
رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان می گوید امیدی به خانه  دار شدن زوج های جوان نیست؛

مرگ تدریجی یک رویا!
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اصفهان؛ ایستاده بر سکوی نخست ابر پروژه های عمرانی
 مدیرعامل سازمان عمران شهری شهرداری اعالم کرد: 

7

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

بازگشت ۶۶۰۰ زائر اربعین از 
طریق زمینی به اصفهان

هیچ ترسی وجود ندارد؛

افراد واکسینه شده با خیال 
راحت خون اهدا کنند
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 برگ ریزان کرونایی 
در بام ایران
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 اصفهان همچنان
بدون برکت!

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: 2۰۰۰ تومان

واکنش رهبر انقالب به 
2حوادث شمال غرب ایران

فرا رسیدن سالروز  وفات پیامبر گرامی اسالم حضرت محمد)ص( و شهادت حضرت امام حسن مجتبی)ع( 
و حضرت امام رضا)ع( را تسلیت می گوییم

یمنا
س: ا

عک

 فراخوان شناسائی تامین کنندگان تسهیالت مالی
 تکمیل مجتمع های آبرسانی روستایی برزاوند اردستان، کوهستان و بهارستان نائین

با استفاده از ظرفیت قانونی تسهیالت آیین نامه اجرایی ماده 56 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد فراخوان شناسایی تامین کنندگان تسهیالت مالی برای تامین مالی بخشی از عملیات 
تکمیل مجتمع های آبرسانی روستایی برزاوند اردستان، کوهستان و بهارستان نائین با استفاده از ظرفیت قانونی تسهیالت آیین نامه 

اجرایی ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب 1387 )به شماره 69454 / ت 50913 ه مورخ 

1393/6/20( توسط تامین کنندگان مالی به استناد نامه شماره 1400/100/4882 مورخ 1400/03/09 شرکت مهندسی آب و فاضالب 

کشور فراهم می شود، برگزار نماید:

1- موضوع و مشخصات طرح: طرح تکمیل مجتمع های آبرسانی روستایی برزاوند اردستان، کوهستان و بهارستان نائین 

2- موضوع فراخوان: تامین مالی برای تکمیل مجتمع های آبرسانی روستایی برزاوند اردستان، کوهستان و بهارستان نائین

3- برآورد منابع مالی مورد نیاز: 800 میلیارد ریال که می بایست طی دو سال تامین شود.

4- بازپرداخت تسهیالت دریافتی اصل و سود تسهیالت پس از شــش ماه تنفس حداکثر طی پنج سال )از ابتدای 1403 تا انتهای 

1407 ( بازپرداخت خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه کشور بازپرداخت اصل و سود مورد نظر تسهیالت مالی فراهم شده را تضمین 

می نماید. 

5- محاسبه سود دریافت و بازپرداخت تسهیالت در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و اصالحات بعدی آن و 

با رعایت عقود اسالمی مندرج در آن خواهد بود.

6- تامین کننده مالی می بایست پیشنهاد خود را برای تامین مالی اعالم و نرخ ســود مورد انتظار خود را برای عقد قرارداد تسهیالت 

مالی پیشنهاد نماید.

7- تامین کننده مالی باید مستنداتی که دال بر توانایی خود در تامین مالی تسهیالت مالی است را برای بررسی ارایه کند.

8- شرکت آب و فاضالب اصفهان پس از شناسایی تامین کنندگان مالی پیشنهادات تامین کنندگان مالی را دریافت نموده و پیشنهادی 

را که ارزش فعلی اقساط بازپرداخت آن کمترین باشد انتخاب می نماید و پس از انعقاد تفاهم نامه اولیه و تایید و تضمین آن توسط 

سازمان برنامه و بودجه نسبت به انعقاد قرارداد اقدام می نماید.

9- تامین کنندگان مایل به شرکت در فراخوان شناسائی می بایست درخواست کتبی خود به همراه مستندات مربوطه را تا ساعت 13 

روز دوشنبه به تاریخ 1400/08/03 به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292 تحویل نمایند.

www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا: 8- ۰31-3۶۶8۰۰3۰ 
)داخلی 2۰1(

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

غیبت ادامه دار کاپیتان ذوب آهن؛

 حدادی فر از سبزپوشان
جدا می شود؟!



دو شنبه 12 مهـــر 1400 / 27 صفر 1443 / 04 اکتبر 2021 / شماره 3362

ملک سلمان، رییس امور ویژه پادشاهی را برکنار کرد
پادشاه عربستان، رییس امور ویژه پادشاهی را از سمت خود برکنار کرده و شخص دیگری را به جای او 
منصوب کرد. خبرگزاری رسمی عربستان )واس( اعالم کرد که ملک سلمان بن عبد العزیز آل سعود، 
پادشاه این کشور در حکمی »ناصر بن عبد الرزاق بن یوسف النفیسی«، رییس امور ویژه پادشاهی را 
از سمتش برکنار کرد. واس همچنین گزارش داد که ملک سلمان در این حکم »عبدالعزیز بن ابراهیم 

بن حمد الفیصل« را به عنوان رییس جدید امور ویژه پادشاهی عربستان با درجه وزیر تعیین کرد.

اعتراض ریاست جمهوری الجزایر به اظهارات »مکرون«
ریاست جمهوری الجزایر در واکنش به اظهارات رییس جمهور فرانسه بر مخالفت قاطع با دخالت در امور 
داخلی این کشور تاکید کرد. در این بیانیه آمده است: »در پی اظهارات منسوب به رییس جمهور فرانسه 
که هیچ منبع رسمی نیز آن را رد نکرد، الجزایر مخالفت قاطعانه با هر گونه دخالت غیرقابل قبول در امور 
داخلی این کشور را بیان می دارد«. در بیانیه مذکور با اشــاره به شهادت پنج میلیون و ۶۳۰ هزار نفر در 
مبارزات علیه استعمارگری فرانسه و جنبش آزادی بخش ملی آمده است که »جنایت های استعماری 
فرانسه در الجزایر قابل شمارش نیست و در حد کشتار جمعی و ضد بشریت بوده است، جنایت هایی که 
با گذشت زمان پاک نمی شود و نباید حقایق آن را دستکاری کرده و تفسیرهایی با هدف کاستن از شدت 
این جنایت ها ارائه شود«. بنابر گزارش خبرگزاری الجزایر، در این بیانیه اشاره شده است که جنایت های 
نیروهای استعماری فرانسه به ویژه جنایت ۱۷ اکتبر در پاریس را هیچ کس فراموش نخواهد کرد و به 
دلیل اظهارات غیرمسئوالنه رییس جمهور فرانسه، »عبدالمجید تبون« رییس جمهور الجزایر تصمیم 

گرفت که سفیر این کشور در پاریس برای مشورت فراخوانده شود.

شورای امنیت، استانداردهای دوگانه دارد
پیونگ یانگ در واکنش به نشست شــورای امنیت جهت بررســی آزمایش های موشکی اخیر کره 
شمالی، اعالم کرد این نهاد استانداردهای دوگانه ای را در قبال فعالیت های نظامی بین کشورهای عضو 
سازمان ملل اعمال کرده است. رسانه دولتی »کی سی ان ای« کره شمالی گزارش داد پیونگ یانگ در 
اظهارنظری انتقادی اعالم کرد که شورای امنیت سازمان ملل متحد، استانداردهای دوگانه ای را در قبال 
فعالیت های نظامی بین کشورهای عضو سازمان ملل اعمال کرده است.  این نهاد روز جمعه در پشت 
درهای بسته به درخواست ایاالت متحده و سایر کشورها در خصوص آزمایش های موشکی کره شمالی 
تشکیل جلسه داد. »جو چول سو« مدیر بخش سازمان های بین المللی وزارت خارجه کره شمالی گفت 
که نشست شورای امنیت سازمان ملل به معنای »نادانی آشکار و تجاوز گستاخانه« به حاکمیت این 
کشور و »اقدام تحریک آمیز غیرقابل تحمل و جدی« است. وی در ادامه، شورای امنیت را در حالی که 
در خصوص تمرینات نظامی مشترک آمریکا و آزمایش تسلیحاتی آن با متحدانش سکوت می  کند، 

اما فعالیت های دفاعی کره شمالی را مورد انتقاد قرار می دهد، به استانداردهای دوگانه متهم کرد.

»ترامپ« دل تنگ توئیتر شد
ترامپ از قاضی فدرال ایالت فلوریدا خواست تا از توئیتر تقاضا کند که حساب کاربری اش را که در ژانویه 
برای جلوگیری از تحریک خشونت بسته شده بود، برگرداند. به گزارش رویترز، دونالد ترامپ، رییس 
جمهور سابق آمریکا درخواســت اولیه خود را علیه توئیتر در دادگاه منطقه جنوبی فلوریدا ثبت کرد و 
معتقد بود که شرکت توئیتر توسط اعضای کنگره آمریکا »مجبور« شد تا حساب وی را تعلیق کند. پس 
از حمله انبوهی از حامیان ترامپ به کنگره آمریکا در تاریخ ۶ ژانویه، توئیتر و سایر شبکه های اجتماعی، 
حساب های کاربری ترامپ را بستند. این حمله پس از سخنرانی ترامپ که وی در آن ادعاهای نادرستی 
را مبنی بر شکستش در انتخابات نوامبر 2۰2۰ به دلیل »تقلب های گسترده« تکرار می کرد، اتفاق افتاد؛ 

ادعایی که توسط چندین دادگاه و مقامات انتخاباتی رد شد.

در ارتباط تصویری فرمانده کل قوا با فرماندهان و یگان های حاضر در دانشگاه افسری امام حسین)ع(  مطرح شد:

واکنش رهبر انقالب به حوادث شمال غرب ایران
رهبر انقالب فرمودند: امروز سازمان های نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، 
نیروی انتظامی و بســیج به معنای واقعی کلمه ســپر دفاعی در برابر 

تهدیدهای سخت دشمنان بیرونی و درونی هستند.
حضرت آیت ا... خامنه ای، فرمانده معظــم کل قوا صبح دیروز در ارتباط 
تصویری با مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های 
افسری نیروهای مسلح در دانشگاه افسری امام حسین علیه السالم، 
این نیروهای پر افتخار را »قلعه مســتحکم امنیت ملت سربلند ایران و 
میهن مقتدر و عزیز« خواندند و افزودند: دخالت بیگانگان در منطقه مایه 
اختالف و خسارت است و همه مسائل و حوادث باید بدون دخالت بیگانه 
و با الگوپذیری کشــورهای منطقه از اقتدار و عقالنیت ایران و نیروهای 

مسلح جمهوری اسالمی حل شود.
 رهبر انقالب اســالمی با ابراز امیدواری برای توفیق دانش آموختگان و 
ارتقای جوانان نیروهای مســلح در مکتب و دانشگاه حسینی، به ملت 
ایران به خاطر داشتن جوانان مومن، صالح، شجاع و دارای عزم و بصیرت 
تبریک گفتند و افزودند: فرماندهان عزیزی که جوانان میهن را اینگونه 

تربیت می کنند، شایسته افتخار و تقدیرند.
فرمانده کل قوا با اشــاره به تحقق فرموده امیرمومنــان درباره نیروهای 
مسلح افزودند: به فضل الهی، نیروهای مســلح ایران امروز به معنای 
واقعی کلمه سپر دفاعی ملت و کشور در مقابل تهدیدهای سخت دشمنان 

بیرونی و درونی هستند.
حضرت آیت ا... خامنه ای، سربازی ملت ایران را موجب سرافرازی و عزت 
دانستند و گفتند: آمادگی برای دفاع از ملت ایران و هویت اسالمی، ملی و 

انقالبی کشور افتخار بزرگ نیروهای مسلح است.
ایشان، امنیت را زیرساخت اساســی همه فعالیت های ضروری برای 
پیشرفت کشور برشمردند و با مهم خواندن تحقق امنیت کشور بدون تکیه 
بر بیگانگان افزودند: این مســئله البته برای ملت ایران عادی است؛ اما 

کشورهای مختلف حتی کشورهای اروپایی از این مشکل رنج می برند.
حضرت آیت ا... خامنه ای به بگو مگوهای اخیر اروپا و آمریکا اشاره کردند 
و گفتند: برخی اروپایی ها، اقدام آمریکا را خنجر از پشــت خواندند و به 
نوعی گفتند اروپا باید بدون اتکا به ناتو و در واقع به آمریکا، مستقال امنیت 

خود را تامین کند.
رهبر انقالب افزودند: وقتی کشورهای اروپایی به علت اتکا به آمریکا، یعنی 
کشوری که با اروپا مخالف هم نیســت در تحقق امنیت پایدار احساس 
کمبود می کنند، حساب کشورهای دیگر که نیروهای مسلح خود را تحت 

کنترل آمریکا و دیگر بیگانگان قرار داده اند، مشخص است.
فرمانده کل قوا، تامین امنیت با تکیه بر دیگران را فقط یک توهم خواندند 

