفانه رسانه های 
معاند سعی در تحریف گفته های بنده داشتند که بخشی از خطا و اشتباه مسلم فرد را متوجه سیستم 
و سامانه کنند، در حالی که سامانه یکپارچه و مشترک پدافند هوایی، سال هاست در بهترین شرایط و 

با بیشترین دقت، قوی ترین سپر دفاعی منطقه را تشکیل داده است.

دیدار »رابرت مالی« و وزیر خارجه عراق با محوریت ایران
فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران با وزیر خارجه عراق دیدار کرد. طرفین در این دیدار، واقعیت روابط 
ایران و آمریکا و احتمال برگزاری نشســت های آتی و تحوالت منطقه را بررسی کردند.رابرت مالی، 
فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران شامگاه یکشنبه با فواد حسین، وزیر خارجه عراق دیدار کرد. پایگاه 
خبری بغداد الیوم گزارش داد، این دیدار در محل اقامت وزیر خارجه عراق در نیویورک و در حاشــیه 
هفتاد و ششمین دور مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد.به گفته وزارت خارجه عراق، طرفین در 
این دیدار، تحوالت سیاسی و امنیتی منطقه و بازتاب های آن، واقعیت روابط ایران و آمریکا و احتمال 

برگزاری نشست های آتی را بررسی کردند.

ادعای مایک پنس: ایران را منزوی کردیم
معاون رییس جمهور سابق آمریکا با ادعای منزوی کردن ایران بیش از هر زمان دیگری در دولت خود، 
مدعی شد که دولت کنونی واشنگتن در حال به عقب رفتن در این مسیر و بازگشت به سیاست های 
ناکارآمد اســت.»مایک پنس« معاون ترامپ در زمان حضورش در کاخ ســفید، مدعی شد دولت 
پیشین آمریکا توانســته بود ایران را بیشــتر از هر زمانی منزوی کند.به نوشته وبگاه »هیل«، پنس 
طی مصاحبه ای ویدئویی درباره اقدامات دولت ترامپ ادعا کرد: »رییس جمهور ترامپ و دولت ما به 
شیوه های مختلفی پویایی ها در جهان  را تغییر داد و اولین آن ایستادن در کنار اسراییل و استقبال از 
متحدان عربی ما برای پیوستن به منزوی کردن ایران بود«.وی در ادامه ادعاهای بی اساس خود با 
انتقاد از دولت کنونی آمریکا به ریاست »جو بایدن« افزود: »ما ایران را بیش از گذشته منزوی کردیم. 
ولی اکنون این دولت در حال بازگشت به عقب و به سیاست هایی است که زمانی که ما در ۲0۱۷ روی 

کار آمدیم، بی فایده بودند.«

کافه سیاست

رییسی به سفیر انگلیس 
چه گفت؟

ســید ابراهیم رییسی، روز یکشــنبه هنگام 
دریافت استوارنامه ســفیر جدید انگلیس در 
تهران، اســتقالل و آزادی را شعار اصلی مردم 
ایران خواند و تاکیــد کرد: کشــور ما حقیقتا 
مستقل است و اســتقالل ما ادعایی نیست. 
شما با توجه به آشنایی خوبی که به زبان فارسی 
دارید، باید مفهوم واقعی این کلمات در ایران را 
برای دولتمردان خود تبیین کنید.رییس جمهور  
گفت: جمهوری اسالمی ایران با همه کشورها 
بنای همکاری و تعامل دارد؛ اما این همکاری 
باید براســاس احترام متقابل و در نظرگرفتن 
منافع ملت ها باشد و جریان سلطه گر و نظام 
سلطه بر این روابط سایه نیندازد.رییسی تاکید 
کرد: روح اســتقالل و آزادی خواهی در وجود 
ملت ایران اســت و هروقت احساس کنند که 
کشــورهای دیگر زورگویی می کند، زیر بار زور 
نمی روند و عکس العمل نشــان می دهند.
رییس جمهور با بیان اینکه بهترین روش برای 
کارکردن و همکاری با ایران رعایت اصل احترام 
متقابل است، تصریح کرد: جمهوری اسالمی 
هیچ حرف نادرست و برخالف حق را نمی پذیرد 
و اروپا و غرب بر اساس تجربیات خود باید به 
ایران به عنوان یک کشــور مستقل نگاه کنند.
رییسی با اشاره به اینکه امروز حقوق بشر به یک 
حربه سیاسی برای ضربه زدن به کشورها تبدیل 
شده است خاطرنشان کرد: ما خود را موظف 
می دانیم به حقوق انســان براساس باورها و 
اعتقادات دینی احترام بگذاریم و شما می دانید 
خیلی از مدعیان حقوق بشــر، چه رفتاری با 
ملت خود دارند.رییس جمهور خطاب به سفیر 
جدید انگلیس در تهران،گفت: حقایقی را که در 
ایران مشاهده می کنید به درستی و واقعی به 
کشور خود منعکس و منتقل کنید.»سایمون 
شــرکلیف« ســفیر جدید انگلیس در تهران 
نیز ضمن تقدیم اســتوارنامه خود به آیت ا...
رییسی، با بیان اینکه برای دومین بار و بعد از 
۲0 سال در ماموریتی جدید به عنوان سفیر به 
تهران سفر کرده است، گفت: تجربه و شناخت 
خوبی از ایران دارم و هــدف اصلی من تالش 
 برای بهبود روابط دو کشــور بــا نگاهی مثبت 

و سازنده است.

بین الملل

آگهی دعوت از سهامداران محترم شرکت آژانس جهانگردی و مسافرتی پرستیژتور ) سهامی خاص ( 

ثبت شده به شماره 2082 ثبت اصفهان و شناسه ملی 10260210143

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شــرکت دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در ساعت 
۱0 صبح مورخ ۱۴00/0۷/۱۷ در محل اصفهان میدان آزادی ابتدای خیابان سعات آباد ، ساختمان شماره ۱ ، کدپستی ۸۱۶۸۶۴۵۴۶۱ 

برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

 دستور جلسه :
۱-  انتخاب اعضای هیات مدیره 

۲-  انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای یکسال مالی 
3-  انتخاب روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت 

 باتشکر۴-  سایر مواردی که در صالحیت مجمع می باشد .
هیات مدیره
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معاون حمل و نقل اداره کل راهداری اصفهان:

 امسال توزیع الستیک دولتی بین رانندگان،
 پیش بینی  نشده است

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان گفت: توزیع الستیک به نرخ 
دولتی بین رانندگان در سال جاری پیش بینی  نشده و الستیک های در حال توزیع کنونی، مربوط 
به سال  گذشته است.محمدعلی صلواتی افزود: از ابتدای اجرای طرح توزیع الستیک سهمیه ای 
تاکنون ۲۸۴ هزار و ۲۴۳ حلقه به نرخ دولتی و سهمیه ای بین رانندگان استان توزیع شده است.

وی با بیان اینکه این طرح از یکم مهر ۱۳۹۷ تاکنون در حال اجراست، ادامه داد: تاکنون ۲۶۶ هزار 
و ۷۸۰ حلقه الســتیک بین رانندگان حمل و نقل کاال و ۱۷ هزار و ۴۶۳ حلقه بین رانندگان ناوگان 
حمل و نقل مسافر توزیع شده اســت.به گفته وی، این الستیک ها بین رانندگان اتوبوس  و مینی 
بوس های مسافربری و انواع کامیون  که به صورت قانونی در جاده های استان و در حوزه جابه جایی 
مسافر و حمل و نقل بار فعالیت دارند، توزیع شــده است.معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای اصفهان اظهار داشت: تخصیص الســتیک به رانندگان دارای شرایط الزم از 
طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام می شود و اداره کل راهداری و حمل  و نقل جاده ای 

فقط توزیع  کننده است.
صلواتی افزود: روند توزیع الســتیک به خودروهای برون شــهری اعم از مسافربری و حمل کاال 
در استان بر اساس کارکرد و پایش خودروها انجام می شود.وی با اشــاره به اینکه مبنای توزیع 
الستیک مانند تخصیص سوخت و بر اساس میزان کارکرد وسیله نقلیه است و ناوگان حمل و نقل 
برون شهری باید برای جابه جایی کاال بارنامه داشته باشــند، هشدار داد: چنانچه کامیونی بدون 
اسناد حمل و بارنامه در جاده ها تردد کند نه تنها الستیک سهمیه ای و سوخت به آنها تعلق نخواهد 

گرفت بلکه در مدت زمان مشخصی نیز کارت هوشمند آنها غیرفعال خواهد شد.

جانشین رییس سازمان صمت اصفهان:

 افراد عادی برای دریافت سیمان، نیازی به ثبت نام
 در بورس ندارند

جانشین رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: افراد عادی برای دریافت سیمان 
نیازی به ثبت نام در بورس ندارند.

ابراهیم جلیلی، افزود: با این حال، همه کارخانجات سیمانی، واحدهای عمده مصرف کننده مانند 
شرکت های بتن ساز، موزاییک سازان، اتحادیه مصالح ساختمانی و انجمن های مربوطه ملزم 

به ثبت نام در بورس کاال هستند.
وی اظهار داشت: سیمان مورد نیاز بیشتر مردم مانند گذشته از طریق واحدهای فروش مصالح 
ساختمانی و سیمان مورد نیاز شــهرداری ها و سازمان ها برای اجرای طرح های عمرانی خود ، از 
واحدهای تولیدکننده سیمان تامین خواهد شد.وی ادامه داد: همه کارخانجات سیمان ملزم به 
ثبت نام و عرضه تمام محصول خود در بورس کاال هستند. وی هشدار داد: هرگونه عرضه سیمان 
خارج از بورس، تخلف محسوب می شــود و با متخلفان برخورد الزم انجام خواهد شد.جانشین 
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان تاکید کرد: اولویت عرضه سیمان با واحدهای 
مصرف کننده مانند شرکت های بتن ساز، موزاییک سازان، اتحادیه مصالح ساختمانی و انجمن 
های مربوطه است.وی اضافه کرد: در زمان حاضر سیمان در بورس عرضه می شود و شرکت های 
بتن ساز، موزاییک ســازان، فروشندگان مصالح ســاختمانی، اتحادیه ها و انجمن های مربوطه 
می توانند تا ۵۰ تن ســیمان از طریق بورس کاال تهیه کنند.جلیلی تاکید کرد: در زمان حاضر هیچ 
مشکلی در زمینه تامین سیمان در اســتان اصفهان وجود ندارد و قیمت این محصول بر اساس 
عرضه و تقاضا تعیین می شود.وی بیان کرد: اطالعی از قیمت اخیر سیمان ندارم اما نرخ آن نسبت 

به تیر و مرداد سال جاری که افزایش یافته بود، خیلی کاهش پیدا کرده است.

 فعاالن بازار برنج در اصفهان می گویند نظارتی بر این بازار نیست و این محصول نیز همانند
 دیگر کاالها و خوراکی ها از غافله گرانی عقب نمانده است؛

قیمت برنج همچنان قد می کشید!

با رها شدن افسار بازار، به خصوص طی ماه های گذشته قیمت برنج نیز با 
افزایش شدید مواجه شده تا جایی که بسیاری از مردم دیگر توان خرید این 
محصول را ندارند.اگرچه برنج به عنوان یکی از کاالهای استراتژیک در سبد 
اصلی خرید هر خانوار ایرانی قرار دارد، اما به نظر می رسد بر بازار این محصول 
نظارتی وجود ندارد، تا جایی که امروز هر کیلو برنج ایرانی بســته به درجه و 

کیفیت آن در بازار اصفهان حتی از مرز ۵۰ هزار تومان هم عبور کرده است.
به گفته فعاالن بازار برنج در اصفهان، نظارتی بر این بازار نیست و این محصول 
نیز همانند دیگر کاالها و خوراکی ها از غافله گرانی عقب نمانده است.البته 
اواخر فروردین امسال مصطفی بحق، رییس اتحادیه خوار بار و آجیل فروش 
اصفهان، با رد برخی شایعات نسبت به افزایش قیمت برنج ایرانی و دپوی این 
محصول در انبارها، گفته بود که قرار نیست قیمت برنج افزایش یابد و گرانی 
این محصول، شایعه است و بعد از ورود کشت برنج شمال به بازار، احتمال 
گرانی برنج در بازار وجود ندارد، با این وجود، امروز برنج بر پاشنه گرانی می 
چرخد.البته فعاالن بازار برنج بر این عقیده اند که افزایش ساالنه قیمت برنج 
طبیعی است، اما امسال به دلیل شرایط خشکســالی تولید برنج کاهش 
یافته است، از سوی دیگر اگرچه سال گذشــته برنج عنبر خوزستان تولید 
وسیعی داشت، اما امسال میزان تولید این محصول هم بسیار کمتر شده و 
اکنون هیاهو و جو موجود در بازار بر افزایش قیمت برنج است، البته از زمان 
برداشت برنج شمال قیمت ها اگرچه افزایش یافته، اما اکنون قیمت برنج 
در همان مقطع قیمتی باقی مانده است.»ایسنا« نوشت :مشاهدات میدانی 

خبرنگار اصفهان، گویای افزایش افسارگسیخته نرخ برنج در بازار دارد و هر 
کیلوگرمبرنج ایرانی مرغوب بین ۳۵ تا ۴۶هزار تومان و برنج هندی نیز بین ۲۲ 
تا ۳۰هزار تومان به فروش می رسد. از سوی دیگر برخی برنجکاران از سرزمین 
در سایت های مختلف برنج تولید خود را بدون واسطه با قیمت ۴۵ تا ۴۸ هزار 

تومان به مشتریان خود حتی در اصفهان می فروشند.

گرانی های بازار دیگر ارتباطی با قدرت خرید مردم ندارد
یکی از فروشندگان برنج در بازار اصفهان با اشاره به قیمت برنج های داخلی 
گفت: هر کیلو برنج داخلی عنبر خوزستان از ۲۹ تا ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان است. 
همچنین هر کیلو برنج شمال بسته به مدل و کیفیت آن بین ۳۶ تا ۴۳ هزار 
تومان است.به گفته این فروشنده، در حال حاضر قیمت هر کیلو برنج طارم 
هاشمی ۴۳ هزار تومان، شیرودی ۳۶ هزار تومان، ندا و فجر حدود ۳۸ هزار 
تومان و برنج لنجان حدود ۴۵ هزار تومان است.فروشــنده دیگری هم با 
اشاره به افزایش قیمت برنج های وارداتی، گفت: قیمت برنج های هندی 
از دهه اول محرم به این طرف اگرچه ثابت بود، اما اکنون به دلیل نوسانات 
نرخ ارز افزایش قیمت داشته است.به گفته این فروشنده، در حال حاضر 
هر کیلو برنج هندی بین ۲۱ هزار و ۵۰۰ تا ۲۴ هزار تومان است، همچنین هر 
کیلو برنج پاکستانی بین ۲۵ تا ۲۸ هزار تومان در بازار اصفهان فروخته می 
شود.فروشنده دیگر برنج در اصفهان نیز گفت: امروز برنج بر پاشنه گرانی و 
افزایش قیمت می چرخد، از سوی دیگر قدرت خرید مردم نسبت به سال 

گذشته به شدت کاهش یافته اســت.وی پیش بینی کرد: اگرچه کشش 
بازار، قدرت خرید مردم و همچنین مقدار تولید برنج مباحث جداگانه در بازار 
است، اما به نظر می رسد در شرایط فعلی برنج تمایل به گرانی دارد، چراکه 

در بازار به طور معمول جهش قیمت ها ارتباطی با قدرت خرید مردم ندارد.

جذابیت صادرات، دلیل گرانی برنج
البته شهریور امسال معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و 
تجارت اصفهان درباره گرانی برنج به ایســنا گفته بود که امروز صادرات 
برنج داخلی آزاد است، همچنین با توجه به افزایش نرخ ارز، جذابیت 
های صادراتی این محصول بیشتر شــده که امروز اثرات خود را در بازار 
گذاشته است.به گفته اکبر عادل مرام، در حال حاضر برنج به وفور در بازار 
وجود دارد، البته قیمت برنج هندی نســبت به یک ماه پیش افزایش 
داشــته، همچنین برنج داخلی به دلیل افزایش قیمت دالر، جذابیت 

های صادراتی آن را باال برده است.

هزینه های کشت برنج تا 4 برابر باال رفت
از ســوی دیگر رییس اتحادیه خواربارفروشان اصفهان درباره افزایش بی 
رویه قیمت برنج ایرانی در بازار، به ایســنا، توضیح داد: کشاورزان با توجه 
به اینکه هزینه های کشــت برنج در ســال جاری باال بود، اکنون حاضر به 
فروش و عرضه محصول خود به قیمت های قبلی نیستند.مصطفی بحق 
با بیان اینکه کشاورزان بر این عقیده اند که برخی هزینه های کشت برنج 
حتی بیش از چهار برابر افزایش یافته اســت، گفت: بــه این دلیل اکنون 
برنجکاران شــمالی تمایل ندارند که برنج خود را در بــازار عرضه کنند و آن 
دسته از برنجکارانی که با قیمت پایین تر حاضر به فروش می شوند، به دلیل 
بدهی های بانکی شان است.وی تاکید کرد: در حال حاضر بیشتر برنجکاران 
شمالی تمایلی به فروش برنج های خود ندارند و به دلیل افزایش هزینه 
های تولید این محصول را انبار کرده و به بازار عرضه نمی کنند.رییس اتحادیه 
خواربارفروشان اصفهان همچنین افزود: از ســوی دیگر به دلیل افزایش 
دمای هوا و کم آبی در تابستان امسال، میزان کشت برنج در شمال کشور 
۲۵ درصد نسبت به سال گذشته کمتر بود.وی درباره کشش بازار نسبت به 
افزایش قیمت برنج های ایرانی، گفت: باید گفت اگر برنجکاران شــمالی 
امروز فروشــنده نیســتند، به دلیل افزایش قیمت برنج داخلی، بازار هم 
کششــی برای خرید ندارد و به نوعی قدرت خرید مردم برای خرید برنج 

داخلی بسیار کاهش یافته است.