و گفتند: کسانی که به این توهم دچارند سیلی آن را به زودی خواهند خورد 
چرا که دخالت مستقیم یا غیرمستقیم بیگانگان در امنیت و جنگ و صلح 

هر کشوری، فاجعه ای مصیبت بار است.
ایشان با تجلیل از اقتدار و ســربلندی نیروهای مسلح در آزمایش های 
بسیار مهم و دشوار به ویژه جنگ تحمیلی ۸ ساله گفتند: اقتدار نیروهای 
مســلح به مســائلی نظیر آموزش ها، ابتکارات و پیشرفت های علمی، 
تجهیزات و انضباط سازمانی وابسته اســت، اما مهم ترین عامل اقتدار 

نیروهای مسلح، روحیه، معنویت و مسائل دینی و اخالقی است.
رهبر انقالب اسالمی، خروج ارتش مجهز و بدون روحیه اخالقی و معنوی 
آمریکا از افغانستان را نمونه ای از نتایج اقتدار ظاهری و نه واقعی خواندند 
و گفتند: آمریکایی ها 2۰ سال قبل برای سرنگونی طالبان به افغانستان 
لشکرکشی کردند و در این اشــغالگری طوالنی مدت، کشتار  و جنایت و 
خسارات فراوانی به بار آوردند؛ اما بعد از این همه هزینه مادی و انسانی، 
حکومت را به طالبان دادند و خارج شــدند که ایــن واقعیت برای همه 

کشورها درس آموز است.
فرمانــده کل قوا، اوضــاع ارتش آمریــکا هنگام خروج از افغانســتان 
را نشــان دهنده ماهیــت واقعی ایــن ارتــش دانســتند و گفتند: آن 
تصاویر هالیوودی از ارتش آمریکا و کشــورهای امثال او، فقط نمایش 

است چرا که ماهیت واقعی آنها همین است که در افغانستان دیده شد.
رهبر انقالب، نفرت مردم شــرق آســیا از ارتش آمریکا را یادآور شدند و 

گفتند: آمریکایی ها هر جا دخالت کنند، منفور ملت ها هستند.
فرمانده کل قوا، حضور نظامی بیگانگان در منطقــه را نیز مایه اختالف ، 
خسارت و ویرانی برشمردند و تاکید کردند: صالح منطقه دراین است که 
همه کشورها از ارتشی مستقل و متکی به ملت خود و هم افزا با ارتش های 
همســایگان برخوردار باشــند. رهبر انقالب افزودند: ارتش های منطقه 
می توانند امنیت منطقه را تامین کنند و نباید اجازه دهند که ارتش های 

بیگانه برای حفظ منافع خود، دخالت یا حضور نظامی داشته باشند.
فرمانده کل قــوا افزودند: حوادثی که در شــمال غرب ایــران، در برخی 
کشورهای همسایه در جریان اســت باید با همین منطق پرهیز از دادن 
مجوز حضور بیگانگان حل شود. ایشــان گفتند: نیروهای مسلح کشور 
عزیز ما همواره با اقتدار همراه با عقالنیت عمل می کنند و این عقالنیت باید 
الگویی برای دیگر کشورها و عامل حل مسائل موجود باشد و همه بدانند 
که اگر کسی برای برادران خود چاه حفر کند، اول خودش در چاه می افتد.

فرمانده کل قوا در پایان سخنان شان نیروهای مسلح را برای تداوم افتخار 
خدمت به ملت و کشور، و افزایش روزافزون توانایی های مادی و معنوی 

توصیه مؤکد کردند.

نایب رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در 
مجلس گفت: ایجاد وزیر منطقه ای گره گشا نیست 
بلکه باید اجماع اســتان ها را در دســتور قرار دهیم 
تا مدیریــت در آنها بهتر انجام شــود.  »محمدرضا 
صباغیــان بافقی« نماینده مردم بافــق و مهریز در 
مجلس شورای اسالمی، در رابطه با طرح مجلس در 
مورد تشکیل وزرای منطقه ای گفت: طرح پیشنهادی 
وزرای منطقه ای به دنبال ایجاد یک تقسیم بندی در 
کشور است. چنین طرح هایی نمی تواند مشکالت 
موجود در اســتان ها را حل و فصل کند. با توجه به 
ظرفیت ها و مشترکاتی که در برخی استان ها وجود 
دارد باید چند استان با هم ادغام شود. حل مسئله 
افزایش استان ها از موضوعاتی است که باید مورد 
توجه قرار بگیرد. قبال تعداد کمی استان داشتیم اما 

در حال حاضر تعداد استان ها افزایش یافته است.
 وی ادامه داد: ایجاد وزیر منطقه ای گره گشا نیست 
بلکه باید اجماع اســتان ها را در دستور قرار دهیم تا 
مدیریت در آنها بهتر انجام شــود. از هم گسیختگی 
و افزایش استان ها مشکل بزرگی است. در شرایط 
کنونی باید سی و چند نفر استاندار با دولت سروکار 
داشته باشند، اگر این تعداد کمتر باشد قدرت شان 
هم بیشتر اســت و می توانند بهتر مسائل را حل و 

فصل کنند.
صباغیان بافقــی در خصوص نظر دولــت در رابطه 
با وزرای منطقه ای گفت: بعید اســت دولت با این 
طرح موافقت کند. نایب رییس کمیسیون شوراها 
در خصوص طرح دیگر کمیسیون مبنی بر تشکیل 
استان جدید بم بیان کرد: از یک سو رغبت و تمایلی 

وجود دارد مبنی بر آنکه تعداد اســتان های کشــور 
زیادتر شــود و از یک ســو هم می بینیم با افزایش 
تعداد استان ها دچار مشــکل هستیم و می گوییم 
که اینهــا باید کاهــش پیدا کنند، مجلــس باید به 
دنبال طرحی باشــد بــرای تشــکیل وزارت جدید 
تا مســائل اســتان ها را به خوبی حل و فصل کند. 
نمایندگان و مــردم مناطق به نوعی بــه دنبال این 
هستند تا استان های جدید شکل بگیرد از یک سو 
هم مدیریت در اســتان ها با این تعداد مشکالتی را 

فراهم آورده است.

نایب رییس کمیسیون شوراها: 

باید چند استان با هم ادغام شوند

مدیر اداره کل اطالعات ارتش رژیم صهیونیستی، ادعاهای پیشین دیگر مقام های صهیونیست درباره فاصله اندک جمهوری اسالمی ایران با ساخت بمب اتم را 
رد کرد. مقام های رژیم صهیونیستی در تریبون های مختلف با اتهام زنی به جمهوری اسالمی ایران، مدعی می شدند که ایران فاصله ای تا ساخت بمب اتم ندارد 
و این در حالی بود که مقام های جمهوری اســالمی ایران بارها تاکید کرده  بودند که طبق فتوای مقام معظم رهبری، ساخت هرگونه سالح اتمی در تضاد با اصول 
اسالمی است و حرام است و ایران به هیچ عنوان به دنبال چنین تسلیحاتی نیست.با این حال این بار خود صهیونیست ها نیز ادعاهای خود علیه جمهوری اسالمی 
را رد کرده اند. طبق گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، »تمیر هایمن« مدیر اداره کل اطالعات ارتش رژیم صهیونیستی طی مصاحبه با خبرگزاری »واال« به طور علنی 
اعالم کرد که تهران به هیچ عنوان به سطح اورانیوم غنی شده مورد نیاز برای ساخت یک سالح اتمی نزدیک نشده است. این مقام رژیم صهیونیستی همچون دیگر 
مقام های این رژیم از غنی سازی اورانیوم ایران ابراز نگرانی کرد و گفت با وجود آن که ایران به مقدار »نگران کننده ای« از اورانیوم غنی شده دست یافته است، اما 

در جایگاهی نیست که بتواند یک بمب اتم تولید کند.

مقام اطالعاتی اسراییل ادعاها علیه ایران را رد کرد
واکنش »بورل« به 

گفت وگوهای میان ایران و 
عربستان

خبر روز

وز عکس ر

دیدار سران قوا به 
میزبانی قوه قضاییه

لــی  عا شــورای  نشســت 
هماهنگــی ســران قــوا بــه 
میزبانی قوه قضاییه و با حضور 

سران سه قوه برگزار شد.

واکنش »مطهری« به محکومیت ایران در پرونده کرسنت
علی مطهری، نماینده مجلس دهم  به بدهی ۶۰۷ میلیون دالری ایران به امارات واکنش نشان داد. 

علی مطهری در توئیتی نوشت:»  ایران بابت اجرا نکردن قرارداد انتقال گاز  کرسنت با  امارات از طرف دادگاه 
بین المللی الهه ۵/۶۰۷ میلیون دالر در مرحله اول جریمه شده است. این پول از جیب مردم ایران می رود 
چون دولت اصالحات  قرارداد را امضا و دولت آقای  احمدی نژاد آن را لغو کرد و گاز مورد قرارداد هم دود هوا 
شده است. تا کی چوب  حاکمیت دوگانه و نبود یک مرجع تصمیم گیر در مسائل اقتصادی را بخوریم؟«

ادعای تازه برادر و خواهر »قاضی منصوری«
وکیل خانواده منصوری گفت: برادر و خواهر قاضی منصوری دادخواست نفی نسب داده اند چون مدعی 
هســتند که ورثه، دختر واقعی قاضی منصوری نیست. ســید محمود علیزاده طباطبایی در خصوص 
آخرین وضعیت پرونده قاضی منصوری، اظهار کرد: پرونده کیفری متوقف شده است چون تنها ورثه 
قاضی منصوری دخترشان است و دخترشان نیز پیگیر نبوده البته االن برادر و خواهر قاضی منصوری 

دادخواست نفی نسب داده اند چون مدعی هستند که ورثه، دختر واقعی قاضی منصوری نیست.

 افشای نقش یک پایگاه جاسوسی انگلیس در ترور 
»سردار سلیمانی«

روزنامه گاردین چاپ لندن در گزارشی از نقش یک پایگاه جاسوسی انگلیس در ارائه اطالعات موردنیاز 
برای عملیات ترور سردار شهید»قاسم سلیمانی« پرده برداشت. به نقل از اسپوتنیک، روزنامه گاردین به 
نقل از یک گزارش تحقیقی اعالم کرد که عملیات ترور سردار سپهبد »قاسم سلیمانی« فرمانده عالی رتبه 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی احتماال با بهره گیری از اطالعات ارائه شده از سوی یک پایگاه جاسوسی 
در انگلیس- موسوم به »منویت هیل« در بخش یورکشایر- اجرا شــده است. این گزارش تحقیقی 
همچنین بررسی می کند که آیا نظامیان انگلیسی در کمک رسانی به حمله های پهپادی و مرگبار آمریکا به 
ویژه در کشورهای پاکستان، سومالی و یمن- که انگلیس با آنها در جنگ نیست- دست داشته اند یا خیر. 
»بارنابی پیس« )Barnaby Pace( نویسنده این گزارش تحقیقی اینگونه استدالل می کند که نیروهای 
انگلیس و ایاالت متحده »فراتر از بررسی و مداقه عمومی و پاسخگویی دست به اقدام می زنند« و پیش 
بینی می کند تا زمانی که تحولی رخ ندهد، »سامانه های نظارتی اورولیانی )Orwellian( و اعدام های 

خارج از صالحیت قضایی صورت گرفته طی سال های اخیر احتماال ادامه خواهند یافت«.

ادعای یک مقام اروپایی علیه ایران 
یک مقام اروپایی به بیان ادعاهایی علیه ایران پرداخت. به گزارش پولیتیکو، یک مقام اروپایی که نامش 
منتشر نشده در مورد تاخیر در از سرگیری مذاکرات برجامی در وین گفت: ایران مطمئنا این بازی را برای 
خرید زمان آغاز کرده و در حال تقویت و توسعه برنامه هسته ای خود است. اگر غرب امتیازاتی به ایران 

بدهد، ایران به مذاکرات برجامی در وین بازمی گردد.

ادعای »لودریان« درباره مذاکرات منطقه  ای با ایران
همزمان با گزارش رسانه ها درباره سفر قریب الوقوع وزیر خارجه فرانسه به عربستان سعودی، وی در 
گفت و گو با یک شبکه سعودی گفت که مذاکرات منطقه ای با ایران باید فعالیت های موشکی این کشور 
را نیز در بر بگیرد. »ژان ایو لودریان«  وزیر امور خارجه فرانسه، در گفت و گو با شبکه سعودی »العربیه« به 
مسائل مختلفی از جمله پرونده ایران پرداخت.وزیر خارجه فرانسه در این گفت و گو ابتدا به کشور لیبی 
پرداخت و گفت:  »اجالس پاریس درباره لیبی باید بر ابعاد منطقه ای این بحران متمرکز باشد. فرانسه در 

تاریخ دوازدهم نوامبر اجالسی بین المللی در خصوص لیبی برگزار خواهد کرد«. 