افزایش 20 درصدی قیمت برنج داخلی نسبت به سال گذشته
بحق با اشاره به اینکه قیمت برنج داخلی نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد گران 
شده است، گفت: با وجود این افزایش قیمت، برنجکاران همچنان از این قیمت 
های موجود ناراضی هستند و معتقدند که نرخ تولید محصول شان باالتر از 
این است.وی با تاکید بر اینکه برنجکاران معتقدند که برنج باید گران شود؛ اما 
بازار دیگر کشش افزایش قیمت را ندارد، گفت: در حال حاضر قیمت باالترین 

قیمت برنج داخلی در بازار اصفهان هر کیلو  بین ۵۱ تا ۵۵ هزار تومان است.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه کاشان 
گفت: پرداخت تسهیالت مشــاغل خانگی در این 
شهرســتان طی ســال جاری ۶۵۰ درصد افزایش 
یافت.مسعود خاندایی، سطح پرداخت تسهیالت 
مشــاغل خانگی ســال گذشــته را ۵۰۰ میلیون تا 
یک میلیارد تومان برشــمرد و افــزود: این رقم در 
سال جاری به سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رشد 
کرده است.وی اظهار داشت: تا پیش از سال ۱۴۰۰، 
سهمیه تسهیالت مشاغل خانگی شهرستان کاشان 
برای مشاغل مستقل و پشتیبان بین ۵۰۰ میلیون تا 
یک میلیارد تومان بود.دبیر کارگروه تســهیل و رفع 

موانع تولید کاشان گفت: ۳۰ درصد از این تسهیالت 
که نزدیک به یک میلیارد تومان است برای مشاغل 
مستقل و بقیه )۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون( نیز برای 
مشاغل پشیتبان بین دستگاه هایی اجرایی از جمله 
اداره های فرهنگ و ارشاد اسالمی، میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری، جهاد کشاورزی، صنعت 
معدن و تجارت که برای مشاغل خانگی مجوز صادر 

می کنند، تقسیم بندی شده است.
خاندایی با اشــاره به نشست کارگروه تسهیل و رفع 
موانع تولید کاشــان خاطر نشــان کرد: با تشکیل 
کمیته ای در فرمانداری ویژه این شهرســتان، قرار 
شده تا ۲۰ مهر امسال تمامی تسهیالت در اختیار این 
خطه جذب شــود.وی، قالی بافی، دوخت لباس، 

عروسک سازی و ســفالگری را از جمله مشاغلی 
خانگی در کاشــان عنوان کرد و گفت: تســهیالت 
قرض الحسنه با نرخ چهار درصد و بازپرداخت پنج 
ساله به متقاضیان مشــاغل خانگی واگذار خواهد 
شد.دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید کاشان 
اظهار داســت: باتوجه به اینکه تســهیالت مشاغل 
خانگــی یارانه ای اســت، افرادی که یک بــار از آن 
بهره مند شده اند دیگر نمی توانند دریافت کنند، مگر 

آنکه طرح توسعه ای داشته باشند.
به گفته وی، ۳۰ درصد ثبت نام تســهیالت مشاغل 
خانگی در ســال جاری انجام شــده که مراحل آن 
تایید و برای دریافت وام به بانک های عامل معرفی 

شده اند.

معاون فرمانداری ویژه کاشان:

پرداخت وام مشاغل خانگی در کاشان امسال 650 درصد 
افزایش یافت

خبر روز

یک فعال حوزه مشاغل خانگی مطرح کرد:

 عبور از هفت خوان رستم برای دریافت تسهیالت
 مشاغل خانگی

به اعتقاد یک فعال حوزه مشاغل خانگی در اصفهان، اگرچه تولیدات مشاغل خانگی به خصوص در 
حوزه صنایع دستی حتی می تواند جایگزین فروش نفت شود، اما برای دریافت تسهیالت بانکی این 
حوزه افراد باید از هفت خوان رستم عبور 
کنند که به دلیل ســختگیری های نظام 
بانکی، در ادامه راه از گرفتن تســهیالت 

منصرف می شوند.
حجت ســالمی با اشــاره به فعالیت در 
حوزه مشــاغل خانگی در بخش صنایع 
دستی در شهرستان خوانسار، اظهار کرد: 
طی ۳۰ سال گذشــته سابقه فعالیت در 
بافت حصیــر و تولیــدات مختلف آن را 
دارم، همچنین در حوزه مشاغل خانگی با 
آموزش حدود بیش از ۲۰ نفر، کار به آنها ارائه می شود، از سوی دیگر برخی هم بعد از آموزش این حرفه 

را خود به صورت جداگانه ادامه می دهند.
وی با اشاره به اینکه حوزه فعالیت مشاغل خانگی موجب توسعه کسب و کار می شود، اما قوانین و 
مقررات موجود در این بخش بسیار سختگیرانه است، گفت: به عنوان نمونه قرار بود افرادی که در حوزه 
مشاغل خانگی فعالیت می کنند بیمه هنرمندان شوند، اما در چند سال گذشته این کار انجام نشده و با 

وجود پیگیری و وعده های بسیار، اقدام خاصی در این خصوص انجام نشده است.
این فعال حوزه مشاغل خانگی ادامه داد: از سوی دیگر برای دریافت تسهیالت در حوزه مشاغل خانگی 
به نوعی باید از هفت خوان رستم عبور کنیم که به دلیل سختگیری های نظام بانکی، افراد در ادامه راه 

از گرفتن تسهیالت منصرف می شوند.
وی توضیح داد: کاغذبازی و دریافت اســتعالم از بخش های مختلف برای گرفتن یک وام  مشاغل 

خانگی در نظام بانکی بسیار زیاد است، در حالی که امروز همه امور الکترونیک شده است.
سالمی با اشاره به اینکه برای توسعه مشاغل خانگی، آموزش و توانمندسازی افراد در اولویت قرار دارد، 
گفت: بعد از آموزش، تخصیص تسهیالت موجب می شود افرادی که به حوزه مشاغل خانگی وارد می 

شوند، بتوانند روی پای خود بایستند.
وی البته تاکید کرد: به طور قطع اگر کیفیت تولیدات مشاغل خانگی باال باشد، بازار فروش و مشتری 
وجود خواهد داشت.فعال حوزه مشــاغل خانگی با اشــاره به اینکه اصفهان در حوزه صنایع دستی 
ظرفیت های بسیار برای فعالیت در مشاغل خانگی دارد، گفت: به عنوان مثال امروز بازار خوبی برای 
کیف و کفش هایی که با دست دوخته می شود، وجود دارد و اگر بتوانیم در حوزه های مختلف تولیدات 
باکیفیت صنایع دستی داشته باشیم با توسعه مشاغل خانگی در این بخش، دیگر نیازی به فروش 
نفت در کشور نخواهیم داشت.وی تاکید کرد: به طور قطع تولیدات مشاغل خانگی قابل عرضه در سطح 
کشور و حتی قابلیت صادرات دارد، البته برای توسعه صادرات تولیدات مشاغل خانگی نیازمند حمایت 
هستیم.سالمی البته گفت: امروز بسیاری از تولیدات مشاغل خانگی به صورت غیرمستقیم از طریق 

برخی واسطه ها به عراق ، ترکیه و ... صادر می شوند.
وی توضیح داد: برای صادرات محصوالت مشاغل خانگی نیازمند ثبت برند خود هستیم که شرایط 
آن سختگیرانه است، بنابراین ناچاریم تولیدات خود را به دالالن بدهیم که آنها نیز بیشتر به دنبال سود 
خود  هستند.این فعال حوزه مشاغل خانگی تاکید کرد: اگر افرادی که وارد حوزه مشاغل خانگی می 
شوند، پشتکار نداشته باشند در این مسیر ناموفق خواهند بود، چراکه افراد باید با صبوری طی چند 
سال نخست سختی های ابتدای راه را تحمل کنند و در ســایه آموزش، صبوری و تولید باکیفیت به 

موفقیت برسند.

با مسئولان

رییس اتحادیه پارچه فروشان  اصفهان مطرح کرد:ذره بین

پارچه های گران بدون مشتری و مغازه های خالی
رییس اتحادیه پارچه فروشان اصفهان گفت: افزایش هزینه ها در تولید داخل، گمرک و همچنین نوسانات قیمت ارز در امر واردات باعث گرانی پارچه شده است.

احمد تقی زاده ادامه داد: بعضــی از پارچه ها وارداتی و بعضی از آن ها تولید داخل اســت.وی افزود: افزایش قیمت مواد اولیه، بیمه، دســتمزد و حقوق باعث 
تاثیرگذاری بر عملکرد کارخانه و در نتیجه گرانی پارچه تولید داخل شده است.رییس اتحادیه پارچه فروشــان اصفهان بیان کرد: غیر از بیمه، دستمزد، حقوق و 
هزینه های جاری، مواد اولیه به سختی تهیه می شود و افزایش هزینه های گمرک و نوسانات قیمت ارز هم باعث گرانی پارچه های وارداتی شده است.تقی زاده 
گفت: قدرت خرید مردم پایین آمده است و مردم اول نیاز های ضروری و سبد غذایی شان را تامین می کنند و همچنین با وجود کرونا، لغو مراسم ها، مهمانی ها و 

جشن ها، نیازی به هزینه کردن در این مورد را ندارند.وی بیان کرد: فروش بعضی از پارچه ها، ۵۰ درصد و بعضی دیگر ۳۰ درصد کم شده است.

5 شهر ایران که بیشترین 
کارتخوان را دارند

براساس جدیدترین آمار شاپرک، تعداد 
دستگاه های کارتخوان شــهر تهران، به 
میزان ۰.۱۷ درصد و شهر اصفهان، ۰.۳۱ 
درصد در تیر و مــرداد ۱۴۰۰ کاهش پیدا 
کردند. اســتان های تهران، خراســان 
رضوی،اصفهــان، فارس و خوزســتان 
به ترتیب بیشــترین تعــداد کارتخوان 
فروشــگاهی فعــال در مــرداد ۱۴۰۰ را 

داشته اند.

عکس نوشت

مدیر عامل اتحادیه دامداران کشور:

گرانی گوشت، مصرف 
عمومی را کاهش داده است!

مدیر عامل اتحادیه دامداران کشــور از اشباع 
بازار گوشت خبر داد و گفت: گرانی گوشت در 
بازار ناشی از بازارگردانی دالل و واسطه است 
و هیچ ارتباطی به دامدار ندارد.مجتبی عالی 
با اشــاره به اینکه اقدامی در خصوص قیمت 
گذاری و صادرات دام نشده است، افزود: به  
رغم انباشــت دام در واحدها، نه تنها صادرات 
به منظور کاهش مشــکالت دامداران مرتفع 
نشــده، بلکه دولت به دنبال واردات گوشت 
اســت که این موضوع ضربه مهلکی به تولید 
داخل وارد می کند.عالــی، قیمت کنونی هر 
کیلو دام ســنگین را ۵۰ تا ۵۳ هــزار تومان و 
دام ســبک ۴۰ تا ۴۷ هزار تومان اعالم کرد و 
گفت: براین اساس هر کیلو گوشت با قیمت 
۱۰۰ تا ۱۱۰ هــزار تومان باید عرضه شــود که با 
این وجود فروش با نرخ های باالتر ناشی از 
سودجویی دالل و واســطه است.مدیر عامل 
اتحادیه دامداران با اشاره به اینکه کشتار دام 
های مولد چراغ خاموش در حال انجام است، 
بیان کرد: در شرایط کنونی بهترین راهکار رونق 
تولید و خروج دامداران از بحران فعلی صادرات 
است که متاســفانه معاونت بازرگانی جهاد 
کشــاورزی به رغم نامه نگاری های متعدد، 
جوابی دریافت نکرده است.وی، قیمت تمام 
شده هر کیلو دام را ۷۵ تا ۸۰ هزار تومان اعالم 
کرد و گفت: با توجه بــه افزایش قیمت نهاده 
های دامی، هزینه تولید به شدت باال رفته که 
فروش با نرخ های فعلی به زیان دامدار است.
این مقام مسئول درباره بازار دام در ایام اربعین 
بیان کرد: با توجه به عدم کشش بازار، قیمت 
دام در ایام اربعین نوســانی ندارد و از طرفی 
اربعین یک روز است و اتفاق خاصی همانند 
دهه اول محرم در بــازار رخ نمی دهد.رییس 
شورای تامین کنندگان دام نیز با اشاره به اینکه 
مشکلی در تامین دام و گوشت کشور نداریم، 
اظهار کرد: با توجه به فراوانی گوشت و انباشت 
دام روی دست دامدار، قیمت در بازار نوسانی 
ندارد.منصور پوریان افزود: به رغم وعده های 
مختلف از ســوی وزارت جهاد کشــاورزی، 

مشکالت دامداران همچنان پایدار است.
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جانمردم،بازیچهدستواکسنهراسان
کشورهایی که ســریع تر به دانش ساخت واکســن کرونا دست پیدا 
کردند، فرآیند واکسیناسیون کرونا را آغاز کردند و شاهد تاثیرات مثبت 
واکسیناسیون سریع در این کشورها بودیم، ایران نیز جزو کشورهایی 
بود که عالوه بر ساخت واکســن بحث واردات واکسن را نیز دنبال کرد، 
اما میزان و سرعت واکسن وارداتی پاسخگوی نیاز نبود، بنابراین بحث 
خرید واکســن به یک مطالبه عمومی تبدیل شــد.دو موج سهمگین 
کرونا در اردیبهشت و ســپس از مردادماه سال جاری تاکنون که باعث 
افزایش موارد فوتی و بستری های کرونایی در کشور شد، احساس نیاز 
به واکسیناسیون سریع گروه های هدف باالی ۱۸ سال در کشور را بیشتر 
کرد، خوشبختانه وعده مسئوالن محقق شد و اکنون سیلی از واکسن در 
کنار واکسن های تولیدی در کشور به استان ها سرازیر شده و مشکلی از 
بابت تامین واکسن وجود ندارد.اما در این بین عده ای از تزریق واکسن 
امتناع می کنند و گروه های ضدواکسن نیز فعالیت خود را در این ایام 
تشدید کرده و به دنبال واکسن هراسی هستند، قطعا اگر حداقل حدود 
۷۰ درصد مردم در برابر این ویروس واکســینه نشــوند، شاهد پایان 
پاندمی کرونا نخواهیم بود و این بیماری هم چنان خسارت بار در کشور 
باقی خواهد ماند.یکی از اهالی شــهرکرد در پاسخ به این سوال که چرا 
تاکنون خود و اعضای خانواده برای تزریق واکســن مراجعه نکرده اید، 
ابراز عقیده کرد که هیچ اعتقادی به استفاده از داروهای شیمیایی برای 
درمان بیماری نــدارد و آنها را مضر می داند و فقط از طب ســنتی برای 

مقابله با انواع بیماری ها استفاده می کند!
امیدی در پاسخ به این سوال که اگر به بیماری کرونا مبتال شوید صرفا 
به اســتفاده از داروهای گیاهی اکتفا می کنید؟ گفت: تاکنون که مبتال 
نشده ایم، اما اگر حال مان وخیم نشود قطعا از همین گیاهان برای درمان 
اســتفاده می کنیم.رییس سازمان نظام پزشــکی شهرستان شهرکرد 
با اشاره به این که ســه فاکتور از ورود به پیک ششــم کرونا جلوگیری 
می کند، اظهار کرد: این سه فاکتور شامل واکسیناسیون، رعایت موازین 

بهداشتی و جلوگیری از ورود گونه های جهش یافته به کشور است.
آرش روغنی  با بیان این که با طوالنی شدن فرآیند پیک های کرونایی 
رعایت پروتکل های بهداشتی در بین مردم کاهش پیدا می کند، گفت: 
عامل موثر دیگر در ایجاد پیک بعــدی کرونا ویروس های جهش یافته 
»المبدا« و »مو« است که خوشبختانه این سویه ها هنوز در کشورهای 
همسایه ایران مشاهده نشــده و با وجود این مسائل باید ببینیم پیک 
بعدی در آبان رخ می دهد یا نه؟این پزشک با تاکید بر اینکه طب سنتی 
به هیچ عنوان مخالفتی با واکسیناســیون برای پیشــگیری از بیماری  
ندارد، خاطرنشان کرد: گروه های ضدواکسن با بیان کردن این شایعات 
در خصوص واکسن به دنبال رسیدن به اهداف خود هستند، پزشکانی 
که به صورت علمی در بحث طب سنتی فعال هستند مخالفتی با واکسن 

ندارند، بلکه مدعیان دروغین طب سنتی دست به این شایعات می زنند، 
زیرا کرونا منبع درآمدی برای این افراد اســت و پــس از پایان پاندمی 
درآمد آن ها قطع خواهد شد.وی با اشاره به اینکه منافع واکسن بسیار 
بیشتر از عوارض اندک واکسن است، توضیح داد: خوشبختانه در افرادی 
که دو دوز واکسن خود را تزریق کرده اند مرگ و میر به علت ابتال به کرونا 
نداشته ایم و یا در حد معدود بوده اســت، هم چنین افرادی که واکسن 
دریافت کرده اند در صورت ابتال به کرونا، بیماری بســیار خفیف است.