کافه سیاست

مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا گفته 
چنانچه بتوان از حفظ برجام و اجرای کامل آن 
اطمینان حاصل کرد، می توان آن را نخســتین 

گام برای پرداختن به سایر مسائل دانست.
 »جوزپ بورل« تصریح کــرده که حفظ توافق 
هسته ای برجام »نخستین گام« برای پرداختن 
به سایر مسائل از جمله مسائل مربوط به امنیت 
منطقه خواهد بود. این مقام اتحادیه اروپا طی 
مصاحبه ای با پایگاه »عرب نیــوز« که بامداد 
شنبه منتشر شده از گفت وگوهای میان ایران 
و عربستان سعودی استقبال کرده است. وی 
تصریح کرد: »دیپلماسی تنها مسیر واقعی برای 
رسیدگی به مسائل مطرح در خلیج ]فارس[ و 
مسائل میان همسایگان است. من نمی توانم 
درباره مقاصد دولت هــای دیگر اظهارنظر کنم 
اما مشخص است که گفت وگوهای بیشتری 
میان کشــورها در منطقه در جریان اســت.« 
بورل اضافه کرد: »کنفرانس بغداد که روز 2۸ 
آگوست برگزار شــد و گفت وگوهای دوجانبه 
میان عربستان سعودی و ایران مصداق های 
چنین گفت وگوهایی هســتند. اینها تحوالت 
مبارکی بوده و من از شرکت کردن در رویدادهای 
پس از این کنفرانس در نیویورک خرسندم.« 
وی اضافه کــرد: »اتحادیه اروپا آماده حمایت 
از کشورها در منطقه خلیج ]فارس[ برای ایجاد 
احساس امنیت و همکاری است. در این زمینه 
توافق هســته ای ایران هــم از اهمیت حیاتی 
برخوردار است.« »جوزپ بورل« سپس گفت: 
»من هنوز معتقدم اگر ما موفق شویم برجام 
را حفظ کنیــم و از اجرای کامــل آن اطمینان 
داشته باشــیم این می تواند به نخستین گام 
برای رفع ســایر نگرانی های مشترک از جمله 
نگرانی های مرتبط با امنیت منطقه ای تبدیل 
شود.« بورل هفته گذشته هم در مصاحبه ای با 
»الشرق االوسط« گفته بود که تالش های فعلی 
برای بازگشت به برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجام( »گام اول« در رســیدگی به مسائلی 
از جمله مداخالتی است که به ادعای وی ایران 

در امور داخلی دیگر کشورها انجام می دهد.

بین الملل

عکس: مشرق
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در آینده ای نزدیک، مجوزهای ایجاد ایرالین بیس اصفهان 
صادر می شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان با بیان اینکه در آینده ای نزدیک، مجوزهای 
الزم برای ایجاد ایرالین بیس اصفهان صادر خواهد شد، گفت: قطعا یکی از زیرساخت های صادرات 
غیرنفتی از مســیر کارگو ترمینال، ایجاد ایرالین بیس اســت، چراکه کارگو یکی از ســودآورترین 
زیرساخت های اقتصادی استان است. حسن قاضی عســگر در جمع خبرنگاران، با اشاره به اینکه 
در گام دوم انقالب مقام معظم رهبری اقتصاد را نقطه کلیدی تعیین کننده عنوان کردند، اظهار کرد: 
به همین منظور حرکت ها و برنامه ریزی های ما باید در راستای توسعه سیاسی، اقتصاد، اجتماعی 
و  معنوی باشد. وی با اشاره به به اینکه اصفهان شهری توریستی اســت، گفت: از سوی دیگر این 
استان پتانسیل های مختلف کارآفرینی رو به رشد، نیروی انسانی کارآمد و ... دارد. معاون هماهنگی 
امور اقتصادی استانداری اصفهان افزود: اگرچه اصفهان ۶ درصد مساحت کل کشور را دارد، اما ۴۵ 
درصد فوالد، ۱۵ درصد تولید ناخالص، ۴۵ درصد نساجی و ۴۵ درصد صنایع ساختمانی و سنگ، 
۳۵ درصد تجهیزات پزشــکی و دارویی، ۱۰ درصد بنگاهای اقتصادی، ۲۰ درصد فراورده های نفتی، 
۱۰ درصد نیروی کار و صنایع بزرگ کشور در این استان واقع شده اند، همچنین اصفهان تنها استان 
دارای شهرک علمی و تحقیقاتی است. وی اضافه کرد: مطابق آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت 
کشور از عملکرد استانداری ها طی سال ۹۴ تا ۹۹ رتبه استانداری اصفهان از مجموع ۲ هزار امتیاز، 
۱۷۸۵ است. وی با بیان اینکه میزان یارانه ای که دولت در بخش نان می پردازد به بیش از ۶۰ هزار 
میلیارد تومان افزایش یافته است، یادآور شد: سهم اســتان اصفهان حدود ۶ هزار میلیارد تومان 
است. همچنین برای توزیع صحیح آرد و جلوگیری از قاچاق آرد دولتی نیز گروه کاری گندم، آرد و 
نان در استانداری اصفهان تشکیل شد. به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، 
استراتژی ما در این معاونت طی ۱۰۱۸ روز فعالیت، توسعه صنایع کم آب بر، تکمیل زنجیره ارزش 
نساجی، توســعه صادرات و گردشگری، توسعه اقتصاد دیجیتال،  توســعه صنایع ریلی و  وابسته، 
توسعه اقتصاد دانش بنیان بود و در این مدت اجازه توسعه هیچ صنعت آبری را در استان نداریم. 
وی همچنین با اشاره به نرخ بیکاری استان در این مدت، گفت: از پاییز ۹۷ تا بهار ۱۴۰۰ نرخ بیکاری 

استان اصفهان ۵.۲ کاهش یافته که این روند کاهشی با وجود شیوه کرونا و تحریم ها بود.

افزایش 2۵ درصدی جوجه ریزی در مرغداری های اردستان
رییس اداره دامپزشکی شهرســتان اردستان گفت: از ابتدای ســال جاری میزان جوجه ریزی در 
واحدهای مرغداری شهرستان نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ۲۵ درصد افزایش داشته 
است. ســعید راعی اظهارکرد: نام دامپزشــکی در جامعه امروزی فقط در درمان حیوانات خانگی 
خالصه می شود، در صورتی که دامپزشکی یکی از شاخص های مهم هر جامعه ای در بخش بهداشت 
عمومی و ارتقای سالمت جامعه و سالمت مواد غذایی محسوب می شود. وی با بیان اینکه بررسی و 
مبارزه با بیماری های دام، طیور، آبزیان و... از مهم ترین وظایف علم دامپزشکی است، افزود: برنامه 
ریزی در خصوص موضوعات پیشگیری و آموزش بیماری ها از هدف گذاری های اصلی این سازمان 
است. رییس اداره دامپزشکی اردستان تصریح کرد: با افزایش واحدهای مرغ گوشتی شهرستان 
تعداد آنها به ۱۳۵ واحد با ظرفیت بیش از ۵ میلیون قطعه رسیده و اردستان همچنان رتبه اول تولید 
گوشت مرغ در استان اصفهان را دارد. راعی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری میزان جوجه ریزی در 
واحدهای مرغداری شهرستان نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ۲۵ درصد افزایش داشته 
، گفت: همچنین واحدهای مرغ تخم گذار و واحد پرورش پولت در شهرســتان نیز افزایش داشته 
است. وی با اشاره به راه اندازی مجدد گاوداری پنج هزار رأســی اردستان، تصریح کرد: این واحد 
صنعتی بزرگ پروار بندی گوساله های نر، با هدف تولید گوشت قرمز حدود ۳۰ نفر اشتغال مستقیم 
و ۶۰ نفر به صورت غیرمستقیم را در شهرستان اردســتان ایجاد کرده است و هم اکنون بزرگ ترین 

واحد پرواربندی کشور محسوب می شود.

رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان می گوید امیدی به خانه  دار شدن زوج های جوان نیست؛

مرگ تدریجی یک رویا!

رییس اتحادیه مشــاوران امالک اصفهان گفت: یــک زوج کارمند که 
حقوق آنها حتی به ۱۰ میلیون تومان هم نمی رســد، اگر در ســال هیچ 
هزینه ای نکنند، شاید بیشتر از ۴۰ سال طول بکشد که خانه دار شوند، 
البته با توجه به اینکه تا ۲۰ ســال آینده قیمت مســکن در کشور ثابت 
نمی ماند، پولی که توســط آنها ذخیره و پس انداز شده در پایان سال با 

تورم از بین می رود. 
رسول جهانگیری درباره وضعیت بازار مســکن، اظهار کرد: نوسانات و 
افزایش قیمت در بازارهای مختلف از جمله خودرو، مسکن و ... به دلیل 
کاهش ارزش پول کشور به خصوص طی دو سال گذشته رقم خورده به 
نحوی که قیمت ها به صورت تصاعدی افزایش یافته است. وی تاکید 
کرد: زمانی که قیمت ها در بازارهای مختلف روز به روز افزایشــی است 
مردم برای جلوگیری از کاهش ارزش پول شان، سرمایه خود را به یکی 
از بازارها وارد می کنند که یکی از آنها، مســکن است که قیمت های آن 
به صورت کاذب افزایش یافته است. رییس اتحادیه مشاوران امالک 
اصفهان افــزود: در حال حاضر هزینه های ســاخت و ســاز و مصالح 
ساختمانی همچون فوالد، آهن، ســیمان و ... افزایش بی رویه داشته 
است. وی با اعتقاد بر اینکه نخستین دلیل گرانی مسکن کاهش ارزش 
پول ملی است، گفت: از ســوی دیگر امروز عرضه و تقاضای مسکن با 

یکدیگر همخوانی ندارد، درحالی که قرار بود ساالنه حدود یک میلیون 
مسکن در کشور ساخته شــود که در یک دهه گذشــته این گونه نشد، 
همچنین ساخت مســکن مهر در دولت نهم جانمایی درستی نداشت 

و این طرح در اصل نتوانست از تعداد متقاضیان بازار مسکن کم کند.
جهانگیری همچنین با اشــاره به وجود تعداد خانه های خالی که آمار 
رسمی دقیقی از آن وجود ندارد، اظهار کرد: بیشتر این خانه ها سلیقه ای 
ساخته شده و در اصل بار متقاضیان مسکن را کاهش نمی دهد، چراکه 
بیشتر خانه های خالی متعلق به افراد متمولی است که سرمایه خود را 
وارد بازار مسکن کرده اند. وی با بیان اینکه با افزایش تصاعدی قیمت 
مســکن، گرانی آن به بازار رهن و اجاره نیز انتقال می یابد، توضیح داد: 
خانه ای که تا یک سال پیش ارزش ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی داشت، 
امروز ارزشی معادل دو میلیارد تومان دارد، بنابراین صاحب ملک دیگر با 
این هزینه ها و با قیمت قبلی منزل خود را رهن و اجاره نمی دهند، چراکه 

هزینه های زندگی وی نیز مشمول تورم شده است. 
رییس اتحادیه مشــاوران امالک اصفهان درباره آخرین وضعیت بازار 
و خرید فروش و مســکن در اصفهان، گفت: درحــال حاضر قیمت ها 
افزایشی و خرید و فروش در رکود به سر می برد و به نوعی رکود تورمی 
بر بازار مسکن اصفهان حاکم است. وی افزود: کمترین قیمت هر متر 

آپارتمان در اصفهان بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان است و باالترین قیمت 
آن تا ۸ برابر بیشتر بعضا در اصفهان معامله می شود.

دیگر آپارتمان کمتر یک میلیارد در اصفهان نداریم
جهانگیری با تاکید بر اینکه دیگر در اصفهان نمی توانیم آپارتمان کمتر از 
یک میلیارد تومان برای خرید پیدا کنیم، تصریح کرد: به طور قطع دولت 
باید با ذائقه مردم ساخت و ساز کند و امروز نیازمند آپارتمان های کمتر 
از ۱۰۰ متر بین ۵۰ تا ۸۰ متر هستیم، چراکه نظام جمعیتی و خانواده در 
کشور تغییر کرده و نظام خانواده از چند فرزندی به سمت تک فرزندی 

و یا زندگی های زوج های دو نفره و حتی مجردی تغییر کرده است.
وی افزود: امروز یک فرد مجرد و یا زوج بدون فرزند خانه دیگر نیاز به 
خانه چند خوابه ندارند، از ســوی دیگر قدرت خرید مسکن با متراژ باال 
را ندارند، بنابراین امروز باید به سمت ساخت خانه هایی با متراژ کمتر 
برویم و یا اینکه در طرحی برخی افراد ســرمایه دار اقدام به ســاخت 
مسکن به شــرط اجاره کنند. رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان 
در ادامه درباره سیاست دولت جدید مبنی بر ساخت یک میلیون واحد 
مسکونی در سال، گفت: اگر امروز استارت ساخت یک میلیون خانه در 
کشور زده شود، سه سال دیگر ساخت آن به اتمام می شود، بنابراین این 

گونه طرح ها در عمل زمان بر است.

۸ میلیون خانه برای مستاجران در کشور نیاز داریم
وی با بیان اینکــه بنابر برخی آمارها در کشــور ۸ میلیــون خانه برای 
مســتاجران نیاز داریم، گفت: در اصفهان خانه های خالی بیشتر برای 
سرمایه گذاری ساخته و نگهداری می شــود و آمار مشخصی از تعداد 
خانه های خالی شــهر نداریم. جهانگیری با اعتقاد بر اینکه در شرایط 
اقتصادی فعلی یک زوج جوان دیگر توان خرید خانه را ندارند، توضیح 
داد: از نظر من اگر سیستم های حمایتی همچون پرداخت تسهیالت، 
حمایت های خانواده زوجین و نباشــد یک زوج جــوان حتی با پس 
انداز ۳۰ تا ۴۰ ســاله خود دیگر نمی تواند خانه دار شوند. وی همچنین 
تاکید کرد: یک زوج کارمند که حقوق آنها حتی به ۱۰ میلیون تومان هم 
نمی رسد، اگر در سال هیچ هزینه ای نکنند، شاید بیشتر از ۴۰ سال طول 
بکشد که خانه دار شــوند، البته با توجه به اینکه تا ۲۰ سال آینده قیمت 
مسکن در کشور ثابت نمی ماند و مشمول تورم می شود، پولی که توسط 

آنها ذخیره و پس انداز می شود در پایان سال با تورم از بین می رود.
به اعتقاد رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان، ساخت و سازی که 
امروز انجام می شود باید با شرایط خاص، خانه اولی ها را پوشش دهد.

یازدهمین نمایشــگاه برق و اتوماســیون صنعتی و 
دوازدهمین نمایشگاه لوستر و روشنایی اصفهان طی 
روزهای بیستم تا بیست و سوم مهرماه و به مدت چهار 
روز برپا خواهند شد. به گزارش روابط عمومی شرکت 
نمایشگاه های بین المللی اســتان اصفهان، این دو 
نمایشــگاه میزبان ۸۶ شــرکت فعال در حوزه های 
مرتبط با برق، اتوماسیون صنعتی، لوستر و روشنایی 
خواهند بود و شرایطی را فراهم می آورند تا شرکت ها، 
به روزترین تجهیزات، خدمــات و کاالهای خود را در 
معرض بازدید متخصصان، کارشناسان، عالقه مندان 

و فعاالن این حوزه قرار دهند. شرکت های حاضر در 
این دو رویداد نمایشــگاهی، در حوزه های لوســتر، 
چراغ و لوازم روشــنایی، انواع ســیم، کابل و سایر 
تجهیزات برق و الکترونیک، انواع سوییچ و تجهیزات 
مخابراتی و الکترونیکی، تابلو و تجهیزات برق صنعتی 
و تجهیزات و ماشــین آالت صنعتی فعالیت دارند. 
این شرکت ها از استان های اصفهان، تهران، بوشهر، 
خراســان رضوی، قم، آذربایجان شــرقی و یزد در 
این دو رویداد نمایشــگاهی حضور خواهند داشت. 
همچنین شــرکت ویســتا تجهیز به عنوان نماینده 
تولیدکنندگان آلمانی در یازدهمین نمایشگاه برق و 
اتوماسیون صنعتی و دوازدهمین نمایشگاه لوستر و 
روشنایی حضور خواهد داشت. این نمایشگاه ها در 
۱۲ هزار مترمربع فضای نمایشگاهی برپا می شوند و 

هدف های مهمی را دنبال می کنند؛ در این ارتباط، توجه 
بیشتر به صنعت برق کشور، تبیین توانمندی های این 
صنعت در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه، شناخت 
زمینه های بالقوه همکاری و تعامل بین ایران و دیگر 
کشورها، افزایش راندمان تولید برق در نیروگاه های 
مختلف کشور، فراهم کردن زمینه صادرات برق به دیگر 
کشورها و معرفی تجهیزات نوین تولید برق، برخی از 
اهداف برگزاری یازدهمین نمایشگاه برق و اتوماسیون 
صنعتی اصفهان به شمار می رود. کیا دیزل، آرانیرو، 
امیدفیوز، اصفهان ســوییچ، شــهاب، تکتاب، ایران 
اسکار، فروزان یزد، ایمن صنعت، نور تابان فروزش، 
وبکو امیرکبیر، شایاصنعت، گلدیس، رسا کابل ایرانیان 
و جم الکتریک از جمله برندهای مطرح حاضر در این 

نمایشگاه هستند.

از ۲۰ تا ۲۳ مهرماه؛

اصفهان، میزبان نمایشگاه های برق، اتوماسیون صنعتی و روشنایی می شود

 بازسازی مناطق
زلزله زده سمیرم توسط 
بنیاد مسکن تا آبان ماه

خبر روز

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

بازگشت 6600 زائر اربعین از طریق زمینی به اصفهان
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان گفت: طی ۱۳ روز گذشته 

حدود ۳۱۰ ناوگان، ۶ هزار و ۶۰۰ زائر اربعین را از مرزهای عراق به استان اصفهان جابه جا کردند. 
محمدعلی صلواتی درخصوص بازگشت 
زمینی زائران اربعین از عراق به اصفهان، 
اظهارکرد: از جمعه هفته گذشته تا پایان 
روز شنبه حدود ۶ هزار و۶۰۰ زائر اصفهانی 
از طریــق مرزهای مختلف عــراق، وارد 

استان اصفهان شدند. 
وی افزود: باالی ۸۰ درصد زائران اربعین 
از مرز مهران و کمتــر از ۲۰ درصد زائران 
اصفهانی از مرزهای اســتان خوزستان 
وارد کشور شدند. معاون حمل و نقل اداره 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان اصفهان تاکید کرد: این تعداد زائر از طریق ۳۱۰ ناوگان 
وارد استان اصفهان شدند که البته تعداد ناوگان پیش بینی برای بازگشت زائران اربعین از عراق به 
اصفهان بیشتر بود.  وی همچنین گفت: به تازگی نیز تعدادی از ناوگان های اتوبوس، با تعداد کمی 
زائر و یا بعضا خالی به اصفهان برگشتند، اما در طول این ۱۳ روز حدود ۳۱۰  ناوگان ۶ هزار و ۶۰۰ زائر 

اربعین را از مرزهای عراق به استان اصفهان جابه جا کردند.  
پیش از این پیش بینی اعزام ۵۰۰ ناوگان از اصفهان به مرز مهران و دیگر مرزهای خوزســتان برای 
بازگشت زائران اربعین شده بود، همچنین برای ارائه خدمات مناسب به زائران اربعین حسینی یک 

تیم متشکل از اداره کل راهداری استان اصفهان به مرز مهران اعزام شده بود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان:

کشت پاییزه در اصفهان متوقف نمی شود
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: با توجه به اینکه بخشی 
از سطح زیر کشت پاییزه استان در حوضه زاینده رود قرار دارد به دلیل جاری نبودن این رود، امسال 

با کشت پاییزه کمتری مواجه خواهیم بود. 
اصغر رستمی درباره کشــت پاییزه در اصفهان با توجه به وضعیت ذخیره سد زاینده رود، اظهار کرد: 
آن قسمت از زمین های کشــاورزی که در حوضه زاینده رود قرار گرفته و دارای چاه و قنات هستند، 

امکان کشت در میزان کمتری دارند. 
وی با تاکید بر اینکه بی آبی دلیلی بر توقف کشت پاییزه نخواهد بود و تنها با توجه به شرایط موجود 
سطح زیر کشــت کاهش می یابد، گفت: رودخانه زاینده رود به عنوان اصلی ترین منبع تامین آب 

کشاورزی، اکنون بدون آب است.
به گفته معاون جهاد کشاورزی استان اصفهان، با این حال امکانات الزم برای کشت از سوی دولت به 

کشاورزان ارائه می شود و انجام کشت، به میزان آب در دسترس کشاورز بستگی دارد.
وی تصریح کرد: غالتــی مانند گندم و جو، ذرت، کلزا و گلرنگ از جمله محصوالت مرتبط با کشــت 
پاییزه به شمار می آیند، اما ضرورت دارد تا اولویت کشاورزان، گندم و جو باشد، همچنین کشت بقیه 

محصوالت نیز به میزان آب موجود در زمین کشاورزان بازمی گردد.
رستمی خاطرنشان کرد: اگر آب الزم در دسترس نباشد کشت گندم و جو حتی با میزان کمتر ضرورت 
دارد. در صورتی که کشت محصوالت پاییزه دیگر را می توان با تاخیر انجام داد. اما با وجود آب کافی، 

کشاورز می تواند محصوالت دیگر را هم کشت کند.
وی اظهار کرد: با توجه به کم آبی به کشاورزان توصیه می شود کشت پاییزه خود را متناسب با میزان 

آب در دسترس انجام دهند تا با مشکل مواجه نشوند.

کافه اقتصاد

اخبار

یک کارشناس مسئول زنبور عسل سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: هر سال حدود ۵ درصد از عسل تولیدی استان به کشور های حاشیه خلیج فارس 
صادر می شود. سید محمدمهدی طبائیان اظهار کرد: در استان بیشترین عسل در شهرستان های نجف آباد، خوانسار و گلپایگان تولید می شود که هر سال نزدیک به 
۵ هزار تن عسل تولید و از این مقدار تنها ۵ درصد به کشور های حاشیه خلیج فارس صادر می شود. وی افزود: علت اینکه تنها ۵ درصد از عسل استان، به کشور های 
حاشیه خلیج فارس صادر می شود نبود متقاضی است، اما در حال حاضر درصدد هستیم که عسل اصفهان را به کشور های اروپایی صادر کنیم.کارشناس مسئول 
زنبور عسل سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه استان تهران یکی از طرفداران عسل اصفهان است و به صورت مرتب به تهران فرستاده می شود، 
عنوان کرد: با این که تنها ۵ درصد از عسل استان به کشور های حاشیه خلیج فارس صادر می شود، اما همین میزان نیز اثر خوبی در کمک به اقتصاد استان دارد. 
طبائیان خاطر نشان کرد: در حال حاضر زنبورداران می توانند به راحتی از سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان مجوز کوچ و استقرار بگیرند و هر مکانی را که برای 

تولید عسل مناسب بدانند مستقر شوند، اما مشکل اساسی آن ها گرانی شکر و پایدار نبودن شرایط جوی آب و هوایی است.

عسل اصفهان، مسافر اروپا می شود؟

نمایی از بازار 
تاریخی تبریز

 بازار تاریخی  تبریز آذربایجان 
مهم تریــن  از  شــرقی، 
مجموعه های تجاری جهان در 
جاده  ابریشم و از بزرگ ترین 
بازارهــای سرپوشــیده دنیا 
محسوب می شــود. این بازار 
در فهرســت میــراث جهانی 

یونسکو به ثبت رسیده است. 

وز عکس ر

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
گفت: مقرر شده بنیاد مســکن تا آبان ماه 
امسال بازسازی تمام منازل سمیرم که در 
زلزله سی سخت تخریب شده اند را تکمیل 
کند. منصور شیشــه فروش اظهــار کرد: در 
اواخر بهمن ماه ســال ۱۳۹۹در پی زلزله ای 
که در ســی ســخت کهگیلویه و بویراحمد 
اتفاق افتاد، خســارت هایی هــم به اماکن 
مســکونی منطقه پادنای علیا شهرســتان 
ســمیرم وارد شــد. وی ادامه داد: از همان 
موقع بنیاد مســکن، در مناطق آسیب دیده 
ستاد بازسازی تشــکیل داد تا بتواند منازل 
تخریب شده را بازسازی کند و بنا به جلسات 
برگزار شده، بنیاد مسکن موظف است که تا 
آبان ماه، منازل را به صورت بازسازی شده به 
اهالی منطقه تحویل دهد. مدیرکل مدیریت 
بحران استانداری اصفهان بیان کرد: بعد از 
وقوع زلزله بالفاصله، ارزیابــی اولیه انجام 
شد و خیلی ســریع ارائه خدمات امدادی 
برای مردم آســیب دیده صــورت گرفت و 
برق در مناطق وصل و راه ها باز شد. شیشه 
فروش افزود: آمار های مشــخص شده از 
میزان خســارت به مناطق مختلف سمیرم 
را برای تهران ارسال کردیم و هیئت وزیران 
در یک جلسه، ۳۶ میلیارد تومان تسهیالت 
بانکی، ۱۶ میلیارد تومــان کمک بالعوض و 
۵ میلیارد تومان برای تاسیسات زیربنایی 
اختصاص داد. وی اظهار کرد: در جلســاتی 
که با فرمانداری، بنیاد مسکن و بانک های 
عامل داشتیم، آمارها، مراحل کار و گزارش 
کار پیشرفت بازســازی خانه های تخریب 
شده را ارائه دادیم. مدیرکل مدیریت بحران 
اســتانداری اصفهان در پایــان گفت: برای 
تعمیر و بازســازی منازل روستای پادنای 
علیا سمیرم مواردی همچون توزیع مصالح، 
خدمات رایگان مهندســی، نقشه کشــی، 
نظارت و تاسیســات از ســوی دهیاری ها 
انجام شد و انتخاب پیمانکاران هم به عهده 

خود مردم بود.