روغنی افزود: انتظارمان از واکســن کاهش موارد مرگ و میر و میزان 
بستری های بدحال ناشی از ابتال به کروناست، خوشبختانه میزان مرگ 
و میر و بستری در بخش ویژه در بین کادر بهداشت و درمانی که دو دوز 
واکسن خود را دریافت کرده اند در چهارمحال و بختیاری به صفر رسیده 
، اگر واکسیناسیون انجام نمی شد کادر بهداشت و درمان در پیک قبلی 
زمین گیر می شــد و تلفات نیز باال می رفت.وی بیان کرد: هدف وزارت 
بهداشت و درمان واکسیناسیون افراد باالی ۱۸ سال تا آبان ماه است، اگر 
بتوانیم تبلیغات گروه های ضد واکسن را خنثی کنیم، احتماال اگر پیک 
بعدی نیز رخ دهد بسیار کم دامنه خواهد بود.رییس شورای هماهنگی 
نظام پزشکی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: اگر نتوانیم تا قبل از آغاز 

پیک بعدی ۸۰ درصد مردم کشــور را واکســینه کنیم، قطعا با خسارات 

فراوانی روبه رو می شویم.

پوشش 70 درصدی؛ پیش شرط مفید بودن برنامه واکسیناسیون
معاون دانشــگاه علوم پزشــکی شــهرکرد نیز در خصــوص فرآیند 
واکسیناســیون در اســتان، اظهار کرد: در پایگاه های واکسیناسیون 
استان واکسن سینوفارم، آســترازنکا و کو ایران برکت موجود است که 
۸۰ درصد واکسن تزریقی در استان سینوفارم بوده و برکت و آسترازنکا 

در رده های بعدی قرار دارد.
سید راشد جزایری ادامه داد: افراد باالی ۱۸ سال می توانند با ثبت نام در 
سامانه سالمت برای تزریق واکسن به پایگاه های تعیین شده مراجعه 
کنند، واکسیناسیون دانش آموزان ۱۵ سال نیز آغاز شده است.جزایری 
با بیان این که اگر پوشــش واکسیناســیون به ۷۰ درصد نرسد، برنامه 
واکسیناسیون مفید نخواهد بود، گفت: باید همه واجدین شرایط برای 
تزریق واکسن ترغیب شوند تا پوشــش واکسیناسیون در چهارمحال 
و بختیاری از ۵۳ درصد به ۷۰ درصد برســد، امیدواریم تا ۳۰ روز آینده 

تزریق واکسن در استان به اتمام برسد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با بیان این که تاکنون 
۸۹ درصد افــراد باالی ۶۰ ســال در چهارمحال و بختیاری واکســینه 
شــده اند، تاکید کرد: این مســئله در موج پنجم کرونــا باعث کاهش 
مرگ و میر و بســتری در بخش های مراقبت ویژه در این گروه ســنی 

در استان شد.

جذب 100 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح های آبخیزداری
نماینده مردم شهرستان بروجن در مجلس شورای اسالمی در مراسم افتتاح پروژه سنگی مالتی حوزه 
آبخیزداری وستگان شهرستان بروجن، گفت: پروژه های آبخیرداری طی سال جاری با اعتباری بالغ بر 
۲۵ میلیارد ریال در شش نقطه اجرا شده است.حجت االسالم والمسلمین امیرقلی جعفری افزود: 
در سال ۱۴۰۰ اعتباری حدود ۱۰۰ میلیارد ریالی در نظر گرفته شده که سعی بر آن است که این اعتبار را 
جذب کنیم.جعفری اضافه کرد: هدف از احداث این پروژه کنترل فرسایش رسوب و همچنین احیای 
دشت پایین دست وستگان بوده که اجرای آن موجب کاهش باررسوبی تحمیلی به این دشت می شود.

حضور دانشجویان در دانشگاه شهرکرد به شرط ارائه پایان نامه
معاون آموزش دانشگاه شهرکرد گفت: دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری که ارائه پایان نامه دارند 
به صورت حضوری و مابقی به صورت مجازی آموزش می بینند.حمدا... مشتاقی افزود: همانند ترم 
آموزشی پارسال آموزش دانشــجویان کارشناسی به صورت مجازی است.مشــتاقی اضافه کرد: با 
واکسیناسیون دانشجویان در ماه های آینده و تکمیل شدن فرآیند واکسیناسیون برای حضوری یا 
مجازی بودن امتحانات دانشجویان تصمیم گیری می شود.وی با بیان اینکه تمام اساتید دانشگاه 
شهرکرد، کارکنان و کارمندان واکسینه شده اند،ادامه داد: یک مرکز واکسیناسیون در دانشگاه شهرکرد 

آماده واکسیناسیون دانشجویان است.

ثبت درخواست متقاضیان گاز مایع در سامانه فرآورده های نفتی
معاون بازرسی ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره به کاهش دریافت 
کپسول در اصناف توزیع کننده گاز مایع در استان گفت: افراد متقاضی گاز مایع باید در سامانه درخواست 
فرآورده های نفتی گازمایع ثبت نام کرده و با کدملی و مستنداتی مبنی بر نداشتن گازکشی اقدام به 
دریافت کپسول کنند.غالمرضا قائدامینی در خصوص کمبود گاز مایع در چهارمحال و بختیاری افزود: 
طبق ثبت نام صورت گرفته در سامانه، کپسول گاز در اختیار مردم قرار می گیرد.قائدامینی ادامه داد: 
میزان گاز مایع تحویلی به اصناف توزیع کننده از سوی شرکت نفت کاهش داشته که این مسئله باعث 
کمبود شده است.وی اضافه کرد: رستوران داران و سایر اصنافی که در شهر های گازکشی شده تقاضای 

دریافت گاز مایع کرده اند نیز باید به همین سامانه مراجعه کنند.

حضور ورزشکار چهارمحالی در مسابقات دوومیدانی آسیا
بزرگ ترین کاروان دوومیدانی ایران در رده های ســنی جوانان و نوجوانان در اولین دوره رقابت های 
قهرمانی آسیای میانه که ۶ تا ۸ مهرماه جاری به میزبانی کشور ازبکستان برگزار می شود، به این کشور 
اعزام شدند.صادق صمیمی، ورزشــکار قهرمان دوومیدانی در رشــته پرتاب دیسک از چهارمحال و 
بختیاری در قالب تیم ملی دوومیدانی ، ایران را به مقصد ازبکستان محل رقابت های قهرمانی نوجوانان 

و جوانان آسیای میانه ترک کرد.

خاکبرداری 800 هزار متر مکعب در طرح کنارگذر شمالی بروجن
 فرماندار بروجن با اشاره به روند اجرای طرح های عمرانی گفت: تاکنون ۸۰۰ هزار مترمکعب عملیات 
خاکبرداری و سنگ بری در احداث طرح کنارگذر شمالی مرکز این شهرستان انجام شده است.مسعود 
ملکی تاکید کرد: عملیات اجرایی احداث طرح کنارگذر شــمالی بروجن پارسال با ۵۰۰ میلیارد ریال 
اعتبار آغاز شد که تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال آن هزینه شده است.ملکی افزود: کنارگذر شمالی 
بروجن یکی از طرح های زیرمجموعه جاده شهرکرد به بروجن به لردگان بوده که قرار است بهار سال 

آینده به بهره برداری برسد.

بام ایراناخبار
سه شنبه 6 مهر 1400 / 21  صفر 1443 / 28 سپتامبر 2021 / شماره 3357
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مفاد آراء
7/80 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفــات 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 اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد 
 ظرف مدت يکماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي

 تقديم نمايد. 
رديــف 1- راي شــماره 4146 - 1400/04/24 هيات دوم آقای ســيد حبيب 
 اله صديقی رنانی به شناســنامه شــماره 208 کدملــي 1290202168 صادره

 خمينــی شــهر فرزند ســيد مصطفــی در ششــدانگ يــک بــاب دامداری 
به مســاحت 313/22 متر مربع قســمتی از پالک شــماره 3124 فرعی از 18 
اصلي واقــع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهــان از مورد 
 ثبت صفحه 482 دفتر 1022 امالک کســر گــردد و مابقی در ســهم متقاضی

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

م الف: 1188978  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

7/81 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفــات 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 اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد 
 ظرف مدت يکماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي

 تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 3258 - 1400/03/20 هيات دوم آقای 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 متــر مربع قســمتی از پالک شــماره 50 فرعی از 27 اصلــي واقع در 
 اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه 498 دفتر

 583 امالک 
رديف 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 متــر مربع قســمتی از پالک شــماره 50 فرعی از 27 اصلــي واقع در 
 اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مــورد ثبت صفحه 498

 دفتر 583 امالک 

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

م الف: 1188971  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

7/82 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 صــادره هيات/ هيات هاي موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه مرکزي 
اصفهان تصرفات مالکانــه و بالمعــارض متقاضيان محرز گرديده اســت. لذا 
مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشــند 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 تسليم اعتراض، دادخواست خود را 

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

گرديده است.
رديف 2- برابــر راي شــماره 140060302023000533 مورخ 1400/05/20 
خانم مرضيه اکبري رناني به شماره 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: 1187102  حسين زماني رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزي 
اصفهان 

مفاد آراء
7/82 آگهي ابالغ مفــاد 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 ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذيل که از طرف اين هيات مبنی بر 
تاييد انتقال عادی و يا سهم مفروزی متقاضی صادر گرديده در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود تا شخص يا اشــخاصی 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 تســليم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقديم دادخواست 
به دادگاه صالحه و ارايه گواهی مبنی بر طــرح دعوی اقدام نمايند و اقدامات ثبت 
موکول به ارايه حکم قطعــی دادگاه خواهد بود و در صــورت انقضا مهلت و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد  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 الواســطه بصورت عادی از مالک رســمی علی 

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

م الف: 1189085  مهدی صادقی وصفی رييس منطقه ثبت اسناد و امالک 
شرق اصفهان  

مفاد آراء
7/83 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 مورخ 1400/04/03 هيات يک خانم 
فاطمه هارونی به شناسنامه شــماره 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 اسناد و امالک شمال 
اصفهان خريداری طبق مبايعه نامه عادی مع الواســطه از مالکيت عبدالحســين 

صنعتی
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان ميدان الله ابتدای خيابان پروين جنب 
بازار گياهان دارويی تسليم نموده و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت 

صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/06

م الف: 1189120 موسوی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 
مفاد آراء

7/84 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 عســکری نژاد به شناســنامه شــماره 3611 کدملــی 2293888789 
صادره شيراز  فرزند نصرت اله نسبت به ششــدانگ يکباب ساختمان به مساحت 
200/60 متــر مربع پالک شــماره 13900 اصلــی واقع در اصفهــان بخش 5 
 اداره ثبت اســناد و امالک شــمال اصفهان که خــود متقاضی مالک رســمی

 می باشد.
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان ميدان الله ابتدای خيابان پروين جنب 
بازار گياهان دارويی تسليم نموده و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت 

صادر خواهد شد.

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

م الف: 1188794 موسوی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 
مفاد آراء

7/86 برابر آرا صادره هيات های موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضيان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف 
مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايی تقديم 

نمايد.
رديف 1- رای شماره 7960-1400/06/28 هيات اول آقای مهدی باغبان بصير 
به شناسنامه شماره 2170 کدملی 1284962199 صادره اصفهان فرزند رضا در 
ششدانگ يکباب مغازه به مســاحت 37/78 متر مربع پالک شماره 7706 فرعی 
از 26/5302 اصلــی واقع در اصفهان بخش حوزه 14 ثبــت ملک غرب اصفهان 
قولنامه از ورثه محمود پور معــراج صفحه 197 دفتر 775 تائيــد و رای خود را با 
حدود ذيل صادر می نمايد با قيد به اينکه به توجه رای  دادگاه 9970252401152 
مورخ 90/8/16 شــعبه 24 حقوقی عمومی اصفهان نسبت به يکی ديگر از مغازه 
ها پالک 26/5302 بخش 14 ثبت اصفهان تفکيــک عرصه گرديد و پالکهای 
7703 الی 7706 فرعی جهت آن منظور شــد و پالک 7706 فرعی جهت مورد 

تقاضا منظور شد
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/07/06

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/21 
م الف: 1198447 شهرياری رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/87 برابر آرا صادره هيات های موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضيان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف 
مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايی تقديم 

نمايد.
رديف 1- رای شــماره 27796-1399/12/02 هيات اول خانم سهيال طاهری 
نژاد به شناســنامه شــماره 1711 کدملی 1285742729 صادره اصفهان فرزند 
رجب علی در ششــدانگ يک باب مغازه به مســاحت 23/21 متر مربع قسمتی 
از پالک شــماره 308 فرعی از 27 اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت 
 ملک غــرب اصفهان از مالکيت احمــد انصاری از مورد ثبــت صفحه 121 دفتر 

160 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/07/06

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/21 
 م الــف: 1198479 شــهرياری رئيــس منطقه ثبــت اســناد و امالک

 غرب اصفهان 



سه شنبه 6 مهر 1400 / 21 صفر 1443 / 28 سپتامبر 2021 / شماره 3357
مدیر مرکز بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان :

واکسیناسیون عمومی کرونا همیشگی نیست
مدیــر مرکز بیماری هــای واگیر مرکز بهداشــت اســتان اصفهان با اشــاره به آخریــن وضعیت 
واکسیناسیون در شهرستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار داشت: تاکنون 
در این شهرســتان ها دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر یک نوبت و ۸۵۰ هزار نفر دو نوبت واکســن کرونا را 
دریافت کرده اند.رضا فدایی افزود: می توان گفت در حال حاضر ۵۳ درصد از مردم باالی ۱۵ سال در 
اصفهان یک دوز و ۲۱ درصد نیز دو دوز واکسن کرونا را دریافت کرده اند.مدیر مرکز بیماری های واگیر 
مرکز بهداشت استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت واکسیناسیون در شهرهای تحت 
پوشش دانشگاه علوم پزشکی به ۱۱۰ هزار نفر در هر روز رسیده است، ادامه داد: این در حالی است که 
در هر روز ۶۵ هزار نفر برای واکسن به مراکز تجمیعی مراجعه می کنند.وی با بیان اینکه در حال حاضر 
تنها واکسن سینوفارم در مراکز واکسیناسیون کرونا در اصفهان موجود است، اضافه کرد: واکسن 
کو برکت و واکسن آســترازنکا تنها برای تزریق دوز دوم در اصفهان موجود است.فدایی همچنین 
در خصوص تصاویر منتشر شده در زمینه تزریق واکســن فایزردر مرکز بهداشت شماره دو اصفهان 
تصریح کرد: این موضوع صحت ندارد و هنوز واکسن فایزر وارد اصفهان نشده است.وی با بیان اینکه 
شهروندان توجه داشته باشند که امکان واکسیناسیون عمومی همیشگی نیست و تنها در بازه زمانی 
خاص می توانند از این ظرفیت استفاده کنند، ابراز داشت: باید توجه داشت که مراکز تجمیعی توسط 
دیگر نهادها در اختیار علوم پزشی قرار گرفته و نمی توان مدت طوالنی از آنها استفاده کرد.مدیر مرکز 
بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان افزود: شهروندان می توانند برای واکسیناسیون 
کرونا در صورت دریافت پیامک به نزدیک ترین مرکز تجمیعی به محل زندگی شــان مراجعه کنند.

وی با اشاره به اینکه در استان اصفهان در زمینه شــیوع بیماری در سیر نزولی موج پنجم هستیم، 
اضافه کرد: اما باید توجه داشت که تعداد فوتی ها، ابتال و بستری های این روزهای ناشی از کرونا، 

معادل اوج موج چهارم شیوع این بیماری است و ما همچنان نگران سالمت شهروندان هستیم.

معاون حمل ونقل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان خبر داد:

 اعزام 1000 دستگاه اتوبوس از اصفهان به مهران برای  
بازگشت زائران 

معاون حمل ونقل اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای اســتان اصفهان گفت: حدود یک هزار 
دستگاه اتوبوس در اصفهان برای اعزام به مرز مهران برای بازگشت زائران کربال آماده است.

محمدعلی صلواتی با اشــاره به آمادگی کامل حمل و نقل مسافر اســتان اصفهان برای سفرهای 
بازگشت زائران حسینی از مرز مهران اظهار داشــت: ناوگان های مسافربری استان اصفهان آماده 

اعزام به مرز مهران برای انتقال زوار حسینی به اصفهان و دیگر استان های کشور است.
وی با بیان اینکه ســفرهای رفت الزاما با پرواز انجام شده و پیش بینی می شود بخش عمده ای از 
سفرهای بازگشت از طریق زمینی انجام شود، ابراز داشت: بر این اساس پیش بینی های الزم برای 
خدمات رسانی مناسب به زائران امام حسین )ع( ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی در دستور کار 
قرار دارد.معاون حمل ونقل اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اصفهان با اشاره به برگزاری 
جلسات و هماهنگی ها با انجمن ها و شرکت های حمل و نقل مســافر استان اصفهان اضافه کرد: 
رانندگان و ناوگان های مسافربری در استان اصفهان آماده خدمت رسانی به زائران است.وی با بیان 
اینکه با توجه به محدودیت تعداد زائران، تعداد بسیار کمتری خودرو برای جابه جایی زائران کربال 
در سال جاری نیاز است، افزود: از این رو در حال حاضر حدود یک هزار دستگاه اتوبوس در اصفهان 
آماده اعزام به مرز مهران است.صلواتی در خصوص نرخ مصوب کرایه اتوبوس نیز گفت: نرخ کرایه 
بازگشت با اتوبوس در پایانه شهید سلیمانی مرز مهران به صورت بنر اطالع رسانی می شود.صلواتی 
در پایان گفت: به منظور ارائه خدمات مناسب به زوار حســینی )ع(، رییس اداره مسافر به همراه 
تعدادی از کارشناسان اداره کل به صورت شبانه روزی در پایانه مرزی شهید سلیمانی مستقر هستند.