عکس: صادق میری
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برگ ریزان کرونایی در بام ایران
پاییزی دیگر از راه رسید؛ خزانی که با آمدنش، حس خش خش برگ های 
رنگارنگش برای عابران و رهگذران خوشایند است.کرونا رنگ همه چیز 
را تغییر داد، حتی رنگارنگی پاییز را با گرفتن جان عزیزان، این همه غم و 
غصه وارد خانه ها کرد، پاییز امسال پیش از برگ ریزان، مرگ انسان های 
بی گناه به خاطر کرونا رقم خورد. قلب هایی را از کار انداخت که شــاید به 
خاطر بی مباالتی و ساده انگاری خود افراد بود. کرونا، ویروسی که از اوایل 
اسفندماه ۹۸  خود را نمایان کرد. همه فکر می کردیم شاید مدت کوتاهی 
مهمان مان باشد. بیماری کووید۱۹ با دســت آلوده یا عطسه و سرفه از 
طریق دهان، بینی و چشم به افراد منتقل می شود. تنگی نفس، خستگی 
و بدن درد، اختالل در بویایی و چشایی و مشکالت گوارشی از جمله عالئم 
این بیماری است و  بیش از ۸۰ درصد مبتالیان به ویروس دچار بیماری 
خفیف می شــوند. اعالم آمارهای فوت وجود همه ما را می لرزاند و همه 
سعی می کنیم که کرونا را جدی تر بگیریم اگرچه برخی از ابتدای شیوع 
کرونا تاکنون هم این مسئله را جدی نگرفته اند، اما بسیاری از مردم به 
خاطر حفظ ســالمتی و به خطر نیفتادن جان خود و عزیزان شان شیوع 
ویروس را جدی گرفتند و عالوه بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی، فاصله 
گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و پرهیز از حضور در اجتماع، مراسم 

عروسی و عزا، واکسیناسیون را با جدیت دنبال می کنند.

روند نزولی شیوع بیماری کووید1۹ در چهارمحال و بختیاری
رییس دانشگاه علوم پزشکی شــهرکرد گفت: از ابتدای شیوع بیماری 
کرونا تاکنون ۲۱۱ هزار و ۹۷۷ نمونه گیری از بیماران مشکوک به کرونا در 
استان چهارمحال و بختیاری انجام شده که از این تعداد ابتالی ۷۵ هزار 
و ۷۰۸ نفر به کرونا قطعی شده اســت. مجید شیرانی افزود: اکنون که 
در سیر نزولی شیوع بیماری کرونا قرار گرفته و هم واکسن و هم تعداد 
پایگاه های واکسیناسیون به تعداد کافی است و پرسنل حوزه بهداشت 
شبانه روز در تالش هستند، مردم هم باید همت بیشتری به خرج دهند 
و روند واکسیناسیون را سرعت ببخشند. شیرانی اضافه کرد: خوشبختانه 
روند شیوع بیماری کووید۱۹ در اســتان همچنان نزولی است و انتظار 
می رود، روز های آینده همین سیر کاهشی تداوم داشته باشد. وی ادامه 
داد: تسریع روند واکسیناسیون و تزریق دوز دوم واکسن کرونا بسیار 
حائز اهمیت است بنابراین با توجه به ایجاد بیشترین حالت ایمنی زایی 
دو هفته پس از تزریق دوز دوم واکسن، توصیه می شود، پیش از حدود 
یکی دوماه آینده که خطر موج بعدی بیشتر می شود مردم استان دوز 

دوم واکسن را هم دریافت کرده باشند.

واکسیناسیون کووید 1۹، رکن اساسی کنترل همه گیری کرونا
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و رییس مرکز بهداشت 

چهارمحال و بختیاری گفت: در راستای گام پنجم طرح شهید سلیمانی با 
دو هدف رصد، رهگیری و شناسایی بیماران کرونایی و واکسیناسیون در 
استان پیش می رود که مصداق بارز آن مهار کردن و کنترل خیز پنجم در 
کشور بود. سید راشد جزایری افزود: با فراگیری فرآیند واکسیناسیون 
کووید ۱۹ و تداوم روند رعایت دستورالعمل ها پیش بینی می شود که تا 
هفته آینده، خیز پنجم این بیماری در کشور و استان به کف پیک برسد. 
جزایری اضافه کرد: واکسیناسیون کووید۱۹، اساسی ترین رکن کنترل 

همه گیری این بیماری در کشور است. 
وی  اظهار داشت: خیز پنجم شــیوع کرونا در استان، یک ماراتن نفس 
گیر ۶۰ روزه بود که کادر بهداشت و درمان درگیر آن بودند و امید است با 
همدلی، همراهی و رعایت دستورالعمل های بهداشتی از سوی مردم، 
دیگر شاهد خیز های بعدی در  چهارمحال و  بختیاری نباشیم.جزایری با 
اشاره به اینکه ایجاد پایگاه های واکسیناسیون کووید۱۹ در سطح استان 
از اقداماتی بود که در قالب طرح شهید ســلیمانی باید انجام می شد، 
تصریح کرد: در همین راستا با مشارکت، همکاری و انعقاد تفاهم نامه با 
سپاه و سایر دستگاه های مربوطه این پایگاه ها ایجاد و از توان و ظرفیت 
همه ارگان ها خصوصا بسیج در این طرح استفاده شد.وی گفت: تعداد 
مراکز بهداشــتی و درمانی در چهارمحال و بختیاری از ۱۰۲ به ۱۵۰ مرکز 
افزایش یافته و همچنین تعداد پایگاه های تجمیعی واکسیناســیون 

کووید۱۹ استان از ۱۲ به ۲۰ پایگاه رسیده است.

جزایری بیــان کرد: از آغــاز فرآینــد واکسیناســیون در چهارمحال و 
بختیاری تاکنون کارمندان و کارگران صنایع بزرگ استان از جمله فوالد، 
سیمان، پتروشیمی، موکت، برفاب، شهرک صنعتی شهرکرد و... علیه 
کرونا صورت گرفته اســت.جزایری اضافه کرد: زمانی بیماری کرونا در 
چهارمحال و بختیاری کنترل می شود که میزان مبتالیان و مرگ و میر 
ناشی از این بیماری به حداقل برسد و پوشش واکسیناسیون کووید۱۹ 

در استان به حداقل ۷۰ درصد برسد. 
وی اظهار داشــت: از آغاز توزیع واکسن کرونا در چهارمحال و بختیاری 
تاکنون، حدود ۶۳۰ هزار دوز واکسن وارد استان شده که ۵۳۰ هزار دز آن 

به گروه های هدف تزریق شده است.
جزایری تصریح کرد: پوشــش نوبت اول واکسیناســیون کووید۱۹ در 
استان به ۵۲درصد و نوبت دوم به ۲۲ درصد رسیده است. کرونا، نوعی 
بیماری هزار چهره است که با تغییر جهش های متفاوت، عالئم مختلفی 
را تاکنون از خود نشان داده است به طوری که در اوایل شیوع این بیماری 
مبتالیان دچار سردرد و مشکالت ریوی می شدند، اما به مرور درد های 
عضالنی، عالئم گوارشی، سکته های مغزی و قلبی نیز اضافه شد و اکنون 

شاهد هذیان گویی مبتالیان هستیم. 
این بیماری هنوز خاموش نشــده  و هیچ تغییــری در راه های انتقال 
بیماری به وجود نیامده است و همچنان مخاط بینی، دهان و چشم از 

مهم ترین راه های انتقال هستند.

ابالغ 2۵ هزار میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های 
چهارمحال و بختیاری

استاندار چهارمحال و بختیاری در شــورای برنامه ریزی و توسعه چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: 
اعتبارات چهارمحــال و بختیاری از ۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال در ســال ۱۳۹۶ بــه ۲۵ هزار میلیارد 
ریال در ســال جاری افزایــش یافت. 
عباسی اضافه کرد: در این مدت اعتبارات 
هزینه ای جاری چهارمحال و بختیاری از 
دو هزار و ۹۰ میلیارد ریال به چهار هزار و 
۲۷۰ میلیارد ریال رشــد کرد و تسهیالت 
پرداختــی در این اســتان بــه ۳۰ هزار 
میلیارد ریال رســید که از این مبلغ چهار 
هزار میلیارد ریــال وام های ارزان قیمت 
بود و استان موفق به کسب رتبه نخست 
کشوری شــد. اســتاندار چهارمحال و 
بختیاری گفت: سه هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی ویژه معلوالن، یک هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی مهر، ۴۵۰ 
واحد مسکونی خیرساز و چهار هزار قطعه زمین مختص طرح اقدام ملی مسکن به متقاضیان واجد 
شرایط در چهارمحال و بختیاری واگذار شده اســت.وی تاکید کرد: آغاز عملیات اجرایی احداث ۱۰ 
ساختمان دولتی، افزایش تعداد تخت های بهداشت و درمان از یک هزار و ۱۵۵ تخت به یک هزار و 
۸۱۲ تخت، گرفتن ردیف ملی برای شــبکه جمع آوری فاضالب هفت شهر و ۱۰ روستا، گازرسانی به 
۸۵ روستا، برق رسانی به ۲۵ روســتا و افزایش جمعیت زیرپوشش شبکه جمع آوری فاضالب در 
چهارمحال و بختیاری از ۵۶.۴ به ۶۵ اجرایی شد. عباسی گفت: در این مدت با اجرای ۲۵ طرح و ۱۳ 
هزار و ۵۳۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری در چهارمحال و بختیاری تعداد تخت های واحد های اقامتی 
گردشگری استان از ۹۳۰ به دو هزار و ۲۴۰ تخت افزایش پیدا کرد. وی افزود: یک هزار و ۶۵۰ میلیارد 
ریال تسهیالت بانکی و چهار هزار ریال تسهیالت بالعوض برای اجرای طرح دو هزار و ۳۰۰ هکتاری 
توسعه باغات سودجان شهرستان شهرکرد پرداخت شد. عباســی با اشاره به سهم ۴.۳ درصدی 
چهارمحال و بختیاری در تسهیالت و اعتبارات مربوط به جزء ۱ تا ۹ بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه 
۱۴۰۰ گفت: تمامی دستگاه های اجرایی استان موظفند تا حداقل سهم خود از این اعتبارات را از طریق 
دستگاه های ملی مرتبط پیگیری، دریافت و جذب کنند. عباسی تاکید کرد: تا دو هفته دیگر کمیته 
جذب اعتبارات در چهارمحال و بختیاری تشکیل و آخرین وضعیت و روند جذب اعتبارات استان از 

ردیف های مختلف بودجه ای تشریح شود.

کاهش 6.2 درصدی واقعه ازدواج در چهارمحال و بختیاری
مدیرکل ثبت احوال چهارمحال و بختیاری اظهار داشــت: در نیمه نخست امسال، چهار هزار و ۱۴۱ 
واقعه ازدواج در استان ثبت شد که این میزان ازدواج ثبت شده نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶.۲ 
درصد کاهش دارد.عبدالرضا کریمی افزود: از مجموع ازدواج های ثبت شده استان در نیمه نخست 
امسال سه هزار و ۲۳۱ واقعه در مناطق شهری و ۹۱۰ واقعه در نقاط روستایی بود.کریمی اضافه کرد: 
در این مدت ثبت واقعه ازدواج در مناطق شهری ۵.۴ درصد و در نقاط روستایی استان ۸.۹ درصد 
کاهش یافت.وی اظهار داشت: در نیمه نخست امسال ۷۰۵ واقعه طالق در چهارمحال و بختیاری 
ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.۷ درصد کاهش دارد از این تعداد طالق ۵۸۵ واقعه 
در مناطق شهری و ۱۲۰ واقعه در نقاط روستایی استان ثبت شده است.کریمی تصریح کرد: در این 
مدت ثبت واقعه طالق در مناطق شهری ۴.۹ درصد و در نقاط روستایی چهارمحال و بختیاری ۹.۸ 
درصد کاهش پیدا کرد.وی خاطر نشان کرد: در نیمه نخست امسال هفت هزار و ۵۶۳ واقعه والدت 

و سه هزار و ۲۱۷ واقعه فوت در چهارمحال و بختیاری ثبت شد.

اخبار
دوشنبه 12 مهر 1400 / 27  صفر 1443 / 04 اکتبر  2021 / شماره 3362

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟
 ؟

س:
عک

مفاد آراء
7/152 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

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

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 3260 - 1400/03/20 هيات دوم آقای حميدرضا سنونی به 
 شناسنامه شــماره 46384  کدملی 1280889421 صادره اصفهان فرزند غفار در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به استثنای بهای ثمنيه اعيانی به 
مساحت 159/66 متر مربع قسمتی از پالک شــماره 540 فرعی از 27 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از مالکيت هاشــم نادری 

درباغشاهی از مورد ثبت صفحه 594 دفتر 555 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/12

م الف: 1194564  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

7/153 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 4375 - 1396/02/25 هيات سوم آقای محمد تقی محسنی 
به شناســنامه شــماره 216  کدملی 6219555211 صادره فريدن فرزند علی از 
ششــدانگ يک باب خانه 2 طبقه به مســاحت 120/27 متر مربع از پالک شماره 
فرعی از 67 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از  
مالک رسمی اسماعيل امينی عاشق آبادی از سند شماره 83475 مورخ 50/6/90 

دفترخانه 2 اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/12

م الف: 1194635  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

7/154 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 
تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 

رديف 1- راي شماره 7207 - 1400/06/14 هيات اول خانم مرضيه رضائی برزانی 
به شناسنامه شماره 1270814427 کدملی 1270814427 صادره اصفهان فرزند 
حسين در ششدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 123/28 متر مربع قسمتی از 
پالک شماره 85 فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مورد ثبت صفحات 533 و 536 دفتر 1134 امالک و سند الکترونيکی 

25000024
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/12

م الف: 1194735  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

7/155 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 7527 - 1400/06/20 هيات سوم خانم بشری کوزه کنانی به 
شناسنامه شماره 0370111907 کدملی 0370111907 صادره قم فرزند محمدرضا 
در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 39/01 متر مربع از پالک 45 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مالکيت مصطفی عســکری 

طبق سند انتقالی 47781 مورخ 1349/09/29 دفترخانه 29 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/12

م الف: 1194680  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

7/156 برابر آرا صادره هيــات های موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطــالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند 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 تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايی 

تقديم نمايد.
رديف 1- رای شــماره 7488-1400/06/20 هيات دوم خانم معصومه باقرصاد 
به شناســنامه شــماره 846 کدملی 1283380056 صادره اصفهان فرزند باقر در 
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 146/95 متر مربع قسمتی از پالک شماره 
28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت 

دفتر امالک الکترونيک 139520302025007753
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/07/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/27 
م الف: 1200911 شهرياری رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/157 آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از هيات قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتی 

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شــماره 140060302027006952 مورخ 1400/06/17 حسن آقابابائی 
شهرستانی فرزند احمد بشــماره شناســنامه 382 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1283970163 در ششــدانگ يکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمين 
پــالک 11557 و 11560 واقع در ثبــت اصفهان به مســاحت 86/35 متر مربع. 

خريداری طی سند رسمی
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/07/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/27 
م الف: 1202147 مهدی صادقی وصفی رييس منطقه ثبت اســناد و امالک 

شرق اصفهان
مفاد آراء

7/158 آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از هيات قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجــرای مــاده يــک قانــون تعييــن تکليــف وضعيــت ثبتــی اراضی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و بــر حســب مــاده 3 قانــون مذکــور 
آرا ذيــل کــه از طــرف ايــن هيــات مبنــی بــر تاييــد انتقــال عــادی 
 و يا ســهم مفروزی متقاضی صادر گرديده در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهی 
می شود تا شخص يا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاريخ اولين انتشار 
ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم نموده و در مهلت يک ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقديم دادخواست به دادگاه صالحه و 
ارايه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمايند و اقدامات ثبت موکول به ارايه حکم 
قطعی دادگاه خواهد بــود و در صورت انقضا مهلت و عــدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد و صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شــماره 140060302027003804 مورخ 1398/11/27 سيد امير علی 
مير عالئی فرزند حسن بشماره شناســنامه 60146 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1281027499 در ششدانگ يکباب کارگاه انبار ضايعات احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمين پالک 1 و 2 و 3 فرعی از اصلی 43  واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 

مساحت 4806 متر مربع. خريداری طی سند رسمی
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/07/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/27 
م الف: 1202243 مهدی صادقی وصفی رييس منطقه ثبت اســناد و امالک 

شرق اصفهان
مفاد آراء

7/159 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره 140060302026005880 مورخ 1400/04/26 هيات يک آقای علی 
ناظمی به شناسنامه شماره 57 کدملی 1091972540 صادره نجف آباد فرزند محمد 
بصورت ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 156/11 متر مربع از پالک شماره 
1067 فرعی از 15177 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالک 

شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی می باشد. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت شــمال اصفهان واقع در اصفهان ميدان الله ابتدای خيابان پروين جنب بازار 
گياهان دارويی تسليم نموده و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت 
 انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/07/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/27 
م الف: 1202114 موسوی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 

مفاد آراء
7/160 برابر آرا صادره هيــات های موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطــالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند 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 تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايی

 تقديم نمايد.
رديف 1- رای شــماره 5725-1400/05/04 هيات اول آقای محسن علی جانی 
رنانی به شناســنامه شــماره 543 کدملی 1290589127 صادره اصفهان فرزند 
اسمعيل در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 136/51 متر مربع قسمتی از 
پالک شماره 1341 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکيت سيد اسداله حسينی و سيد مرتضی اعتصامی از مورد ثبت 

صفحه 64 دفتر 392 امالک و صفحه 367 دفتر 808 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/07/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/27 
م الف: 1202401 شهرياری رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/161 برابــر آرا صــادره هيــات هــای موضــوع قانــون تعييــن تکليــف 
وضعيــت ثبتی اراضــی و ســاختمان هــای فاقد ســند رســمی مســتقر در 
واحد ثبتــی منطقه غــرب اصفهان تصرفــات مالکانه و بالمعــارض متقاضيان 
محــرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيــان و امــالک مــورد تقاضا به 
 شــرح زير بــه منظور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضی 
داشته باشند 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 دادخواست خود را به مرجع قضايی تقديم نمايد.
رديف 1- رای شماره 7525-1400/06/20 هيات سوم آقای محسن غربی خامنه 
به شناسنامه شماره 3155 کدملی 1287077560 صادره اصفهان فرزند حسين در 
ششدانگ يک باب ساختمان )تجاری و اداری( به مســاحت 131/91 متر مربع از 
پالک شماره 350 فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکيت متقاضی طبق دفتــر الکترونيکی 139920302025003853 

امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/07/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/27 
م الف: 1202259 شهرياری رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
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اصفهان همچنان بدون برکت!

مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: در حال حاضر با کمبود دوز اول واکسن 
برکت در استان مواجه هســتیم و فقط تعدادی برای تزریق دوز  دوم موجود است. رضا فدایی افزود: 
متاسفانه با توجه به اینکه مسئوالن از تولید و توزیع فراوان واکسن برکت خبر دادند، در حال حاضر این 
گونه پیش نرفت و با کمبود این واکسن ساخت ایران مواجه هستیم.مسئول بیماری های واگیر مرکز 
بهداشت اســتان اصفهان بیان کرد: توصیه می  کنیم شهروندان منتظر نوع خاصی از واکسن مقابله با 
کرونا برای تزریق نباشند و هر چه سریع تر برای دریافت واکسن مراجعه کنند.وی در خصوص سفر 
با کارت واکسیناسیون، خاطرنشان کرد: کشور های مسافر پذیر به شکل های مختلفی همچون تست 
منفی کرونا و بعضی از آنها هم با تست منفی و کارت واکسیناسیون پذیرای مسافران هستند.فدایی 
بیان کرد: درحال حاضر هیچ کدام از کشورهای مسافر پذیر کارت واکسیناسیون را برای ورود گردشگران 

نپذیرفته اند.

کمرنگی محدودیت های تردد در ایام تعطیالت
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان با توجه به آخرین وضعیت محدودیت های کرونایی، 
گفت:  همچنان برابر با مصوبات  و ابالغیه های ستاد ملی و اســتانی مبارزه با کرونا طرح تردد شبانه 
خودروها از ساعت ۲۲ الی سه بامداد در تمام شهرستان های استان  مبنی بر اجرای طرح واکسیناسیون 
۲۴ ساعته لغو شده است. سرهنگ محمدرضا محمدی در خصوص  طرح های محدودیت تردد در ایام 
تعطیلی پیش رو افزود: تاکنون ستاد استانی مبارزه با کرونا مصوبه ای در خصوص محدودیت تردد 
ارسال نکرده، بنابراین بعید است طرح های محدودیت ترد برای ایام تعطیلی در نظر گرفته شود.رییس 
پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان گفت: همچنین طبق اعالم قبلی طرح زوج و فرد در استان 
لغو شده است.وی متذکر شد: تنها محدودیت ترددی که در حال حاضر فعال است، ممنوعیت تردد برای 
خودروهایی است  که بین استانی ســفر می کنند و از  شهرستان های قرمز به شهرستان های نارنجی 

می روند که این تردد ها در صورت نداشتن مجوز معتبر مشمول جریمه خواهند شد.

رییس اداره تعاون و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان پاسخ داد:

 چرا برخی از دانش آموزان اصفهانی هنوز کتاب 
دریافت نکرده اند؟

رییس اداره تعاون و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان از علل عدم توزیع کتب درسی 
بین برخی از دانش آموزان خبر داد و گفت: دانش آموزان هیچ نگرانی نداشــته باشند، به اندازه کافی 
کتاب درسی در نواحی و مناطق آموزش و پرورش توزیع شده است.علیرضا عابدی در جمع خبرنگاران، 
با اشاره به عدم توزیع کتب درسی در برخی از مدارس استان، اظهار داشت: به دالیلی با گذشت 10 روز از 
آغاز سال تحصیلی هنوز بعضی از دانش آموزان موفق به دریافت کتاب نشده اند. وی افزود: عدم تایید 
قبض ثبت سفارش دانش آموزان در سامانه »سیدا« یکی از علل تاخیر در توزیع کتب درسی برای برخی 
دانش آموزان است. این سامانه در سال جاری توسط وزارت آموزش و پرورش طراحی شد که اطالعات 
دانش آموزان و ثبت سفارش در این سامانه ثبت می شــود و توسط مدیران تایید خواهد شد تا حواله 
صادر شود. رییس اداره تعاون و پشــتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه 
تغییر رشته یا تغییر محل تحصیل یکی دیگر از علل تاخیر در توزیع کتاب درسی است، گفت: آن دسته 
از دانش آموزانی که تغییر رشته داده اند ولی در سامانه اطالعات تغییرات انجام نشده و همچنین آن 
دسته از دانش آموزانی هم که محل تحصیل خود را عوض کرده اند تنها برخی از آنها تاکنون کتاب دریافت 
نکرده اند. وی ادامه داد: دانش آموزان هیچ نگرانی نداشته باشند، به اندازه کافی کتاب درسی در نواحی 
و مناطق آموزش و پرورش توزیع شده و چاره کار این است که یا دانش آموزان به مدیر مدرسه مراجعه 
کنند یا می توانند به عامالن توزیع در ادارات آموزش و پرورش مناطق و نواحی با ارائه کد ملی و  سریال 

شناسنامه مراجعه کنند تا موضوع بررسی شود.