خیرانیکهکمبودهاراجبرانمیکنند؛

آجر به آجر تا ساخت یک مدرسه 

با تکمیل واکسیناسیون معلمان و دانش   ملینا بابایی
آموزان، مــدارس طبق وعده مســئوالن 
آموزش و پرورش تا نیمه پاییز بازگشــایی می شــود و این یعنی کار 
بهسازی و نوسازی واحد های آموزشی باید با جدیت دنبال شود.طی 
چند دهه گذشته، مدرسه ســازی همواره یکی از اولویت های خیران 
بوده و با تغییر نیاز ها و نگاه ها این افراد خیراندیش به سمت احداث 
آزمایشــگاه و کارگاه برای مدارس و کمک به تامین زیرســاخت های 
نوین آموزشی پیش رفته اند.با این حال مدارس فرسوده و با عمر زیاد 
هم کم نیستند و الزم است برای تامین حضور ایمن دانش آموزان به 
سرعت بازسازی و نوسازی شوند و این یعنی در وزارتخانه گسترده ای 
که بیشتر اوقات با مشکل کمبود اعتبار مواجه بوده خیران باید همیشه 

پای کار باشند.

 بازسازی بیش از دو هزار کالس در استان اصفهان
سرپرســت اداره کل نوســازی، توســعه و تجهیز مــدارس و معاون 
پژوهــش برنامه ریزی و توســعه منابع اداره کل آمــوزش و پرورش 
اســتان اصفهان  گفت: ۲۷ درصد از مکان های آموزشــی در اســتان 

اصفهان نیازمند بازسازی و مرمت است. ســیدمحمد میرپور افزود: 
در اجرای مصوب مجلس شورای اســالمی برای بازسازی مکان های 
آموزشی فرسوده تاکنون دوهزار و ۷۷ کالس درس در استان اصفهان 
بازسازی و به اداره کل آموزش و پرورش تبدیل شده است.سرپرست 
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان اظهار کرد: در 
آستانه سال جدید تحصیلی ۶۵ طرح آموزشی با ۲۸۱ کالس و مجموع 
زیربنای ۵۰ هزار و ۵۹۱ متر مربع تحویل آموزش و پرورش شده است.
میرپور اضافه کرد: در مرحله دوم نیز ۵۵ طرح با ۲۸۸ کالس و مجموع 
زیربنای ۴۸ هزار و ۹۴۰ متر مربع تحویل آموزش و پرورش می شود.

وی با قدردانــی از همکاری خیران در احداث، بازســازی، بهســازی 
و تجهیز مکان های آموزشــی گفت: این همراهی ها در شــرایطی که 
اعتبارات دولتی هم کافی نبوده به ایمن ســازی و گســترش تعداد 

واحد های آموزشی منجر شده است.
معاون مشــارکت های مردمی اداره کل نوســازی، توســعه و تجهیز 
مدارس اســتان اصفهــان نیز گفــت: عمرمفید مدارس بــا توجه به 
آیین نامه های به روزرسانی شده نیازمند بررســی و بازسازی ها طبق 
مقررات جدید است. علی اصغر ذاکران،  به شیوه های جلب مشارکت 

خیران برای نوسازی مدارس اشــاره کرد و افزود: فضا های فیزیکی 
مدارس کامال بررســی و تقســیم بندی و در ســامانه شناسنامه فنی 
فضا بارگذاری می شــود و هر خیر می تواند با ورود به ســامانه در این 
امر مشارکت کند.وی اظهار کرد: در فاصله ســال های ۹۶ تا ۹۹ بیش 
از ۴۳۰ طرح موفق به همت خیران اجرایی شــد و تا پایان سال ۱۴۰۰ 
هم بنا داریم که با تکمیل ۱۶۸ طرح به همــت خیران ۸۵۳ کالس را 
تحویل آموزش و پرورش بدهیم. ذاکران، پویش آجر به آجر را طرحی 
برای ترغیب مردم به مدرسه سازی و افزایش مشارکت آن ها در این 
زمینه با تکیه بر فرهنگ ســازی دانست و گفت: در این پویش ملی به 
نشانی www.ajorbeajor.ir کودکان شش تا دوازده ساله با موضوع 
نقاشی مدرسه دوست داشتنی شــرکت و خیران را به مدرسه سازی 

تشویق می کنند.

 پویش ملی به رنگ مدرسه؛ نقاشی برای مدرسه سازی
رییس مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان گفت: وظیفه مجمع 
خیران رفع کمبود فضا و به روزرسانی سازه ای مدارس و یکی از مباحث 
هم در این زمینه مقاوم ســازی اســت. زهره میردامادیان با اشاره به 
فعالیت خیران پرشمار در امر مدرسه سازی و رســیدگی به نیاز های 
آموزش و پرورش و دانش آموزان در این زمینه افزود: پویش ملی »به 
رنگ مدرسه« از طرح های تشــویقی جدید است که حامی آن در نظر 
دارد با هر نقاشی دانش آموزان به آن ها جایزه داده و کمکی به تجهیز 
مدارس شود.رییس مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان اظهار 
کرد: برای احداث یا بازسازی مدارس کارشناسان، درجه بندی تخریبی 
را معین و خیران بســته به توان مالی و مبلغ اهدایی آن ها را انتخاب 
می کنند.میردامادیان اضافه کرد: از خیران محترم تقاضا می شود که 
برای تجهیز کارگاه های مدارس بیشتر هزینه کنند تا به گسترش مهارت 
آموزی دانش آموزان و در نتیجه دستیابی آن ها به بازار کار کمک شود.

آنطور که ســیدمهدی میربد ،مدیرکل فقید نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس استان اصفهان در اسفند ســال ۹۹ اعالم کرده بود ۸۵ درصد 
از طرح های مدرسه سازی اســتان به همت و یا مشارکت خیران در 

دست اجراست.
موضوعی که نشــان می دهد چشــم دانش آموزان برای تحصیل در 
مدارسی ایمن، به روز و پویا به دستان پرخیر افراد نیک اندیش است؛ 
اما از یاد نبریم برای تحقق این هدف الزم نیســت ســرمایه ای کالن 
داشته باشیم فقط کافی است همتی بلند داشته باشیم تا هر مبلغ به 

ظاهر ناچیزی هم آجر یک مدرسه شود.

با مسئولان جامعه
سه شنبه 6 مهر 1400 / 21  صفر 1443 / 28 سپتامبر 2021 / شماره 3357

رییسهیاتمدیرهذوبآهندلیلاجرایینشدنکاملقراردادساختوتحویلریلبهشرکتراهآهن

ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان
س: ؟؟؟

عک

مفاد آراء
7/85 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر آراء صــادره هیات موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب شرق 
اصفهان تصرفانه مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود ودر صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این منطقه تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به این منطقه 
ثبتی ارائه نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1- رای شماره 140060302210003054 مورخ 1400/06/04 مالکیت آقاي حمید 
جیهاني به شناسنامه شماره 822 کدملي 1285387619 صادره از اصفهان فرزند رحیم 
در ششدانگ یک درب باغ محصور به مساحت 1966/27 مترمربع مفروزی از پالک 
شماره 5 اصلي )موضوع سند انتقال شماره 75631 مورخ 1388/09/05 دفترخانه 62 

اصفهان( واقع در اصفهان بخش بیست حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
2- رای شماره 140060302210003055 مورخ 1400/06/04 مالکیت آقاي حسین 
انتظاري به شناسنامه شــماره 57 کدملي 1285704339 صادره از اصفهان فرزند 
شکراله در ششــدانگ یک درب باغ محصور و مشجر به مساحت 1961/8 مترمربع 
مفروزی از پالک شماره 646 فرعي از 2190 اصلي )موضوع سند انتقال شماره 58631 
مورخ 1398/03/09 دفترخانه 110 بهارستان( واقع در اصفهان بخش شش حوزه ثبت 

ملک جنوب شرق اصفهان
3- رای شــماره 140060302210003056 مــورخ 1400/06/06 مالکیت آقای 
حمیدرضا علي دوستي به شناسنامه شماره 20803 کدملي 1292361204 صادره از 
اصفهان فرزند مهدي در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 220 مترمربع مفروزی 
از پالک شماره 1186 فرعي از 2248 اصلي )انتقال عادي مع الواسطه از طرف ورثه 
مرحوم مونس چم انگیز مقدم( واقع در اصفهان بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب 

شرق اصفهان
4- رای شماره 140060302210003261 مورخ 1400/06/22 مالکیت خانم زهرا 
رداني پور به شناسنامه شماره 107 کدملي 1284122166 صادره از اصفهان فرزند علي 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 253/80 مترمربع مفروزی از پالک شماره 113 
اصلي )انتقال عادی مع الواسطه از طرف آقای علی ردانی پور فرزند اسماعیل موضوع 
سند انتقال شماره 48827 مورخ 1350/04/09 دفترخانه 29 اصفهان( واقع در اصفهان 

بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
5- رای شــماره 140060302210003262 مــورخ 1400/06/22 مالکیت آقاي 
مسعود شیرواني جوزدانی به شناسنامه شماره 3053 کدملي 1285934865 صادره از 
اصفهان فرزند مصطفي در ششدانگ یکدرب باغ ویال به مساحت 1916/82 مترمربع 
مفروزی از پالک شماره 100 اصلي )موضوع سند انتقال قطعی شماره 113781 مورخ 
1393/05/26 دفترخانه 9 اصفهان( واقع در اصفهان بخش بیست حوزه ثبت ملک 

جنوب شرق اصفهان
6- رای شــماره 140060302210003263 مــورخ 1400/06/22 مالکیت خانم 
فاطمه زهرا جوکاردهوئي به شناسنامه شماره 209 کدملي 5419163144 صادره از 
اصفهان فرزند جان بابا در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 231/80 مترمربع 
پالک شــماره 1186 فرعي از 2248 اصلي )انتقال عادی مع الواسطه از طرف ورثه 

مرحوم مونس چم انگیز مقدم( واقع در اصفهان بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب 
شرق اصفهان

7- رای شماره 140060302210003264 مورخ 1400/06/22 مالکیت خانم آمنه 
خدري غریب وند به شناسنامه شماره 606 کدملي 6639664887  فرزند حفیظ اله 
در ششدانگ یکباب ساختمان نیمه ساز به مساحت 49/48 مترمربع مفروزی از پالک 
شــماره 1186 فرعي از 2248 اصلي )انتقال عادی مع الواسطه از طرف ورثه مرحوم 
مونس چم انگیز مقدم( واقع در اصفهان بخش شــش حوزه ثبت ملک جنوب شرق 

اصفهان
8- رای شماره 140060302210003295 مورخ 1400/06/24 مالکیت خانم افسانه 
ذکاوت مند به شناسنامه شماره 674 کدملي 1286778859 صادره از اصفهان فرزند 
رضا در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 250/74 مترمربع مفروزی از پالک شماره 
1058 اصلي )انتقال عادی مع الواسطه از طرف آقای حسین صیام پور اشکاوندی فرزند 
محمد موضوع سند انتقال شماره 53798 مورخ 1351/02/14 دفترخانه 29 اصفهان( 

واقع در اصفهان بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
9- رای شــماره 140060302210003297 مــورخ 1400/06/24 مالکیــت 
آقاي سیدیاشار خدارحمي موســوي به شناسنامه شــماره 1279208775 کدملي 
1279208775 صادره از اصفهان فرزند سیدحســن در ششدانگ یک چهاردیواری 
محصور به مساحت 915/02 مترمربع پالک شــماره 1129 فرعي از 2249 اصلي 
)موضوع سند انتقال شماره 81418 مورخ 1399/06/10 دفترخانه 55 اصفهان( واقع 

در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
10- رای شــماره 140060302210003301 مورخ 1400/06/25 مالکیت خانم 
فریبا چپریان به شناسنامه شــماره 1318 کدملي 1285635663 صادره از اصفهان 
فرزند حسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان نیمه کاره به مساحت 
264 مترمربع مفروزی از پالک شماره 1186 فرعي از 2248 اصلي )انتقال عادی مع 
الواسطه از طرف ورثه مرحوم مونس چم انگیز مقدم( واقع در اصفهان بخش شش حوزه 

ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
11- رای شــماره 140060302210003302 مورخ 1400/06/25 مالکیت آقاي 
رضا پورسینا به شناسنامه شماره 431 کدملي 1285470958 صادره از اصفهان فرزند 
حسینعلي در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان نیمه کاره به مساحت 264 
مترمربع مفروزی از پالک شماره 1186 فرعي از 2248 اصلي )انتقال عادی مع الواسطه 
از طرف ورثه مرحوم مونس چم انگیز مقدم( واقع در اصفهان بخش شش حوزه ثبت 

ملک جنوب شرق اصفهان
تاریخ انتشار اول : 1400/07/06
تاریخ انتشار دوم : 1400/07/21

م الف: 1194915 ناصر صیادی ریس اداره ثبت اســناد وامالک جنوب شرق 
اصفهان    

مفاد آراء
7/88 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 7291-1400/06/14 هیات اول آقای قاسم زراعت کار دهنوی 

به شناسنامه شماره 5 کدملی 1290435601 صادره اصفهان فرزند حسین در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 211/59 متر مربع قسمتی از پالک شماره 68 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حسین زارع بهرام 

آبادی از سند شماره 36097 مورخ 1350/1/30 دفترخانه شماره 65 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/06

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/21 
م الف: 1198603 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/89 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 6010-1400/05/12 هیات سوم آقای علی جوانی به شناسنامه 
شــماره 28 کدملی 1290009661 صادره اصفهان فرزند محمد حسین ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 70 متر مربع از پالک 158 فرعی از 25 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مالکیت متقاضی مورد ثبت صفحه 282 و 

286 دفتر 110 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/06

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/21 
م الف: 1198686 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/90 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شــماره 5934-1400/05/10 هیات چهارم خانم پریسا زاده نجار به 
شناسنامه شــماره 1100211314 کدملی 1100211314 صادره فالورجان فرزند 
علیرضا در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 83/83 متر مربع از پالک شماره 
67  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مهدی 

خراط طبق سند انتقالی 124546 مورخ 1362/08/06 دفترخانه شماره 20 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/06

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/21 
م الف: 1198665 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/91 آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان
در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال 

عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی 
بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود 
و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شــماره 140060302027006895 مورخ 1400/06/16 رضا اعظم فرزند 
محمد کریم بشماره شناسنامه 5236 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293275001 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قســمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع 

در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 234/55 متر مربع. خریداری طی سند رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/06

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/21 
م الف: 1198621 مهدی صادقی وصفی رییس منطقه ثبت اســناد و امالک 

شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

7/92 طبق تقاضای وارده 4016913 مورخ 1400/6/10 خانم ثریا خدائی و ســید 
منصور میر جعفری به استناد چهار برگ استشــهادیه مصدق پیوست که امضای 
شهود رســما گواهی گردیده نامبردگان مدعی هستند که اسناد مالکیت ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 88/91 متر مربع بشــماره 194 فرعی از 52 اصلی واقع 
در بخش دو کاشان ذیل ثبت 138860 دفتر 823 صفحه 158 به نام ثریا خدائی و 
ذیل ثبت 138861 دفتر 823 صفحه 161 به نام سید منصور میر جعفری هر یک به 
میزان سه دانگ مشاع ثبت و اسناد صادر و تسلیم گردیده است که به علت جابجایی 
مفقود گردیده است لذا تقاضای صدور اسناد المثنی را نموده که در جریان رسیدگی 
میباشد چون درخواست صدور اســناد مالکیت المثنی نموده طبق تبصره یک ماده 
120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 
ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت وسند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس واصل سند به ارائه کننده مسترد گردد اگر  
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد  یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی 
سند مالکیت مرقوم صادرو به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 1195839 

اسماعیلی طاهری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کاشان 
تحدید حدود اختصاصی

7/93 شماره نامه: 140085602033002430-1400/06/30 نظر به اینکه تمامی 
ششدانگ یکدرب باغ محصور و مشجر معروف پنج رجلی به انضمام دو چشمه مستراح 
متصل به آن و یک اصله درخت گردو در قسمت شرقی باغ  پالک ثبتی 133  فرعی 
از 193- اصلی واقع در طرق جز بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده 
ثبتی به نام خانم حشمت محمدی مسعودی فرزند عباس و غیره در جریان ثبت است 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یک شنبه 
مورخ 1400/08/16  ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1400/07/06 
 م الــف:1198449 رحمت اله شــاهدی سرپرســت واحد ثبتی حــوزه ثبت

 ملک نطنز



دولت ژاپن هیچ حمله هکری در بازی های المپیک توکیو و پارالمپیک تابستان امسال را شناسایی نکرده است. این خبر را دبیر کل کابینه وزیران کاتسونوبو کاتو 
اعالم کرد.کانال تلویزیونی NHK به نقل از وی گفت: در نتیجه آماده سازی و عملکرد مناسب سیستم پاسخگویی در طول بازی ها، هیچ حمله سایبری که بتواند 
بر عملکرد سیستم های ما تاثیر بگذارد تایید نشد.المپیک توکیو از ۲۳ جوالی تا ۸ آگوست برگزار شد و اکثر مسابقات بدون تماشاگر بود. بازی های پارالمپیک در 
پایتخت ژاپن از ۲۴ آگوست تا ۵ سپتامبر برگزار شد و حضور هواداران مجاز  باز هم نبود.در همین حال در آوریل ۲۰۲۰ یک حمله سایبری بزرگ به کمیته المپیک 
ژاپن انجام شد، در نتیجه رایانه ها و سرورهای سازمان به ویروس آلوده شدند. در طول ماه، کمیته المپیک ژاپن حدود ۶۰ کامپیوتر و سرور را تغییر داد. جایگزینی 

اضطراری تجهیزات ۳۰ میلیون ین )۲۷۰ هزار دالر( هزینه داشت.

المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۰ بدون هیچ حمله سایبری

سه شنبه 6 مهر 14۰۰ / ۲1 صفر 1443 / ۲8 سپتامبر ۲۰۲1 / شماره 3357

واکنش »صالح  حمیدزیچ« به شایعه جذب مدافع چلسی
قــرارداد بازیکن آلمانی چلســی در پایان فصل جاری با این باشــگاه به اتمام می رســد و گفته 
می شود که بسیاری از باشگاه های بزرگ اروپایی در حال بررســی شرایط به خدمت گرفتن این 

بازیکن هســتند. یولیان ناگلزمان نیز 
در کنفرانس خبری ایــن هفته خود با 
تمجید از عملکرد رودیگر باعث شــد که 
شایعات پیرامون عالقه بایرن او بیش 
از پیش جدی شــود.صالح حمیدزیچ 
تاکید دارد که بایــرن گزینه های خوبی 
در پســت دفــاع میانــی دارد و نیازی 
به تقویت در این پســت نیســت. او به 
»دی ای زد ان« گفت: درســت نیست 
درباره بازیکنانی حرف بزنیم که با سایر 

باشــگاه ها قرارداد دارند. یولیان در کنفرانس خبری درباره او صحبت کرده اما او مربی اســت و 
بازیکنان زیادی را می بیند، بنابراین چــرا نباید درباره یکی از بازیکنان تیــم ملی و نقاط قوتش 
صحبت کند؟مدیر ورزشی بایرن در ادامه اضافه کرد:» در پست دفاع میانی بازیکنان بسیار خوبی 
داریم. به خوبی خودمان را تقویت کرده ایــم و بازیکنان تراز اولی چون دایــو اوپامکانو، لوکاس 
هرناندز و تانگوی نیانزو را جذب کردیم. بنجامین پاوارد هم می تواند در این پست به میدان برود. 
ما واقعا خیلی خوب آماده رقابت هستیم.«پیش از این بسیاری از رسانه ها از عالقه باشگاه بایرن 
مونیخ به جذب مدافع ۲۸ ساله به عنوان بازیکن آزاد خبر داده بودند. گفته می شد که مذاکراتی با 
مدیربرنامه های این بازیکن نیز صورت گرفته و احتمال دارد که آنها در ماه ژانویه پیش قراردادی 
را با رودیگر به امضا برسانند تا در پایان فصل او را به خدمت بگیرند. هرچند تنها نام بایرن مونیخ 
در این شایعات به گوش نمی رسد و باشــگاه هایی چون رئال مادرید و پاری سن ژرمن نیز جزو 

عالقه مندان رودیگر به حساب می آیند.

:PSG  رییس اللیگا به

 هدف »فرپلی مالی« را زیر سوال بردید
خاویر تباس، رییس اللیگا، با ارسال نامه ای به باشگاه پاری سن ژرمن شدیدا از مدل مدیریتی 
این باشگاه انتقاد کرد.پاری سن ژرمن و لیگ فرانســه اخیرا از تباس بابت حمالت آزاردهنده و 
بی دلیل به این مسابقات و این باشگاه پس از جذب لیونل مسی انتقاد کرده بودند. در نامه ای که 
توسط خبرگزاری آسوشیتدپرس رویت شده، تباس همچنان به ابراز ناراحتی خود از سیستم این 
باشگاه ادامه داده است.رییس اللیگا در این نامه خطاب به ویکتوریانو ملرو، مدیر ارشد باشگاه 
فرانسوی، نوشته که شــرایط مالی »پی اس جی« به لطف چندین میلیون یورو حمایت مالی از 
سوی سهامدارانش طی سه فصل گذشــته همچنان بدون مشکل مانده است. او مدعی شده که 
عملکرد مالی »پی اس جــی« به گونه ای بوده که مفهوم و هدف فرپلی مالی را زیر ســوال برده، 
هرچند دادگاه عالی ورزش تصمیم به تبرئه آنها گرفته اســت.دادگاه عالی ورزش در سال ۲۰19 
دادخواست پاری سن ژرمن علیه تالش یوفا برای بازگشایی پرونده ای که پیش ازاین بسته شده 
بود را تایید کرد. »پی اس جی« از زمــان تصویب قانون فرپلی مالی در یــک دهه قبلی بارها به 
شکستن آن متهم شده است.تباس در نامه ارسالی خود ضمن ابراز نگرانی از حمایت های مالی 
دولت قطر از باشگاه فرانسوی، نوشــته که تمامی اتکای لیگ فرانسه صرفا به باشگاه پاری سن 
ژرمن است و به این موضوع اشاره کرده که اللیگا از شرایط مالی باثباتی برخوردار است. او پیشنهاد 
برگزاری جلسه با مدیران لیگ فرانسه و مقامات »پی اس جی« را داده تا اقدامات به کار گرفته 

شده در این لیگ در راستای تضمین سالمت فوتبال اسپانیا را برای آنان شرح دهد.

دفاع گالره ناظمی و زهره هراتیان از اعتبار ورزش ایران در لیتوانی؛

خبرسازی بانوان ایرانی در جام جهانی مردان

 سمیه مصور  نهمیــن دوره رقابت های جــام جهانی 
فوتسال مردان در شرایطی این روزها در 
لیتوانی در جریان است که گالره ناظمی یکی از ۵ زن قاضی حاضر در 
این مسابقات محسوب می شود. ناظمی که به همراه ابراهیم محرابی 
افشــار، تیم داوری ایران در این رقابت ها را تشــکیل می دهند ،تنها 
بانوی ایرانی است که توانسته به این سطح از داوری یعنی قضاوت در 
رقابت های جام جهانی مردان دســت یابد. حضور داور زن ایرانی در 
مسابقات مردان در سطحی چون جام جهانی یک شگفتی ویژه است 
که حتی در سطح جهان نیز بسیار نادر بوده و سابقه قضاوت یک زن در 

جام جهانی مردان تا پیش از این مسابقات رقم نخورده بود.
 گالره در خانواده ای که برادرش »کوپال« به یــک داور موفق در لیگ 
برتر فوتبال ایران تبدیل شــد، مســیر برادر را  ادامه داد و حتی در نام 

آوری از او سبقت گرفت.
تجربه قضاوت در بازی های فوتســال جام باشگاه های جهان مردان 
۲۰19 و هم چنین قضاوت در اولین دوره جام ملت های فوتسال زنان 
اروپا در سال ۲۰19 بخشــی از کارنامه پر بار این داور ۳9 ساله ایرانی 

است که این روزها به عنوان یک بانوی تاریخ ساز شناخته می شود.

ناظمی دربــاره حضورش در این رقابت ها گفته اســت:» مســابقات 
زیادی را قضاوت کرده ام اما این بار یک تجربه متفاوت اســت، جام 
جهانی فوتسال مردان بزرگ ترین رویداد فوتسال جهان است و حضور 
در آن برای یک داور، نقطه اوج اســت. به بزرگ ترین میدان زندگی 
ورزشی ام قدم گذاشته ام، این مثل تعبیر یک رویاست، جایی است 
که می توانم تا آخر عمر به آن افتخار کنم. تجربه آسانی نیست، همه 
چشم ها به داوران جام جهانی خیره است و من می خواهم از اعتبار 

خودم، ایران و کمیته داوران فیفا دفاع کنم«.
در رقابت های جــام جهانی فوتســال ۲۰۲1 کــه از 1۲ ســپتامبر در 
لیتوانی آغاز شــده اســت، گالره ناظمی داور پرافتخار فوتسال ایران 
در کنار ابراهیــم محرابی افشــار، دو نماینده داوری فوتســال ایران 
در  این رقابت ها در مســابقه افتتاحیــه در نقش داور ســوم و داور 
رزرو مســئولیت داشــتند که با موفقیت اولین مســئولیت خود در 
 جام جهانــی را در مصاف تیم های ملــی لیتوانی و ونزوئــال به پایان 

بردند.
ناظمــی در ادامه رقابت ها بــا تصمیم کمیته داوران فیفا به ریاســت 
پیرلوئیجی کولینــا، قضاوت دیدار حســاس تیم هــای ملی مصر و 

گواتماال را به عنوان داور اول برعهده گرفت و ابراهیم محرابی افشــار 
به عنوان داور دوم کمک او در این مســابقه بود. کوبل ایرانی در اولین 
مســئولیت قضاوت خود در رقابت های جام جهانی عملکرد خوبی را 
از خود نشــان دادند تا دیدارهای دیگری از این رقابت ها نیز به آن ها 

واگذار شود.
در کنار گالره ناظمی که به عنوان اولین داور بانوی ایرانی افتخار حضور 
در این رقابت ها را به دســت آورد، یک بانوی ایرانی دیگر نیز در جام 
جهانی فوتسال ۲۰۲1 حضور داشت تا شگفتی سازی بانوان ایرانی در 

این مسابقات تکمیل شود.
دکتر زهره هراتیان که جزو پزشــکان لیست فیفاست، برای حضور در 
جام جهانی فوتسال مردان دعوت شد. هراتیان هم پیش از این رقابت 
ها، سابقه حضور در مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰1۸ به عنوان افسر 
پزشکی را داشته و همچنین در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به عنوان 
افسر پزشکی زن در مسابقات آقایان حضوری فعال داشت ولی حضور 
او در مسابقات فوتسال جام جهانی و در این سطح برای اولین بار رخ 
داده است و پیش از آن بانوی دیگری از کشورمان نتوانسته بود به این 

افتخار دست یابد. 

خبر روز

مربی فصل گذشته سپاهان در یونان معرفی شد 
علی ربانی با حل شدن برخی مشکالت به صورت رســمی کار خود را در تیم اوفی کرت یونان آغاز 
کرد.علیرضا ربانی که سابقه کار در تیم استقالل در دوره استراماچونی را در کارنامه دارد و پیش تر 
در تیم های پایه سپاهان – اسپایر قطر و اســپورتینگ نیز کار کرده است، لیگ بیستم را به عنوان 
مربی بدنساز در کنار ســپاهان و محرم نویدکیا ســپری کرد و با پایان فصل از این تیم جدا شد تا 
ماجراجویی جدیدش را در فوتبال یونان آغاز کند.ربانــی البته طی هفته های اخیر که بازی های 
سوپرلیگ یونان آغاز شده، به دلیل مشــکالت مربوط به ویزا نتوانسته بود به تمرینات تیم اضافه 
شود، اما آنطور که اینستاگرام رسمی باشگاه اوفی کرت نوشــته است، از روز اول با سرمربی تیم 
برای برنامه ریزی کارهای بدنســازی تیم در ارتباط بوده و حاال با اضافه شدن به سایر اعضا، کادر 
فنی تیم را قوی تر کرده است.تیم اوفی کرت در پایان هفته ســوم رقابت های لیگ برتر یونان با 
کسب سه امتیاز از سه مســابقه رتبه نهم را در اختیار دارد.گفتنی اســت؛ علی ربانی که یک سال 
خوب را با طالیی پوشان اصفهانی پشت سر گذاشــت، با توافق از اردوی این تیم جدا شد تا حاال 
در کنار بازیکنانی نظیر کریم انصاری فرد، حــاج صفی و میالد محمدی، فوتبال ایران یک نماینده 

دیگر هم در یونان داشته باشد.

نفت مسجدسلیمان 4 بازیکن گرفت
باشگاه نفت مسجدسلیمان چهار بازیکن جدید از تیم های سایپا، پیکان، مس رفسنجان و پارس 
جنوبی به خدمت گرفت.باشگاه نفت مسجدسلیمان که فراز کمالوند را به عنوان سرمربی جدیدش 
معرفی کرده، فعالیت نقــل و انتقاالتی خود را دنبــال می کند و با بازیکنان مــد نظر وی قرارداد 
می بندد.مجید عیدی، مدافع راســت فصل گذشــته پیکان که پیش از بازی برای خودروسازان 
سابقه سه فصل بازی برای نفت مسجدسلیمان و همچنین دو سال بازی برای آلومینیوم اراک را 
داشت، مجددا به این باشگاه بازگشت و قراردادی رسمی امضا کرد.مجتبی لطفی، مدافع میانی 
سابق سایپا نیز که در تیم های پارس جنوبی جم، شاهین بوشهر و گل ریحان البرز نیز سابقه بازی 
دارد، با عقد قراردادی رسما به نفت مسجدسلیمان پیوست و شاگرد کمالوند شد.سجاد آشوری، 
هافبک فصل گذشته مس رفسنجان که در نساجی مازندران نیز تجربه بازی دارد، دیگر بازیکنی 
است که با نفت مسجدسلیمان قرارداد بسته و معرفی شده اســت.همچنین مهرداد هدایتیان، 
هافبک راست سرعتی فصل گذشته تیم دســته اولی پارس جنوبی جم که از ابتدای دوران بازی 
خود تا پایان لیگ نوزدهم در فوالد خوزستان عضویت داشت با باشگاه نفت مسجدسلیمان قرارداد 

بست و به عنوان دیگر خرید این تیم معرفی شد.

مهاجم پیشین استقالل: 

شهادت دادم تا پنجره استقالل بسته نشود
محمد بلبلی بعد از دریافت رضایت نامه اش از اســتقالل و جدایی از این تیــم بیان کرد: من به 
باشگاه رفتم تا رضایت نامه ام را بگیرم. نامه ای را از آقای مجیدی گرفته بودم و آن را آوردم تا آقای 
آجورلو امضا کند و بتوانم جدا شوم.صحبتی درباره رضایت نامه قرضی یا قطعی نشد، منتهی باید 
قطعی جدا شوم.وی درباره مقصد آینده اش گفت: فعال معلوم نیســت به چه تیمی بروم. فعال 
هیچ صحبتی با هیچ تیمی نکرده ام و بالفاصله بعد از صدور رضایت نامه تصمیم می گیرم.مهاجم 
پیشین استقالل و نفت مسجدسلیمان با اشاره به اتفاقاتی که در دوران محرومیت برایش رخ داد، 
تاکید کرد: حرف زیاد دارم اما نزنم بهتر است. محرومیت مرا خیلی اذیت کرد و از همه چیز دورم 
کرد. با اینکه حقم نبود و قول های دیگری به من داده بودند. گفته بودند باشگاه نمی گذارد محروم 
شوی. خودم شهادت دادم که تقصیر من بود تا باشگاه پنجره اش بسته نشود. ۶ ماه عقب ماندم 
و بعد هم مصدوم شدم و کارم سخت شــد.بلبلی افزود: تازه ۲۳ سال دارم و اول راه هستم. این 

اشتباه اما خیلی کمکم می کند. امیدوارم دیگر این اتفاقات نیفتد. 

مستطیل سبز

کاپیتان تیم ذوب آهن:

برای ساختن دوباره ذوب 
آهن زمان نیاز داریم

کاپیتان تیــم فوتبال ذوب آهــن اصفهان 
در مورد شــرایط فصل جدید ذوب آهن با 
اضافه شــدن نفرات و کادرفنی جدید اظهار 
داشــت: تیم ما طی دوســال اخیر شرایط 
خوبی نداشت. دوران خیلی سختی را تحمل 
کردیم و برای ما دو سال خیلی بد بود. خدا 
را شکر امسال در کوتاه ترین زمان سرمربی 
تیم انتخاب و بازیکنان جدید جذب شدند. 
حدود 9۰ درصــد تیم تغییر کــرد و طبیعتا 
تیمی که نتیجه نگیرد، محکوم به تغییرات 

است.
قاسم حدادی فر افزود: مهدی تارتار هرکجا 
کارکرده کارنامه خیلی خوبی داشته است. 
امیدوارم بتوانیم به او کمک کنیم و ســال 
خوبی را پشت سربگذاریم. تالش می کنیم 
ذوب آهن همیشگی را بسازیم. می دانم این 
مسئله زمان بر است اما می توانیم همه در 
یک جهت حرکت کنیــم و با کمک هم رفته 
رفته این کار را انجــام بدهیم و ذوب آهن را 
به روزهای خوبش برگردانیم.کاپبتان ذوب 
آهن در مورد اینکه آیا جدایــی تعدادی از 
بازیکنان فصل گذشته در روند این تیم تاثیر 
گذار است، گفت: مهم ترین مشکلی که طی 
دو سال اخیر داشــتیم این بود که بازیکنان 
خیلی خوبی از ما جدا شــدند، بازیکنانی به 
تیم های بزرگ رفتند و چهره شدند. بازیکن 
نسبتا خوبی هم جایگزین نشد.وی تصریح 
کرد: همه مقصر را بازیکنــان می دانند ؛اما 
همان زمان هــم که تیم نتیجــه می گرفت 
می گفتــم تصمیــم گیرنــدگان تیم نقش 
زیادی در آن دارند. االن هــم که می گویم 
در این دو ســال تیم نتیجــه نگرفته، عمده 
ترین دلیلش این است که از طرف باشگاه 
به خوبی حمایت صورت نگرفت. بازیکنان 
خوبــی از ما جــدا شــدند و بازیکن خوبی 
جایگزین نشــد. تغییرات زیاد به خصوص 
در مورد بازیکنان خوب و کلیدی تبعات دارد 
و تیم برای اینکه شرایط خوبش را پیدا کند، 

به زمان نیاز دارد.