هیچ ترسی وجود ندارد؛

افراد واکسینه شده با خیال راحت خون اهدا کنند

»افراد واکسینه شده می توانند خون اهدا   نرگس طلوعی
کنند؟« ســوالی اســت که این روزها با 
توجه به اجرای طرح واکسیناســیون همگانی کرونا بســیار شنیده 
می شود؛ اما آن طور که مدیر کل سازمان انتقال خون استان اصفهان 
خبر داده است منعی برای اهدای خون از سوی افراد واکسینه شده 
وجود ندارد و این افراد می توانند با خیال راحت و بدون هیچ ترسی به 
پایگاه های انتقال خون مراجعه کرده و به این کار خدا پسندانه اقدام 

کنند. 
خون سالم، نجات دهنده زندگی اســت و همه روزه در سراسر جهان 
بسیاری از افراد به خون و فرآورده های خونی نیاز دارند به طوری که از 
هر سه نفر مردم دنیا، یک نفر در طول زندگی احتیاج به تزریق خون و 

فرآورده های خونی پیدا می کند.
شیوع بیماری کرونا همان طور که فعالیت های زیادی را از زمان همه 
گیری تاکنون دچار اختــالل کرده،  بر فرآیند اهــدای خون نیز تاثیر 
زیادی گذاشته اســت.این در حالی است که کشــور به جهت تامین 
ذخیره  خونی موردنیاز برای نجات جان بیماران، همچنان به مشارکت 
و اهدای خون افراد سالم نیازمند اســت. ترس و نگرانی بسیاری از 

اهداکنندگان و دریافت کنندگان خون این اســت که آیا اهدای خون 
در زمان همه گیری بیماری کرونا، تهدیدی برای ســالمتی آن هاست 

یا خیر؟
 آن طور که سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده است، هیچ شواهدی 
مبنی بر این کــه ویروس کرونــا از طریق خون منتقل شــود، وجود 
ندارد. این سازمان بیان کرده که ویروس کرونا یک ویروس تنفسی 
است و عمدتا دستگاه تنفســی افراد را هدف قرار می دهد. البته این 
احتمال هم وجود دارد که دســتگاه گوارش نیــز مقصد این ویروس 
باشد. بنابراین ابتالی افراد به بیماری کرونا عمدتا از طریق استنشاق 
یا خوردن ویروس است نه انتقال خون. این سازمان از اهداکنندگان 
خون دعوت کرده اســت در صورتی که مبتال یا مشــکوک به بیماری 
کرونا نیستند، با رعایت همه اقدامات پیشگیرانه و با توجه به مقررات 

محلی، برای اهدای خون اقدام کنند.
عدم انتقال ویروس کرونا از طریق خون باعث شد که در دوران کرونا، 
سازمان انتقال خون استان اصفهان از نظر تامین خون و فرآورده های 
خونی در ماه های اخیر مشکلی نداشته باشد و بتواند خون مورد نیاز 
خود را تامین کند. علی فتوحی، مدیر کل انتقال خون استان اصفهان 

ذخیره خونی در اصفهان را هم اکنون حدود 6 روز اعالم کرده است.
سازمان انتقال خون ایران در ۹ مرداد ســال 1۳۵۳ با هدف سامان 
بخشیدن به وضع آشفته خون رسانی و به منظور ترویج فرهنگ اهدا، 
تهیه و تامین خون و فرآورده های ســالم، مطمئن و رایگان برای رفع 
نیاز بیماران نیازمند به ویژه مبتالیان به تاالسمی، هموفیلی و لوسمی 
)سرطان خون( تاسیس شد.اهداف این سازمان با سابقه ۴۷ سال 
خدمت، شامل مشــارکت در مراقبت از بیماران، تامین خون سالم و 
کافی، بسیج اهدا کنندگان داوطلب، همکاری با بیمارستان ها در حل 
مشکالت انتقال خون و گسترش شبکه پایگاه های انتقال خون است، 
این ســازمان، جمع آوری و توزیع خون و فرآورده های آن را از طریق 

مراکز اهدا خون در سراسر کشور بر عهده دارد.
در دین اســالم و فرهنگ ایرانی همواره به ایثار و انفاق سفارش شده 
اســت و چه بهتر که این ایثار از جنس اهدای خون، این مایه حیات 
باشد و خون سرخ با خود زندگی سبز را به همراه داشته باشد، اهدای 
خون در ایران سال هاست که به صورت کامال داوطلبانه صورت می گیرد 
و خون و فرآورده هــای خونی مورد نیاز بیمــاران از این طریق تامین 

می شود.

سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده است، هیچ شواهدی 
مبنی بر این که ویروس کرونا از طریق خون منتقل شود، 
وجود ندارد. این سازمان بیان کرده که ویروس کرونا یک 
ویروس تنفسی است و عمدتا دستگاه تنفسی افراد را 
هدف قرار می دهد. البته این احتمال هم وجود دارد که 
دستگاه گوارش نیز مقصد این ویروس باشد. بنابراین 
ابتالی افراد به بیماری کرونا عمدتا از طریق استنشاق یا 

خوردن ویروس است نه انتقال خون

خبر خوان جامعه
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ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان
س: ؟؟؟

عک

مفاد آراء
7/162  آگهی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1- رای شــماره 140060302026006328 مورخ 1400/05/11 هیات چهار 
خانم مریم قاسمی به شناسنامه شماره 223 کدملی 1209666391 صادره سمیرم 
فرزند الیاس نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
162/69 متر مربع پالک شماره 4 فرعی از 15182 اصلی واقع در اصفهان بخش 
 5 اداره ثبت اســناد و امالک شــمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی 

مع الواسطه از مالکیت مالک رسمی صفرعلی امیدانی خوابجانی
2- رای شــماره 140060302026006329 مورخ 1400/05/11 هیات چهار 
آقای محمدرضا قاســمی به شناسنامه شــماره 10469 کدملی 1209094983 
صادره ســمیرم فرزند الیاس نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 162/69 متر مربع پالک شماره 4 فرعی از 15182 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق 
مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت مالک رسمی صفرعلی امیدانی خوابجانی
لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب 
بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/12

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/27 
م الف: 1202340 موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 

مفاد آراء
7/163 آگهی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1- رای شماره 140060302026006299 مورخ 1400/05/10 هیات چهار خانم 
زهرا زارعی خوابجانی به شناسنامه شــماره 189 کدملی 1283930137 صادره 
اصفهان فرزند سید اصغر نسبت به ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 20/88 
متر مربع پالک شماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و 
امالک شــمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت 

مالک رسمی عبدالحسین کله خوابجانی
2- رای شماره 140060302026006301 مورخ 1400/05/10 هیات چهار خانم 
زهرا زارعی خوابجانی به شناسنامه شــماره 189 کدملی 1283930137 صادره 
اصفهان فرزند سید اصغر نسبت به ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 59/09 
متر مربع پالک شماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و 
امالک شــمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت 

مالک رسمی عبدالحسین کله خوابجانی
لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب 
بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/27 

م الف: 1202606 موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان
مفاد آراء

7/164 آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجــرای مــاده یــک قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و 
ســاختمانهای فاقد ســند رســمی و بــر حســب مــاده 3 قانون مذکــور آرا 
ذیــل که از طــرف ایــن هیــات مبنی بــر تاییــد انتقال عــادی و یا ســهم 
 مفــروزی متقاضــی صــادر گردیــده در دو نوبت بــه فاصلــه 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 نماینــد و اقدامات ثبت موکول به ارایه 
حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضــا 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 140060302027006931 مــورخ 1400/06/17 مصطفی 
اعتباریان خوراسگانی فرزند اسداله بشماره شناسنامه 1 صادره از اصفهان بشماره 
ملی 1291692002 در ششــدانگ باســتثناء ثمنیه اعیانی یکباب زمین با بنای 
احداثی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9336  واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 119 متر مربع. خریداری طی سند رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/12

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/27 
م الف: 1202651 مهدی صادقی وصفی رییس منطقه ثبت اسناد و امالک 

شرق اصفهان
مفاد آراء

7/165 آگهی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آیین نامــه اجرایی قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صــادره هیئت موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی لنجان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی ذیل محرز گردیده اســت. لذا مشخصات متقاضی و امالک 
مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در 
روزنامه های تعیین شده توســط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی لنجان آگهی می 
شود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد و امالک لنجان تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع صالح قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد. 
1- رای شماره 140060302015001297 مورخ 1400/07/08 آقای سید هادی 
موسوی فرزند سید هاشم نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 223/99 
 متر مربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/27

م الف: 1195887 مصطفی شمسی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان
مفاد آراء 

7/166 آگهی موضوع ماده 3 قانــون وماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره    2102 14006030200700 و 140060302007002101  
مورخ  09 / 06 / 1400  هیات اول موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی خانمهــا پروانه رفیعی مقصود 
بیگی فرزند قریبعلی بشماره شناســنامه 76 وکدملی 1199737097 صادره از 
شهرضا وخانم لیال شفیعی علویجه  فرزند یداله بشماره شناسنامه 1256 وکدملی 
 0045128561 صادره از تهران بالســویه درششدانگ یک باب خانه به مساحت
  11 / 150 مترمربــع پالک 7 فرعــی از662 اصلی واقع در یزدآبــاد خریداری 
مع الواسطه ازمالک رسمی آقای حسن آقاجانی فرزند آقاجان محرزگردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره 
تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایــی تقدیم نمایند.  بدیهی اســت در صورت انقضای مدت 

مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/12
تاریخ انتشار نوبت وم: 1400/07/27

م الف: 1202170 محمد علی ناظمی اشــنی  رئیس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان 

فقدان سند مالکیت 
7/167 طبق تقاضای وارده شــماره 4018771 مورخ 22 / 6 / 1400 و باستناد 
دو برگ استشهادیه مصدق پیوست که امضای شهود رسما گواهی گردیده خانم 
نازنین قربانعلی زاده فرزند حســن مدعی است ســند مالکیت سه دانگ مشاع از 
ششدانگ زمین به مســاحت 8 / 190 متر مربع پالک 7306 / 2 واقع در بخش 
2 حوزه ثبتی کاشــان که در صفحه 200 دفتر 711 به نامش ثبت و سند مالکیت 
به شــماره چاپی 865435 سری الف سال 90 صادر و تســلیم گردیده . به علت 
جابجایی مفقود و تاکنون پیدا نگردیده . اینک تقاضای صدور سند المثنی را نموده 
است . لذا طبق تبصره یک ماده 120 اصالحی آیین نامه ثبت پراتب آگهی تا هر 
کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود ســند مالکیت نزد خود 
میباشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد بدیهی است چنانچه ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنی 
سند مالکیت مزبور صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد . م الف: 1200971 

مهدی اسماعیلی طاهری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کاشان
فقدان سند مالکیت 

7/168  شماره نامه: 140085602023004769-1400/06/25 سند مالکیت 
ششدانگ آپارتمان بشماره پالک 5383/303  واقع در بخش 4 ثبت اصفهان ذیل 
دفتر الکترونیک 139920302023011198 با شماره چاپی 355807-99- الف 
بنام اکرم احمدی دهاقانی ثبت و ســند مالکیت آن صادر و تسلیم شد. طی سند 
63221-99/08/14 دفترخانه 97 اصفهان از طرف ســیف اله حقیقتی نیا بوی 
انتقال گردیده است با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت یاد شده از طرف مالک و  
درخواست صدور المثنی بشماره 14003012813-1400/06/17 و ارائه دو برگ 
استشهاد شهود با رمز تصدیق 563975 و شماره یکتا 140002157025000776 
دفترخانه 174 اصفهان سند مالکیت المثنی در اجرای ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت و تبصره های ذیل آن در شرف صدور است لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه 
 کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 

می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این اداره تســلیم و رسید اخذ نمائید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 

خواهد شد. م الف: 1202642  اداره ثبت اسناد و امالک مرکزي اصفهان
فقدان سند مالکیت

7/169 شــماره نامه: 140085602025007903- 1400/07/03 نظر به اینکه آقای 
هاشم آزادی قلعه تکی فرزند قباد با تسلیم یک  برگ استشهاد شهود شماره 12449-
1400/6/16 دفترخانه 414 اصفهان، مدعی مفقود شــدن ســند مالکیت ششدانگ از 
پالک 708 فرعی از  1 اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که بشماره چاپی 380662  
الف 96 و شماره یکتا 139620302025015423 صادر و تسلیم گردیده و مالک اظهار 
داشته که ســند مالکیت مرقوم در اثر  جابجایی مفقود گردیده و نامبرده تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1202654 ابوالفضل شهریاری نائینی مدیر واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان

آگهی تغییرات شرکت زرین کاشــت گلدشت سهامی 
خاص به شماره ثبت 567 و شناسه ملی 10260112149 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/05/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - حسن یوسفی به شماره ملی 5129462556 
به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، نبی اله یوسفی موسی آبادی 
به شــماره ملی 5129899301 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و 
امراله یوسفی موسی آبادی به شــماره ملی 5129910801 به سمت 
عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - فتانه اسماعیلی 
به شماره ملی 1199189014 به ســمت بازرس اصلی و احمد قاسمی 
بشماره ملی 5129464699 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت 
یک سال مالی انتخاب شدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت 
منتهی به سال 1399 مورد تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری 

شهرضا )1201143(

 آگهی تغییرات شرکت تولیدی کویر مقوا اردستان سهامی خاص 
به شماره ثبت 112 و شناسه ملی 10861076602 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فــوق العــاده مــورخ 1400/06/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ســرمایه شــرکت از مبلغ 659900000000 ریال 
بــه 1000000000000ریال از محل مطالبات حال شــده و صدور ســهام جدید 
افزایش یافت و ماده 5 اساســنامه به شــرح زیر اســت: ســرمایه شــرکت مبلغ 
1000000000000ریال نقدی است که به 10000000سهم بانام عادی 100000 
ریالی منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زواره )1201545(



طیبه استکی از استان اصفهان به دومین مرحله تیم ملی گلبال بانوان ایران دعوت شد.
دومین مرحله تیم ملی گلبال بانوان نابینایان و کم بینایان بزرگساالن ایران از روز ۲۳ مهرماه لغایت سی ام مهرماه ۱۴۰۰ به میزبانی شهرستان بابلسر برگزار خواهد 

شد.
در این اردو ۱۱ بازیکن از سراسر کشور حضور دارند که طیبه استکی از استان اصفهان جزو  نفرات اردونشین است.همچنین زینب ارگ دستانی و عفت نصر هر دو 

از اصفهان به عنوان مربی در این اردو حضور خواهند داشت.