فوتبال جهان

وز عکس ر

دیدار بازیکن جنجالی 
استقالل با آشپز 
معروف ترکیه ای

فرشید اسماعیلی، مغضوب ملکیان 
رییــس هیئــت مدیــره و مددی 
مدیرعامل باشگاه استقالل بود. حاال 
با جدایی آنها شــاید اســماعیلی به 
این تیم بازگــردد. در هر صورت این 
بازیکن بــه ترکیه رفتــه و تازه ترین 
تصویر او هم جالب اســت. فرشید 
به رستوران بوراک ،سرآشپز معروف 

ترکیه ای رفت.

 رییس فدراسیون کشتی گفت: در روزهای آینده تیم 
ملی کشتی آزاد بزرگســاالن راهی شهر اسلو، محل 
برگزاری رقابت های جهانی می شود و چند روز بعد 
نیز تیم فرنگی ما برای حضور در این مسابقات عازم 

نروژ خواهد شد.
علیرضا دبیر با بیان اینکه دیــدگاه ما و دورنمای ما 
از حضور کشــتی گیران در رقابت های جهانی نروژ 
المپیک پاریس است، اظهار داشت: با تیم جوانی 
راهی این مسابقات می شویم به طوری که میانگین 
سنی کشــتی گیران نزدیک به ۲۳ سال است و ۵، 
۶ نفر از ملی پوشــان ما نفرات زیر ۲۰ سال هستند. 
رییس فدراسیون کشتی در مورد سطح کشتی ایران 
و نتایج احتمالی تیم ملی کشتی آزاد در رقابت های 
جهانی نروژ گفت: قبال هم گفتم و االن هم می گویم 
که در حال حاضر کشتی آزاد ما از کشورهای روسیه 

و آمریکا عقب است ؛اما فاصله ما نسبت به گذشته 
کم شده و حداقل ۳ سال زمان و کار می خواهد که 
بتوانیم از لحاظ فنی به سطح اول دنیا برسیم و این 
کار مانند ساختمان سازی نیست که بگویم در یک 
سال انجام می شود.دبیر در مورد شرایط تیم امید 
تصریح کرد: در کشتی آزاد یک مرحله انتخابی انجام 
شده و یک مرحله دیگر نیز در اواسط مهرماه برگزار 
می شود، در کشتی فرنگی نیز کادر فنی قرار است 
نحوه انتخاب نفرات را به فدراســیون کشتی اعالم 
کند. ضمن اینکه اردوهای تیم های زیر ۲۳ ســال 
در حال برگزاری اســت، ما میزبان تیم های کشتی 
آزاد و فرنگی نیروهای مسلح هستیم و کمتر از ۲ ماه 

دیگر نیز ایران میزبان این مسابقات خواهد بود.
رییس فدراسیون کشــتی با توجه به اهمیت اعزام 
کشــتی گیران به رقابت های بین المللی به جهت 

کســب تجربه و آمادگی الزم برای حضــور در این 
مســابقات بزرگ گفت: کشــتی گیران مــا باید به 
مسابقات بین المللی اعزام شوند و تن شان به تن 
حریفان خورده و اگر قرار اســت ببازند باید در این 
رقابت ها ببازند و اگر این کار انجام نشــود قطعا در 
رقابت های جهانی و المپیک خواهند باخت. البته 
هزینه های اعزام بسیار باالســت و به عنوان مثال 
بلیت هواپیمای هر نفر برای اعــزام به جام مدوید 

بالروس نزدیک به ۳۲ میلیون تومان شد.

رییس فدراسیون کشتی:  

اگر در تورنمنت ها نبازیم در المپیک خواهیم باخت

در کنار گالره ناظمی که به عنوان اولین داور بانوی ایرانی 
افتخار حضور در این رقابت ها را به دست آورد، یک 
بانوی ایرانی دیگر نیز در جام جهانی فوتسال 2021 
حضور داشت تا شگفتی سازی بانوان ایرانی در این 

مسابقات تکمیل شود
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معاون میراث فرهنگی اداره کل صنایع دستی استان:

خانه ناجی، ثبت ملی می شود
 خانه »ناجی« جزو آخرین بازماندگان خانه های تاریخی اصفهان در قدیمی ترین محله شهر یعنی 
جوباره است. خانه ای قاجاری با سرستون های سنگی و حوضی بزرگ در میانه حیاط؛ خانه ای که از 
قلب روزگار سالم سردرآورده و در بین خانه های آجری محله هنوز رنگ و بوی خانه مادر بزرگ های 
قدیم را دارد.این خانه سال هاست که به حال خود رها شده تا شرایط برای تخریب آن آماده شود، 
اما فعاالن میراث فرهنگی و دل سوزان شهر اصفهان با خبر تخریب این خانه توانستند این پروسه 
را به تعلیق بیندازند. برخی افراد سعی دارند با بهانه ساخت حسینیه و استفاده از احساسات مردم 
این خانه را تخریب کنند، با این حال به نظر می رسد که ثبت ملی اضطراری این بنا در دستور کار قرار 
گرفته باشــد.ناصر طاهری، معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی استان اصفهان گفت: مکاتبات الزم با شــهرداری برای جلوگیری از تخریب این بنا صورت 
گرفته و شهرداری نیز قول همکاری و مساعدت داده اســت.وی درباره احتمال ثبت ملی این بنا، 
توضیح داد: اقداماتی برای ثبت بنا به صورت اضطراری انجام شــده و احتماال به زودی این بنا به 
ثبت ملی برسد.گفتنی است که بر اساس قانون اگر این بنا به ثبت برسد، تمام پروانه های ساخت 
و تخریب آن تعلیق خواهد شــد و این پرونده ها برای بازبینی باید به شورای فنی اداره کل میراث 

فرهنگی استان ارسال شود.

مدیر منطقه ۹ شهرداری خبر داد:

بهره برداری از خیابان بهشت اصفهان تا پایان سال
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان گفت: پروژه خیابان ۳۶ متری بهشت قبل از پایان سال تکمیل و 
در اختیار شــهروندان قرار می گیرد.علیرضا رفیعی اظهار کرد: یکی از پروژه های این منطقه که سال 
گذشته کلید خورد، احداث خیابان بهشت بود؛ این خیابان به طول دو هزار و ۵۰۰ متر حدود ۱۲ سال بر 
زمین مانده بود که از نیمه دوم سال گذشته تاکنون عملیات احداث آن در حال انجام است.وی ادامه 
داد: یکی دیگر از پروژه های منطقه ۹، احداث مجموعه ورزشی روباز غرب اصفهان به وسعت هشت 
هزار مترمربع است که در آن فضاهای ورزشی فوتبال، بسکتبال، والیبال و بدمینتون برای شهروندان 
در نظر گرفته شده است.مدیر منطقه ۹ شــهرداری اصفهان از پیشرفت ۹۰ درصدی پروژه مجموعه 
ورزشی روباز غرب اصفهان خبر داد و خاطرنشان کرد: مجموعه ورزشی روباز غرب اصفهان سال ها 
بر زمین مانده بود و امسال با ۱۴ میلیارد تومان اعتبار در حال احداث است که امیدواریم مهرماه مورد 
بهره برداری قرار گیرد.رفیعی با اشاره به پروژه فرهنگسرای امام خمینی )ره( در محله جروکان، گفت: 
این فرهنگسرا در حال حاضر ۶۰ درصد پیشرفت دارد و می تواند تاثیر فرهنگی زیادی در منطقه ۹ به 
همراه داشته باشد.وی تاکید کرد: خط انتقال آب فضای سبز خیابان آتشگاه حدفاصل کوچه ۵۵ تا 

بزرگراه شهید خرازی نیز به پیشرفت ۹۵ درصدی رسیده و در آینده ای نزدیک تکمیل خواهد شد.

مدیر طرح ساماندهی ناژوان خبر داد:

بازگشایی مراکز تفریحی و گردشگری ناژوان
مدیر طرح ساماندهی ناژوان اظهار کرد: مراکز تفریحی روباز ناژوان بنا بر دستور ستاد استانی مقابله 
با کرونا مجدد بازگشایی شده است.سید رسول هاشمیان با بیان اینکه آکواریوم و تله سیژ ناژوان 
همچنان تعطیل است، افزود: رعایت پروتکل های بهداشتی از جمله استفاده از ماسک و دستکش 
توسط شهروندان هنگام مراجعه به مراکز تفریحی روباز الزامی است.مدیر طرح ساماندهی ناژوان 
ادامه داد: عالقه مندان به بازدید از باغ پرندگان می توانند هر روز از ســاعت هشت صبح تا ۱۶:۳۰ به 
این مجموعه مراجعه کنند.وی با بیان اینکه شــهربازی ناژوان هر شب از ساعت ۱۸ تا ۲۳ پذیرای 
شــهروندان اســت، گفت: با همکاری و هماهنگی مدیریت طرح ســاماندهی ناژوان و اداره کل 

دامپزشکی وضعیت سالمت و بهداشتی تمامی مراکز ناژوان تایید شده است.

شهردار اصفهان در دیدار مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان: 

دغدغه مشترک همه دلسوزان کشور افزایش سرمایه اجتماعی است

شــهردار اصفهان در دیدار مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان 
اصفهان با بیان اینکه می توان با تشــکیل کارگروه های مشترک بین 
شهرداری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مسائل و دغدغه 
های فی مابین را از برنامه ریزی تا عمــل پیگیری کرد، گفت: دغدغه 
مشــترکی که بین همه انقالبیون وجود دارد کاهش سرمایه اجتماعی 
است؛ در آخرین رفتارهای اجتماعی مردم نشــانه های نگران کننده 
ای به ویژه در کالن شهرها و اصفهان پیدا شده به نحوی که مردم دیگر 
چندان میلی به مشــارکت های اجتماعی نداشته و انگیزه ها کاهش 
یافته است. علی قاســم زاده با بیان اینکه این موضوع از دید اهل فن 
یک نشانه خطر است، تصریح کرد: انقالبیون در اینجای کار دیدگاه و نظر 
مشترکی درباره کاهش سرمایه اجتماعی دارند؛ اما در شیوه مواجهه 
با این موضوع اختالف نظر وجود دارد. شــهردار اصفهان با بیان اینکه 
هم اکنون دو روش برای حل این معضل وجــود دارد، ادامه داد: یک 
دیدگاه این است که باید با کار و تالش شبانه روزی، تمام وقت خود را 
برای خدمت به مردم بگذاریم و با برگزینی افراد توانمند آنقدر به مردم 
خدمت کنیم که مردم به طور مجدد اعتماد کنند، صورت این مســئله 

بسیار خوب و عالی است.  
وی اضافه کرد: این در حالی است که رویکرد دوم معتقد است مشکل 

اصلی مردم این مســئله نیست، هر چند مردم مشــکالت اقتصادی 
زیادی دارند امــا آن چیزی که در نهایــت می تواند اعتمــاد مردم را 
بازگرداند تنها خدمت بی شائبه شبانه روزی نیست بلکه فهم و درک و 
تعامل و گفت و گو با مردم است؛ این دیدگاه معتقد است آنقدر مسائل 
جامعه زیاد اســت که دولت و حاکمیت هر میزان هم قوی باشــد به 
تنهایی نمی تواند همه مسائل و مشــکالت اقتصادی را حل کند مگر 

اینکه خود مردم به فکر حل معضالت با مشارکتی که دارند، بیفتند.
قاسم زاده با بیان اینکه دیدگاه دوم به شدت به برقراری ارتباط، اعتماد، 
گفت و گو و ایجاد فضای مشــترک با مردم نظر دارد، گفت: در صورتی 
که رویکرد اول حاکم باشد نهایت این اســت که ما اقتصاد و معیشت 
مردم را شاید بتوانیم حل کنیم؛ اما در نهایت احساس رضایت اجتماعی 
حاصل نمی شود و مردم احســاس یگانگی با حکومت پیدا نخواهند 

کرد. 
وی افزود: با ایــن دیدگاه مردم به این پدر که همان حاکمیت اســت 
احســاس مشــترک پیدا نکرده و آن را نمی پذیرند و حرف یکدیگر را 
نمی فهمند، برای انتخابم به عنوان شهردار این دو نگاه را مطرح کردم 
و گفتم اگر به عنوان شــهردار انتخاب شدم دیدگاه دوم را پیگیری می 
کنم. تالش شبانه روزی و جهادی انجام می شود اما نه به این معنا که 

مردم را ندیده و آنها را درک نکنیم و نشنویم. 
شــهردار اصفهان ادامه داد: اهمیت این موضــوع زمانی مضاعف می 
شود که دســتگاه ما ارتباط خود را با بخشــی از جامعه که هنرمندان و 
نخبگان است مشخص و بیشــتر کند زیرا نخبگان به عنوان گرم کننده 
های جامعه در صورتی که فعال باشــند و اعتماد کنند جامعه نیز گرم 
شــده و اعتماد می کنند و اگر هم مأیوس شوند جامعه نیز دچار یأس 

و سرخوردگی می شود.  

ایجاد چشم انداز و نقشه راه توسعه در حوزه فرهنگ و هنر اصفهان
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان نیز در این نشست 
ضمن تبریک انتصاب شــهردار اصفهان به وی، اظهار کرد: امیدوارم از 
این فرصتی که خداوند متعال در اختیار شــما قرار داده بتوانید به نحو 
مطلوب در راستای خدمت به مردم اســتفاده کنید.  حجت االسالم و 
المسلمین رمضانعلی معتمدی با بیان اینکه مردم اصفهان الیق خدمت 
هستند، تصریح کرد: مدیران مردمی امید مردم بوده و انتظاراتی از آنان 
می رود که باید در راستای برآورده کردن این انتظارات گام بردارند. وی 
ادامه داد: 7 هزار شــهید آرمیده در گلستان شــهدا نشان از دینداری، 
عالقه مندی مردم بــه نظام و رهبری و والیت پذیــری مردم اصفهان 
دارد که باید قدر این مردم را بدانیم و بتوانیم به آنها خدمات شایســته 
داشــته باشــیم.  مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان 
تاکید کرد: برخی با ابراز خرســندی از انتخاب یک شــهردار فرهنگی 
برای شــهر اصفهان به ما می گفتند حوزه فرهنگ و هنر آباد می شود 
که نشــان دهنده امیدواری مردم به این حوزه اســت هر چند در دوره 
های گذشته نیز در شــهرداری و فرهنگ و ارشاد اتفاقات خوبی افتاده 
است.وی اضافه کرد: ظرفیت های بسیار خوبی در حوزه فرهنگ و هنر 
اســتان وجود دارد؛ اما ضعفی که پس از ۴۰ ســال در حوزه فرهنگ و 
هنر احساس می شود این است که چشــم انداز و نقشه راه توسعه در 
حوزه فرهنگ و هنر نداریم.معتمدی گفت: به همین منظور یک پیش 
نویس ۱۰ صفحه ای یا چشــم انداز پنج ساله و ســند توسعه را برای 
استان اصفهان تهیه کردیم تا نیازهای کار فرهنگی در حوزه زیرساخت 
ها، مولفه ها و فعالیت ها در شــهر اصفهان و شهرســتان های استان 

مشخص شود. 
وی با بیان اینکه هم اکنون نقشه راه تهیه شده است، افزود: این نقشه 
راه داشته های امروز و نیازهای پنج سال آینده را مشخص می کند که 
برای اولین بار در کشور رخ داده است. این نقشه راه توسط وزیر محترم 

به همه کشور ابالغ می شود تا همگان بتوانند از آن استفاده کنند.  

با مسئولان

مبلغ بین المللی اسالم مطرح کرد:

نگاهی به مساوات میان زن و مرد در اسالم
 مبلغ بین المللی اســالم با تاکید بر اینکه اصل نظریه اســالم تقابل میان زن و مرد نیســت و این 
نگاه از غرب به ما تحمیل شده است، گفت: نظریه اســالم مکمل بودن زن و مرد است و خطی که 
اسالم ترسیم کرده تشکیل یک منظومه 
کلی از ســوی زن و مرد است، به همین 
دلیل اسالم بر مسئله خانواده و ازدواج 

تاکید دارد.
دکتر ســهیل اسعد در نشســتی در باب 
کنشگری اجتماعی زنان از منظر دین و 
نقدی بر خوانش های نادرست از اسالم 
با عنوان »زن را چه به این حرف ها؟« ، با 
اشاره به مسئله زن در تاریخ ادیان، اظهار 
کرد: به دلیل انحرافات در تاریخ ادیان، 
جوامع بشری نتوانسته اند ارزش زن را در ادیان الهی متوجه شوند. در ادیان الهی به غیر از اسالم، 
همواره نقش اساسی با مردان است، به عنوان نمونه در مسیحیت، حضرت عیسی را محور قرار داده 
اند که یک مرد مجرد و از زن و خانواده بی نیاز اســت. بنابراین تاریخ ادیان طوری تعریف و در واقع 

تحریف شده که تضعیف مقام زن مطرح شده است.
وی با بیان اینکه در اسالم، خداوند مســئله زن و مرد را به عنوان تقابل معرفی نکرده است، گفت: 
این درحالی است که در غرب، تاریخ دین اینگونه تعریف شده که حضرت آدم خلق شده و از پهلوی 
حضرت آدم، حضرت حوا خلق شده است، اما در اسالم از همان خلقت بشر مساوات بین حضرت 

آدم و حوا بوده، ولی غرب با چنین تحریف تاریخی، اختالف بین زن و مرد را مطرح کرده است.
مبلغ بین المللی اسالم با تاکید بر اینکه در اسالم مسئله مســاوات از همان ابتدای تاریخ بشریت 
مطرح و همیشه زن در کنار مرد بوده اســت، افزود: گاهی اوقات کسانی که می خواهند اشکالی به 
اسالم وارد کنند فکر می کنند بحث هایی که در ترسیم خطوط انبیا پیش آمده اتفاقی است، اما اینها 
برنامه الهی است. پیامبر اسالم)ص(، حضرت خدیجه را به عنوان بازوی اسالم معرفی کرد و این 
موضوع تصادفی نیست، در واقع از همان ابتدا می خواستند بگویند ارزش زن زیاد است و استقامت 

اسالم به زن بر می گردد.
وی ادامه داد: اسالم نه تنها معتقد به مســاوات بین زن و مرد است، بلکه در نقش اجرایی نیز می 
بینیم زن حرف اول را در کنار مرد می زند. با نگاهی به مفاهم اشــتباهی که وارد بدنه اسالم شده، 
یا در شعارهایی که زده می شــود و یا نقدهایی که شده، متوجه اشتباه در فهم دین و یا عرفی شدن 

دین می شویم.
اسعد با بیان اینکه تمایز بین زن و مرد یک مسئله اساســی و عمیق در اسالم نیست، تصریح کرد: 
چون اسالم نگاه انسانی به افراد دارد و نه نگاه جنسیتی، به طوری که ارزش، تعامل، ترقی، فضیلت 

و قدرت انسان همه به عنوان یک انسان دیده می شود و نه به عنوان جنسیت.
وی با تاکید بر اینکه اصل نظریه اسالم تقابل میان زن و مرد نیست و این موضوع از غرب به ما تحمیل 
شده است، توضیح داد: نظریه اسالم، مکمل بودن زن و مرد است و خطی که اسالم ترسیم کرده این 
است که زن و مرد با هم یک منظومه کلی را تشــکیل دهند. پس مرد تنها و یا زن تنها که در کنار هم 
نباشند ناقص هستند و اینکه اسالم به مسئله خانواده و ازدواج تاکید دارد به همین دلیل است که 

زن و مرد با هم یک واحد متکامل را تشکیل دهند.
این اسالم شناس اضافه کرد: اینکه به زن و مرد به صورت مستقل نگاه کنیم و بین آنها جنگی به راه 
بیندازیم اشتباه بزرگی است. در بعد اجتماعی اســالم، مرد و زن مستقل و تنها نداریم. اسالم نگاه 
فردی ندارد و حتی بر عبادت جمعی تاکید دارد و تقابل فردیت بــا جمعیت که در غرب مطرح می 

شود در اسالم موضوعیتی ندارد.

خبر روزخبر 

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان 
مطرح کرد:

تالش برای رفع مشکل اسناد 
مالکیتی در محله حصه

مدیر منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان اظهار کرد: 
محله حصه جنوبــی در محــدوده منطقه ۱۰ 
شهرداری واقع شــده که طی سال های اخیر 
خدمات متنوعی به شــهروندان آن ارائه شده 
اســت.حمید شــهبازی با بیان اینکه یکی از 
بهترین اقدامات، احداث فرهنگسرای استاد 
شریعت در محله حصه بوده است، افزود: این 
فرهنگسرا پس از بهره برداری منشأ تحوالت 
خوبــی در حوزه هــای اجتماعــی و فرهنگی 
بوده است.مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان 
تصریح کرد: یک طبقه از این فرهنگســرا در 
اختیار فعاالن فرهنگی و اجتماعی محله حصه 
قرار داده شده و به عنوان یک مرکز اثرگذار در 
ارتقای فرهنگی عمومی شــهروندان به شمار 
می آید.وی خاطرنشــان کرد: در حال حاضر 
اقدامات خوبی در راستای غنی سازی اوقات 
فراغت و رفع مشکالت و آسیب های اجتماعی 
در فرهنگسرای استاد شریعت در حال انجام 
است.شــهبازی از شــبکه گذاری فاضالب و 
انشــعاب ها به صورت رایگان در محله حصه 
به عنــوان دیگر خدمات ارائه شــده یاد کرد و 
گفت: در این محله همچنین فعالیت هایی در 
حوزه های خدمات شهری، ترافیک و عمران 
انجام شده است.وی ادامه داد: امسال انجام 
اقداماتی همچون اصالح و ساماندهی پیاده رو 
ســازی و ورودی محله حصه، اتصال مخزن 
پارک و اتوبان فرودگاه به خط کلکتور پســاب 
فاضالب، ترمیم و پیاده رو سازی های پارک 
محله حصه، اصالح روشنایی پارک این محله 
و روشــن کردن نقاط تاریک آن در دستور کار 
شــهرداری قرار گرفته اســت.مدیر منطقه ۱۰ 
شهرداری اصفهان افزود: با همکاری اداره کل 
راه و شهرسازی و شرکت برق اتفاقات خوبی 
در راستای تامین روشنایی محله حصه انجام 
شده است.وی گفت: برای رفع مشکل اسناد 
مالکیتی در محله حصه با توجه به موقوفه بودن 
آنها، مذاکراتی با مسئوالن اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان انجام شده که امیدواریم هر چه 

زودتر به نتیجه برسد.

کتابخانه تخصصی »ایثار و شــهادت« از ســوی فرهنگسرای پایداری 
وابسته به ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان و با 
همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران اســتان اصفهان در گلستان شهدا 
افتتاح شد.رییس اداره هنری اســناد و انتشــارات بنیاد شهید و امور 
ایثارگران استان در مراسم افتتاح این کتابخانه گفت: کتابخانه تخصصی 
»ایثار و شهادت« تجلی گر و توسعه دهنده فرهنگ ایثار و شهادت است 
که در ایام دفاع مقدس که یادآور هشت سال دفاع رزمندگان است، به 

بهره برداری رسید.
حجت االســالم ســید محمدرضا عالءالدین اظهار داشــت: با توجه به 
نبود کتابخانه تخصصی ایثار و شــهادت، از دو دهه قبل این موضوع در 
دستور کار قرار گرفت و جمع آوری کتب مربوط به دفاع مقدس در حوزه 
های مختلف انجام شد.وی افزود: در گذشته این کتابخانه در مجاورت 
ساختمان بنیاد شهید استان پذیرای عالقه مندان بود؛ اما به دنبال پیدا 
کردن فضای بهتری بــرای جانمایی این کتابخانه بودیم که با دســتگاه 
های مختلف رایزنــی کردیم و در نهایت با شــهرداری اصفهان به توافق 
رسیدیم و گلســتان شــهدا را به عنوان بهترین مکان برای این کتابخانه 

متصور شدیم.
وی کتاب را یکی از مهم ترین عناصری دانســت که بــه انتقال فرهنگ 
می انجامد و ادامه داد: راه اندازی کتابخانه تخصصی ایثار و شهادت در 
توسعه و ترویج فرهنگ شــهادت نقش مهمی ایفا خواهد کرد و مکمل 
دیگر فعالیت های فرهنگسرای پایداری در کنار مزار پاک شهیدان خواهد 
بود.رییس اداره هنری اسناد و انتشارات بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
استان به هزینه های باالی چاپ کتاب اشــاره کرد و گفت: با وجود باال 
رفتن هزینه ها، در شــش ماهه اخیر، ۴۵ عنوان کتــاب جدید در بنیاد 
شهید به چاپ رسیده که از مسئوالن سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری اصفهان درخواست دارم برای اینکه این کتابخانه حرف اول را 
بزند نسبت به خرید کتاب های جدید و به روزرسانی مداوم اقدام کنند.

عالءالدین تصریح کرد: این کتابخانه تنها مختص یک قشــر نیســت و 
قابلیت پاسخگویی به کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگساالن را دارد.

رییس کمیســیون فرهنگی اجتماعی ورزشــی شــورای اسالمی شهر 
اصفهان نیز در این مراســم تاکید کرد: زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا 
کمتر از شهادت نیســت و افتتاح کتابخانه تخصصی »ایثار و شهادت« 
فرصتی است تا همه مردم به ویژه نســل جوان با شهدا و کار بزرگ آنان 

آشنا شوند.
حجت االسالم منوچهر مهروی پور افزود: با توجه به فاصله ایجاد شده با 
سال های جنگ و دوران دفاع مقدس، وظیفه ماست رشادت و دالوری 
رزمندگان را به اطالع نســل امروزی برســانیم.وی ادامه داد: فداکاری 
بزرگی که علی لندی، نوجوان ایذه ای انجام داد، نشــان می دهد ارتباط 
نسل جدید با مقوله فداکاری قطع نشــده و تعبیر حسین فهمیده برای 
علی لندی بسیار زیبا بود.وی، افتتاح کتابخانه تخصصی ایثار و شهادت 

را اتفاق مثبتی قلمداد کرد و از مسئولین این امر درخواست کرد بر غنای 
این کتابخانه افزوده و این کتابخانه را به مرجعی در سطح کشوری تبدیل 
کنند.رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورای اسالمی شهر 
اصفهان ادامه داد: شورای اسالمی شهر و شــهرداری اصفهان نگاه ویژه 
ای به مقوله فرهنگ دارد بنابراین برای غنی ســازی کتابخانه تخصصی 
ایثار و شهادت در بودجه سال ۱۴۰۱ شــهرداری، برنامه خواهیم داشت.
مهروی پور با بیان اینکه نباید کتابخانه تخصصی ایثار و شهادت تنها برای 
قشر خاصی از مردم باشد، اظهار داشــت: باید به گونه ای برنامه ریزی 
شــود که تمام مردم با این کتابخانه ارتباط برقرار کرده و افرادی که برای 
زیارت به گلستان شــهدا می آیند نیز بتوانند از این فضا بهره مند شوند.

رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان نیز با حضور 
در این مراسم گفت: شهدا نمونه بارز شــهروندی و مسئولیت اجتماعی 
هستند و این وظیفه بر دوش ماســت که آن ها را به عنوان الگوهایی به 
جامعه معرفی کنیم.محمد عیدی افزود: شهدایی که در این خطه ای از 
بهشت آرمیده اند، می توانســتند به جبهه نروند اما به خاطر مسئولیتی 
که برای خود تعریف کرده بودند، جان شیرین خود را برای دین و وطن 
اهدا کردند.وی ادامه داد: بین علمای مدفون در تخت فوالد و شــهدای 
آرمیده در گلســتان شــهدا یک پل ارتباطی وجود دارد و علما معلم این 
شهیدان بودند و باید این پل ارتباطی را حفظ کرد.وی با بیان اینکه ایثار و 
فداکاری یک رفتار مکتسبه است، تصریح کرد: از فرهنگسرای پایداری 
درخواســت دارم برای نهادینه کردن فرهنگ شــهادت، مخاطبان شان 
را بیرون از گلستان شــهدا جســت وجو کنند و در این مسیر ۱۵ منطقه 
شهرداری عرصه فعالیتی باشد.گفتنی است؛ کتابخانه تخصصی ایثار و 
شهادت به سیستم کتابخانه های شــهرداری اصفهان متصل شده و در 

دسترس عالقه مندان قرار خواهد گرفت.

افتتاح کتابخانه تخصصی ایثار و شهادت در گلستان شهدا
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معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان  درباره پروژه احداث یک  دستگاه اره و دریل 
برای افزایش ظرفیت تولید ریل، اظهار کرد: یکی از گلوگاه های تولید ریل ذوب آهن، 
مربوط به اره و سوراخ کاری ریل بود که با توجه به سرعت پایین تر این بخش خط 
تولید نسبت به سایر نقاط، ریل های تولیدی در این بخش معطل می ماند و به نوعی 
زمان تولید افزایش می یافت.مهرداد توالئیان گفت: با توجه به این چالش، اره و 
دریل جدید را خریداری و نصب کردیم تا بتوانیم به این بخش از تولید ریل سرعت 
دهیم.معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان، افزود: با توجه به اهمیت و دقت باالی 
ریل در خطوط راه آهن، تکنولوژی اره و دریل از خارج کشور، وارد مجموعه ذوب آهن 
شد، تا سوراخ کاری و برش کاری ریل با دقت باالیی انجام شود که این کار موجب 
افزایش سرعت دو برابری ریل می شود.به گفته توالئیان، هزینه ارزی واردات این 
تکنولوژی زیر یک میلیون دالر است.وی با اشاره به ظرفیت تولید ریل در ذوب آهن، 
اظهار کرد: کارگاه 650 ذوب آهن چند محصول تولید می کند و اگر این کارگاه بخواهد 
تنها یک محصول تولید کند ظرفیت تولید ریل در سال 300 هزار تن و باالتر است، اما 
با توجه به اینکه در این کارگاه سبد محصول تولید می شود در شرایط فعلی در ماه 
می توانیم بین 10 تا 12 روز را به تولید ریل اختصاص دهیم.معاون بهره برداری ذوب 

آهن اصفهان، تصریح کرد: اگرچه در حــال حاضر ظرفیت تولید 100 هزار تن ریل را 
داریم، اما با ورود این اره و دریل جدید در شرایط فعلی می توانیم با همین تعداد روز 
در ماه، ظرفیت تولید ساالنه ریل ذوب آهن را به میزان 200 هزار تن عملیاتی کنیم.وی 
به بازارهای هدف ریل اشاره کرد و گفت: با توجه به محدود بودن تولیدکنندگان ریل 
در دنیا، این بازار وجود دارد، البته در شرایط کنونی کشور و تناژ تولید و توسعه خطوط 
ریلی ، تمام تمرکز ذوب آهن تامین ریل مورد نیاز بازار داخل است.توالئیان گفت: 
زمانی که از ریل حرف می زنیم، منظور افزایش تولید انواع خطوط ریلی از مترو، ریل 
های معدنی و راه آهن است و با توجه به افزایش سرعت تولید ریل، ظرفیت تولید 
نیز باال خواهد رفت که بسته به سفارش مشتری اقدام به تولید محصول خواهیم 
کرد.وی درباره برنامه صادراتی ریــل ذوب آهن، توضیح داد: هنوز برنامه قطعی و 
عملیاتی برای صادرات محصول ریل خود نداریم، هر چند که در حال بررسی بازارهای 
خارجی هستیم.معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان با اشاره ها به تحریم ها و 
تاثیر بر بازارهای صادراتی ذوب آهن، گفت: اگرچه تحریم ها کار را پیچیده می کند، 
اما در صورت وجود بازار، به طور قطع راهکارهای صادراتی را پیدا خواهیم کرد، اولویت 

ذوب آهن در تولید ریل تامین نیاز بازار داخل است.

مســائل حوزهICT و راهکارهای هم افزایی بین شرکت گاز استان اصفهان و منطقه 
دو عملیات انتقال گاز با حضور مدیر مخابرات و تلمتری شــرکت ملی گاز ایران مورد 
بررسی قرار گرفت.مهندس نیک روش، مدیر مخابرات و تلمتری انتقال گاز ایران در 
نشستی که با حضورمدیران عامل شرکت گاز استان اصفهان و شرکت عملیات انتقال 
گاز منطقه دو برگزار شد با اشاره به اهمیت طرح جامع مخابرات به عنوان سند چشم 
انداز مخابرات شرکت ملی گاز ایران گفت: این طرح تمامی نیازهای ارتباطی شرکت 
های پاالیش گاز، شرکت های گاز اســتانی، مناطق عملیات انتقال گاز و واحدهای 
ستادی و هم چنین سیاست گذاری در خصوص نحوه توسعه شبکه های فیبر نوری 
و اســتفاده از آخرین فن آوری مخابراتی روز دنیا را تعیین می کند.در این نشست 
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با بیان اینکه داشتن سیستم ارتباطی پایدار و 
امن در شرایط کنونی وبا توجه به پیشرفت روزانه تکنولوژی بسیار الزم و ضروری است، 
گفت: با داشتن این ویژگی امکان فراهم کردن خدمات مطلوب به ذینفان فراهم می 
شود.علوی، زیرساخت های مخابراتی این شرکت را مناسب دانست و گفت: سامانه 
های مخابراتی متعددی از جمله ؛ سرویس انتقال مکالمات رادیویی )بی سیم( بر 
بستر شبکه IP، بهره برداری از سامانه امداد مکانیزه در کالن شهر اصفهان و توسعه 
آن در شهرســتان ها، مانیتورینگ ایســتگاه ها، ارتباطات تلفنی و  ارتباطات دیتای 
ادارات گاز روی بســتر بی ســیم )وایرلس(، قرائت از راه دور اطالعات ایستگاه ها و 
ارتباطات امدادگران بر بســتر امن APN  و .. نمونه هایی از اقدامات و نوآوری های 
این حوزه است.الزم به ذکر است، در این نشســت استفاده از زیر ساخت فیبر نوری 
شرکت عملیات انتقال گاز منطقه دو و سایر مناطق عملیاتی انتقال گاز، بررسی فنی 
و پدافندی زیر ســاخت APN به صورت ویژه جهت یکپارچه سازی و اجماع نظر در 

خصوص استفاده از این بستر برای کاربری های مرتبط در سطح ملی گاز، تعامل با 
شرکت عملیات انتقال گاز منطقه دو جهت اســتفاده از زیرساخت ها و سایت های 
مخابراتی متقابل و ایجاد یک فرکانس مشترک به عنوان فرکانس بحران از جمله 
پیشنهاداتی بود که جهت تصویب در این نشست مطرح شد.همچنین، رفع مشکل 
تداخل فرکانسی در سطح کالن شــهر اصفهان، ارتقای کیفی و کمی چارت سازمانی 
واحد مخابرات، تعیین روالی منسجم جهت اعالم قطع ارتباط ایستگاه ها و تسریع 
برقراری مجدد ارتباط، اعالم رسمی درخواست پهنای باند مورد نیاز نیز از جمله مواردی 
بود که در این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.قرار شد کمیته ای با حضور 
نمایندگانی از واحدهای مخابرات،IT و اندازه گیری شرکت گاز، نماینده واحد مخابرات 
شرکت عملیات انتقال گاز منطقه دو برای برگزاری جلساتی به صورت فصلی جهت 
تبادل اطالعات و بررسی زیرساخت ها و همچنین تسریع در اطالع رسانی حوادث و 

بحران و بررسی فنی اطالعات الیه های GIS بین دو شرکت تشکیل شود.

مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان با بیان اینکه بافت های حاشیه ای و 
سکونتگاه های غیررسمی این اســتان دربرگیرنده  52 محله هدف بازآفرینی 
شهری است، گفت: جمعیتی بالغ بر 450 هزار نفر در این محالت سکونت دارند 
و متناسب با آن پروژه های بازآفرینی شهری اجرا شده است.علیرضا قاری قرآن 
در خصوص پروژه های بازآفرینی شهری این استان توضیح داد: حدود 14 هزار 
هكتار از اراضی شهری اســتان اصفهان در زمره بافت های فرسوده و ناکارآمد 
شــهری  قرار دارد که 8 هزار و 100 هکتار از آن بافت های فرسوده میانی، 3هزار 
و 783 هکتار سکونتگاه های شناسایی شــده و 2 هزار و 200 هکتار بافت های 
تاریخی اســت.  وی با اشاره به اینکه بافت های حاشــیه ای و سکونتگاه های 
غیررسمی این اســتان دربرگیرنده  52 محله با جمعیتی بالغ بر 450 هزار نفر 
است،اذعان داشت: بر این اساس محالت هدف مشخص شده شامل اصفهان 
)1۹ محله هدف(، خمینی شهر)5 محله هدف(، سمیرم )یک محله هدف(، 
شــهرضا )7 محله هدف(، گلپایگان )یک محله هدف(، نجف آباد ) 7 محله 
هدف(، کاشــان )11 محله هدف( و آران و بیدگل )یک محله هدف( اســت.  
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه در هر یک از محالت هدف 

مشخص شده به فراخور شــرایط موجود اقدامات مفید و موثری در راستای 
توسعه آن انجام شده ، گفت: بر این اســاس در اصفهان به اقداماتی همچون 
ساخت کتابخانه عمومی، احداث ورزشگاه، آسفالت و روشنایی معابر، احداث 
مسجد و مجموعه فرهنگی می توان اشاره کرد.  وی خاطرنشان کرد: در سایر 
شهرها نیز متناسب با محالت هدف، احداث پایگاه سالمت، سرای محله، مرکز 
ورزشی، سالن اجتماعات آموزش بهداشــت عمومی، جاده سالمت، بازارچه 
صنایع دستی، مشارکت دراحداث سالن چندمنظوره و پارک محلی، واگذاری 
زمین جهت احداث پایگاه نیروی انتظامی، آسفات وروشنایی معابر و ... انجام 
پذیرفته است.  قاری قرآن با بیان اینکه استان اصفهان با 107 شهر، وسیع ترین 
شبكه شهری در بين استان های كشور را داراست، عنوان کرد: بازآفرینی شهری 
در بخش های قدیمی و بافت مرکزی شــهرها انجام می شود که فرصتی برای 
رونق زندگی در این مناطق به شمار می رود. همچنین با اجرای چنین طرحی 
به جای احداث شهرهای جدید و حاشیه نشینی، بافت مرکزی شهر که دارای 
امکانات زیرســاختی همچون برق، آب و گاز اســت، احیا می شود و مردم با 

بازسازی و بازآفرینی، کیفیت  زندگی بهتری را پیدا می کنند.  

همزمان با چهارمین روز ازگرامی داشــت  هفته دفاع مقدس و بــا هزینه ای بالغ بر 
54 میلیارد ریال، دو طرح بزرگ در حوزه تامین آب شرب پایدار در نجف آباد به بهره 
برداری رسید.  آزمایشــگاه میکروبیولوژی آب نجف آباد که بزرگ ترین آزمایشگاه 
میکروبیولوژی آب استان اصفهان محسوب می شود، یکی از طرح هایی است که با 
صرف24 میلیارد ریال در ساختمان شماره 2 آبفای نجف آباد تجهیز و راه اندازی شده 
است.این آزمایشگاه با هدف پایش روزانه میکروبی آب شرب منابع، مخازن و شبکه 
توزیع، میزان کلر باقی مانده ، PH و کدورت آب شــهرهای نجف آباد ،دهق ، علویجه 
،فوالدشهر و روستاهای تحت پوشش راه اندازی شده و نقش بسزایی در حفظ سالمت 
و ارتقای کیفی آب شرب مناطق یاد شده، دارد.طرح آبرسانی به جنوب شهر  نجف آباد 
دیگر طرحی بود که در چهارمین روز از هفته دفاع مقدس در این شهرســتان به بهره 
برداری رسید.این طرح با هدف تامین آب شرب پایدار 53 هزار نفر ازساکنان محالت 
جنوبی شهر نجف آباد و با صرف هزینه ای بالغ بر 30 میلیارد ریال اجرا شده است.در 
طرح آبرسانی به جنوب شهر نجف آباد، 4300 مترلوله و اتصاالت با قطره های 250 و 
300 میلیمتر حدفاصل بلوارشریعتی غربی و خیابان های ساحل ، بیشه ، فرهیختگان 
ماندگار ، حکیم سنایی و بهارستان این شهر  در مدت 77 روز به اجرا در آمد تا مشکل 
کاهش شدید فشار آب ســاکنان این مناطق در ماه های گرم سال برطرف شود. در 
مراسم افتتاح این طرح ها، نماینده مردم شهرستان های نجف آباد وتیران و کرون در 
مجلس شورای اسالمی با ابراز خشنودی از اجرای طرح  آبرسانی به جنوب نجف آباد 

گفت: هم اکنون دغدغه مسئوالن کشوری و استانی تامین پایدار آب شرب مردم است 
و طی چند سال اخیر آبفای استان اصفهان در این مورد بسیار خوب عمل کرده است.
ابوالفضل ابوترابی اظهار داشت: انتظار می رود در ماه های آینده سامانه دوم آبرسانی 
اصفهان بزرگ وارد مدار بهره برداری شود تا دسترســی مردم به آب شرب در شهرها 
و روستاهای استان به صورت پایدار باشد. وی به نیاز شهر نجف آباد به بهره مندی از 
پساب اشاره و بیان کرد: کشاورزان، صنعت گران ، شهرداری ها و دیگر واحدهای فعال 
خدماتی در شهر نجف آباد نیاز به پساب تولیدی در نجف آباد دارند و درصدد هستند با 
ایجاد کنسرسیومی متشکل از شهرداری ها و فعاالن اقتصادی و صنعتی، تکمیل شبکه 
جمع آوری، خط انتقال و توســعه فاز دوم تصفیه خانه فاضالب را با سرعت عملیاتی 
کرده تا بتوانند از پساب تصفیه شده استفاده کنند.  در ادامه مدیرعامل آبفای استان 
اصفهان با بیان این که سال آبی1400-13۹۹ خشک ترین سال ها در 52 سال گذشته 
بوده است اعالم کرد: بحران آب در نیمه نخست سال جاری موجب کاهش شدید فشار 
و قطع آب  بسیاری از مشترکین شد.هاشم امینی به اجرای شبکه فاضالب در شهر 
نجف آباد اشاره کرد و افزود: تا قبل از سال 13۹0 تنها 27 کیلومتر شبکه فاضالب در این 
منطقه اجرا شده بود در حالی که طی سال های اخیر بیش از 250 کیلومتر در این منطقه 
شبکه فاضالب اجرا شده است. وی اظهار امیدواری کرد با بهره برداری از فاز دوم تصفیه 
خانه فاضالب نجف آباد و اجرای بخشی از خط انتقال فاضالب، بستر واگذاری هفت 

هزار انشعاب جدید فاضالب در نجف آباد فراهم شود. 

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان:

ظرفیتتولیدریلذوبآهنبه۲برابرافزایشمییابد

بررسیطرحجامعمخابراتشرکتملیگازایراندرشرکتگازاستاناصفهان

مدیرکل راه و شهرسازی استان خبر داد:

اجرایپروژههایبازآفرینیشهریدر۵۲محلههدفاستاناصفهان

افتتاحهمزمانبزرگترینآزمایشگاهمیکروبیولوژیآبغرباستان

وطرحآبرسانیبهجنوبشهرنجفآباد

در  این نوشــتار از عادت های به ظاهر ســالمی خواهیم 
گفت که در واقع بسیار مضر هستند.

اســتفاده هر روزه از کرم ضد آفتاب: در گذشته مردم تنها 
در موقعیت های خاصی از کرم ضد آفتاب اســتفاده می 
کردند؛ اما حاال حتی وقتی برای مدت کوتاهی بیرون می 
روند هم ضد آفتاب می زنند. در ســال 201۹ سازمان غذا 
و داروی ایاالت متحده آمریکا نســبت به احتمال جذب 
برخی مواد شیمیایی درون کرم های ضد آفتاب از طریق 
پوســت ابراز نگرانی کرد و آن ها تحقیقات در این باره را 

آغاز کردند. 
قوانین مربوط به اســتفاده از کرم ضــد آفتاب مربوط به 
سال 2011 هستند و نتیجه پژوهش مذکور که هنوز در حال 
انجام است، این قوانین را به روز خواهد کرد.تا آن زمان، از 
آنجایی که هنوز اطالعات دقیقی درباره خطرات آن نداریم، 
کارشناسان توصیه می کنند از ضد آفتاب هایی استفاده 
کنیم که پایــه معدنــی )Mineral( دارنــد. چون مواد 
معدنی همچون زینک اکســاید و تیتانیوم اکساید یک 
مانع فیزیکی روی پوست ایجاد می کنند که نور خورشید 
را بازتاب می دهد. آن ها حل و جذب نمی شوند بنابراین 

کم ضررتر و موثرترند.
مصرف زیاد مکمل های غذایی: مکمل های غذایی این 
روزها محبوبیت زیادی پیدا کرده انــد و در هر داروخانه 
ای هم می تــوان آن ها را پیــدا کرد؛ اما مصــرف آن ها 
بدون مشــورت با پزشک ممکن اســت خطرناک باشد. 
پژوهش های جدید نشــان می دهد مصرف زیاد مکمل 
های منیزیم، ویتامین b6 و آهن ممکن اســت اثر منفی 
بر سالمت افراد سالخورده داشته باشد .قبل از مصرف هر 

مکملی باید با یک متخصص صحبت کنید. 
درست اســت که برای ســالم بودن باید ویتامین کافی 
دریافت کنید ولی بهتر اســت آن ها را از طریق یک رژیم 
غذایی متعادل دریافت کنید. این باور که مصرف مکمل 
های غذایی هیچ خطری برای سالمت ندارد، کامال اشتباه 

است، افراط به اندازه تفریط بد است.
کنار گذاشــتن لبنیات: این روزها مواد لبنی اغلب مورد 
نکوهش قرار مــی گیرند. اگر محدودیــت غذایی )مثل 
آلرژی یا دیگر مشکالت( ندارید، عدم مصرف مواد لبنی 
شــما را از مواد مغذی بســیار مهمی محروم می سازد و 
ممکن است منجر به مشکالت گوارشــی شود. عالوه بر 

این، محصوالت لبنی، حاوی کلســیم و ویتامین D، دو 
ماده ضروری برای استخوان ها هستند.

 مسواک زدن بعد از هر وعده غذایی: دندانپزشکان توصیه 
می کنند دندان های خود را دو بار در روز مســواک بزنید، 
صبح ها و شــب ها. اما برخی در این کار زیاده روی می 
کنند. آن ها بعــد از هر وعده غذایی دنــدان های خود را 
مسواک می زنند تا سالمت آن ها را حفظ کنند.به غذایی 
که می خورید فکر کنید. اگر غذای تان اسیدی بود نباید 

مسواک بزنید.
 اسیدها اثر منفی بر مینای دندان دارند و آن را ضعیف می 
کنند. مسواک زدن بعد از خوردن غذای اسیدی تنها کار را 

برای اسیدها راحت تر می کند.
اســتفاده از گوش پاک کن برای تمیز کــردن گوش ها: 
شاید متعجب شوید؛ اما حقیقت آن است که گوش پاک 
کن را نباید داخل گوش ها فرو برد. نکته اینجاســت که 
وقتی گوش هایتان را با گوش پاک کن تمیز می کنید، در 
حقیقت جرم را بیشــتر به داخل مجرای گوش فشار می 
دهید. عالوه بر این، اگر فشــار زیاد باشد ممکن است به 

پرده گوش تان آسیب وارد شود.

آشپزی

کباب تابه ای 
مواد الزم: گوشت چرخ کرده 350 گرم، پیاز 2 عدد، آبلیمو یک 

قاشق غذا خوری، سماق 1.5 قاشق غذا خوری، کره 25 گرم، گوجه فرنگی 
3 عدد،عصاره گوشت یک عدد، رب گوجه فرنگی یک قاشق غذا خوری، زعفران دم 

کرده غلیظ به مقدار الزم،نمک، فلفل سیاه، زردچوبه، ادویه کاری، پودر سیر به مقدار الزم
طرز تهیه: ابتدا پیاز را ریز رنده کنید و  سپس آب پیاز را کامال گرفته تا باعث وا رفتگی کباب تابه ای 

نشود، سپس گوشت را به کاسه اضافه کنید. در ادامه مقداری نمک، فلفل سیاه، زردچوبه ، سماق و 
آب لیموی تازه و عصاره گوشت را بریزید. مواد را خوب ورز دهید تا کامال مخلوط و منسجم شوند. پس از 
اینکه مایه کباب آماده شد یک تابه مناسب روی حرارت قرار دهید و مقدار کمی کره و روغن مایع داخل 
آن بریزید. اجازه دهید روغن کمی داغ شود سپس مایه کباب را کف تابه بریزید و روی آن را با دست 
یا قاشق به صورت یکدست صاف کنید. در این مرحله باید حرارت زیر تابه بسیار کم باشد و در تابه 
را برای 5 دقیقه بگذارید تا کباب خودش را بگیرد .پس از اینکه یک سمت کباب ها به طور کامل 

سرخ شد آن ها را برگردانید تا سمت دیگرشان نیز سرخ شود. در مرحله بعدی باید سس 
کباب تابه ای را تهیه کنید برای این منظور رب گوجه فرنگی را در نصف لیوان آب جوش 

حل کنید و کمی زعفران دم کرده به آن اضافه کنید. پس از اینکه دو سمت 
کباب سرخ شد سس را به تابه اضافه می کنیم. در این مرحله باید 

اجازه دهید سس با حرارت مالیم به خورد کباب ها 
برود و کباب ها را طعم دار کند. 

پنج عادت به ظاهر خوب اما اشتباه!

بازگشت منوچهر هادی به سینما با فیلم 
»حدود ساعت هشت صبح«

نخستین عکس از سینا مهراد و گالره 
عباسی در »شادروان«

منوچهر هادی برای ساخت فیلم سینمایی »حدود ساعت هشت صبح« 
به سازمان سینمایی درخواست پروانه ساخت داد.هادی فیلم سینمایی 
»حدود ساعت هشت صبح« را خواهد ساخت. تهیه کننده این فیلم 
محمدصادق رنجکشان معرفی شده است. منوچهر هادی پس از فیلم 
»رحمان 1400« در سال ۹7، سه سریال نمایش خانگی ساخته است و فیلم 
سینمایی »حدود ساعت هشت صبح« بازگشت او به سینما محسوب می شود.

با پایان فیلمبرداری فیلم سینمایی »شادروان« دومین ساخته 
سینمایی حسین نمازی به تهیه کنندگی عباس نادران است.عالوه بر 
سینامهراد، گالره عباسی، نازنین بیاتی، بهرنگ علوی و با هنرمندی رویا 
تیموریان، چهره هایی چون رضا رویگری و بهرام ابراهیمی نیز در این اثر 
سینمایی به ایفای نقش می پردازند.»شادروان« روایتی شیرین از یک 
ملودرام اجتماعی در بستر خانواده ای حاشیه نشین است.
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