دعوت از سه بانوی اصفهانی به اردوی تیم ملی گلبال ایران

دو شنبه 12 مهـــر 1400 / 27 صفر 1443 / 04 اکتبر 2021 / شماره 3362

»فرگوسن« بود این بازیکن را مجازات می کرد!
منچستریونایتد در خانه ۱-۱ مقابل اورتون متوقف شده و دو امتیاز مهم دیگر را از دست داد. تک 
گل اورتون در نیمه دوم و روی ضدحمله سریع این تیم و غفلت فرد و دیگر بازیکنان یونایتد به ثمر 
رسید.  اوون هارگریوز، هافبک ســابق یونایتد که بین ۲۰۰7 تا ۲۰۱۱ زیر نظر فرگوسن بازی می کرد 
مدعی شد سرمربی سابق شیاطین سرخ در چنین شرایطی بازیکنان را مجازات و آنها را نیمکت 

نشین می کرده است.
اوون هارگریوز گفت: :هرگز، حتی یک در یک میلیون ســال نیز نباید اجــازه داد چنین گلی وارد 
دروازه تیم شود. این همان دلیلی است که شما بابت آن دستمزد می گیرید و به همین دلیل شما 
در ترکیب حاضر هستید. این وظیفه شماســت که حمله حریف را متوقف کنید و من اگر شخصا 
آنجا بودم اجازه نمی دادم دروازه یونایتد باز شــود. فرد دو بار می توانست مانع حمله اورتون شود 

و این اتفاق رخ نداد. 
در این شرایط سر الکس فرگوسن شما را نمی بخشید و واقعا یک ماه بازی نمی کردید.فرد در آن 
صحنه باید تکل موفقی می زد و حتی اگر این اتفاق رخ نداد نیز باید دمارای گری را متوقف کرده و 
روی او خطا می کرد. منچستریونایتد نمی تواند کنترل بازی ها را در دست بگیرد. این کرنر یونایتد 
بود و چگونه چنین گلی وارد دروازه این تیم شــد. قبول دارم در غیبت هری مگوایر این تیم رهبر 
خود را از دست داده ؛ اما اگر قرار است دو هافبک دفاعی به نام اسکات مک تومینای و فرد بازی 

کنند دیگر نباید چنین گلی وارد دروازه شما شود.

نارضایتی »الکسیس سانچز« از نیمکت نشینی در اینتر
الکسیس سانچز شیلیایی یک اســتوری معنادار در اینستاگرام منتشــر کرد. سیمونه اینزاگی، 
ســرمربی اینتر معموال از ادین ژکو، الئوتارو مارتینز و خواکین کوریا در خط حمله تیمش استفاده 

می کند و این موضوع چندان برای الکسیس سانچز جالب نیست.
الکسیس سانچز مهاجم ۳۲ ســاله شــیلیایی در اینتر تقریبا به یک نیمکت نشین تبدیل شده 
و در بازی مقابل ساســولو به میدان نیامد. در همین راســتا این مهاجم باتجربه که بعضا مارتین 
ســاتریانوی جوان به او ترجیح داده می شود، یک استوری معنا دار در اینســتاگرام منتشر کرد 
که نشان از نارضایتی اش در اینتر دارد: می توانی ارزشمند باشی اما اگر در جای درستی نباشی، 

نمی توانی بدرخشی.
اینتر شنبه شب با گل های ادین ژکو و الئوتارو مارتینز، مقابل ساسولو دو بر یک به برتری رسید تا 
جایگاه خود در باالی جدول را حفظ کند. الکسیس ســانچز نیز تا سال ۲۰۲۳ با اینتر قرارداد دارد 

و با توجه به حضور ژکو، مارتینز، کوریا و ساتریانو، ممکن است در ژانویه از نراتزوری جدا شود.

جایگاه لغزان »اسپریتو« در اسپرز؟
تاتنهام در فصل اخیر زیر نظر نونو اسپریتو نتیجه خوبی کسب نکرده است. آن ها در حال حاضر با 
۹ امتیاز در رده یازدهم جدول قرار دارند و در دربی شمال لندن با نتیجه ۳ برصفر شکست خوردند. 

با این اوصاف اوضاع اسپرز بیش از پیش بحرانی شده است.
حتی گمانه زنی هایی درباره کم کاری بعضی بازیکنان در رســانه های انگلیس مطرح می شــود. 
با تمام این مســائل مدیران تاتنهام قصد دارند در صورت فراهم شــدن شــرایط به سمت تغییر 

سرمربی گام بردارند.
در همین راستا ســایت فوتبال اینسایدر با انتشار گزارشی مدعی شــد که مدیران تاتنهام در حال 
بررسی شرایط پوچتینو هستند. هر چند پوچتینو تیم خوبی در اختیار دارد؛ اما حضور لیونل مسی 
در جمع پاریسی ها فشار ها برسرمربی این تیم را افزایش داده است. این سرمربی با هر باخت یا 
تساوی مورد شدیدترین انتقاد ها قرار می گیرد. ضمن اینکه هواداران پاریسن ژرمن از وی انتظار 

قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا را دارند. در این شرایط احتمال جدایی پوچتینو وجود دارد.

غیبت ادامه دار کاپیتان ذوب آهن؛

حدادیفرازسبزپوشانجدامیشود؟!

غیبت ادامــه دار کاپیتــان ذوب آهن در   سمیه مصور
تمرینات این تیم به حاشیه جدید اردوگاه 
سبزپوشان تبدیل شده است. ذوبی ها چند روزی است برای برپایی 
اردوی تدارکاتی راهی تهران شده اند ولی قاسم حدادی فر، در این سفر 
همراه این تیم نشده است. آن طور که شنیده می شود گویا حدادی فر 
با مهدی تارتــار اختالف پیدا کــرده و برخی اتفاقــات باعث ناراحتی 

کاپیتان سبزپوشان شده است.
ماجرا از این قرار است که در یکی از جلسات تمرینی ذوب آهن، مهدی 
تارتار از کاپیتان تیمش می خواهد تا میــزان دوندگی اش را به اندازه 
بازیکنان جوان باال ببرد و به اندازه آنها آماده باشد و اگر چنین شرایطی 
را ندارد، تارتار حاضر است اسم او را به عنوان یکی از اعضای کادر فنی 

تیمش به باشگاه اعالم کند.
این صحبت های سرمربی ذوب آهن، ناراحتی حدادی فر را به دنبال 
داشــته و او تیمش را در اردوی تهران همراهی نکرده اســت. هر چند 
گفته می شود برخی مســائل باعث شــده تا حدادی فر  دیگر تمایلی 
برای بازگشت نداشته باشــد؛ اما مدیران باشگاه ذوب آهن ماجرای 

پیش آمده بین کاپیتان و سرمربی تیم شــان را تنها یک سوء تفاهم 
دانسته اند. 

با این وجــود هواداران ذوب آهــن در صفحات مجازی از مســئوالن 
باشگاه خواسته اند که شرایط را برای بازگشت حدادی فر به تمرینات 
فراهم کنند و البته آنها قول داده اند تا هرچه زودتر ماجرای پیش آمده 
را حل کرده تا کاپیتان ۳8 ساله ذوب آهن در فصل جدید رقابت های 

لیگ برتر هم برای ذوب آهن به میدان برود. 
قاسم حدادی فر از وفادارترین بازیکنان لیگ به شمار می رود او  بیشتر 
عمر فوتبالی اش را در ذوب آهن به ســر برده است. بازیکن ۳8 ساله  
اصفهانی، فوتبال را از تیم های پایه ذوب آهن اصفهان شــروع کرد. از 

سال ۱۳8۲ به خدمت تیم ذوب آهن در آمد.
 این هافبک متعصب در ۳۰۶ بازی که بــرای گاندو ها انجام داده، ۱۵ 
گل به ثمر رسانده است. حدادی فر در سال ۲۰۱۰ میالدی به تیم ملی 

فوتبال ایران دعوت شد و ۴ سال هم عضو تیم ملی بود. 
حدادی فر با ذوب آهن ۳ قهرمانی جام حذفی، یک سوپرجام و نایب 
قهرمانی باشــگاه های آسیا را تجربه کرده اســت. هواداران اصفهانی 

فوتبال از »قاسم« به عنوان دومین بازیکن متعصب تاریخ ذوب آهن 
یاد می کنند؛ چرا که مهدی رجب زاده جایــگاه باالتری بین هواداران 
دارد. حدادی فر در اواسط لیگ بیســتم زانوی خود را به تیغ جراحان 
سپرد و ادامه لیگ را از دســت داد، اما قراردادش را با این تیم تمدید 
کرد. او با رهایی از مصدومیــت به دنبال درخشــش در فصل جدید 
رقابت های لیگ برتر فوتبال کشــور به همراه تیم ذوب آهن است تا با 

بهترین عملکرد و نتیجه، کفش هایش را آویزان کند. 
حدادی فر پیش از این گفته بود که دوســت ندارد بــا مصدومیت به 
فوتبالش پایان دهد. تیم ذوب آهن اصفهان که با سرمربی گری مهدی 
تارتار به استقبال بیست و یکمین دوره از رقابت های لیگ برتر فوتبال 
کشور می رود، به دنبال بازگشت به روزهای اوج خود در گذشته است. 
سبزپوشان چند فصلی است که در نتیجه گیری ضعیف عمل کرده و با 

شانس از سقوط به دسته پایین تر بازمانده اند. 
قرعه کشی فصل جدید رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور شنبه شب 
برگزار شد و ذوبی ها در اولین هفته از این رقابت ها در یک بازی خارج 

از خانه به مصاف تیم نفت آبادان می روند.

خبر روز

سرمربی پیکان:

به قرعه سخت و آسان در لیگ اعتقاد ندارم
سرمربی تیم پیکان تهران ابراز امیدواری کرد تیمش شروعی خوب در رقابت هاى لیگ برتر بیست و 
یکم داشته باشد.مجتبی حسینی درباره قرعه کشی رقابت های لیگ برتر بیان کرد:شخصا به قرعه 
سخت و آسان اعتقاد ندارم. لیگ برتر دوره ای برگزار می شود و شما در طول فصل باید با همه تیم ها 
بازی کنید و در این شرایط باید تیم تان به اندازه ای آماده باشد که مقابل هر حریفی بهترین عملکرد 
خود را ارائه بدهد. ما این قرعه را به فال نیک می گیریم و امیدواریم از شروع تا پایان مسابقات لیگ 

بهترین عملکرد را داشته باشیم.
وی درباره اینکه گفته می شود قرعه پیکان آسان است و شرایط برای موفقیت این تیم در هفته های 
ابتدایی مهیا شده، تاکید کرد: اعتقادم بر این اســت همه بازی ها در لیگ برتر سختی های خاص 
خودش را دارد. اینکه بگوییم بازی های راحتی در مقطعی از لیگ داریم، فریب خودمان اســت و 
نمی توانیم چنین حرفی بزنیم. ما باید آنقدر قدرتمند باشــیم که مقابل هر تیمی شرایط را به سود 
خودمان تغییر بدهیم و نگاه کردن به نام حریفان در مســابقاتی که دوره ای برگزار می شود، کمکى 

نمى کند.
ســرمربی پیکان درباره اینکه در هفته های ابتدایی لیگ مقابل نفت مسجدسلیمان، ذوب آهن و 
تراکتور ۳ تیم سابق خودش قرار می گیرد، گفت: در هیچ مسابقه ای انگیزه شخصی ندارم و روحیاتم 
هرگز اینطور نیست که وقتی از یک تیم رفتم، تیمم را برای خودم به زمین بفرستم. موفقیت تیم و 
مجموعه پیکان در فصل جاری از هر چیزی مهم تر است؛ البته که این موضوعات حاشیه ای کار را 
سخت تر می کند و شاید به همین خاطر است که می گویم کارمان در مسابقات هرگز راحت نیست.

قائدی و نوراللهی؛ اولین لژیونرهای اردوی تیم ملی
بازیکنان االهلی زودتر از دیگران به اردوی تیم ملی اضافه می شوند. از لیست ۲۶ نفره تیم ملی ایران، 
۱۹ بازیکن لژیونر هستند و در نقاط مختلف جهان بازی می کنند. تا روز سه شنبه همه آنها به اردوی 
تیم ملی در دبی می رسند. اولین لژیونرهایی که به اردو ملحق می شوند مهدی قائدی و احمد نوراللهی 
هستند که در االهلی امارات بازی می کنند. احتماال سه لژیونر ایران در یونان یعنی انصاری فرد، حاج 

صفی و میالد محمدی دیرتر از سایرین وارد اردو خواهند شد.

درخواست دوگانه هواداران نساجی از مسئوالن
تیم نساجی مدت هاست در انتظار چمن طبیعی برای ورزشگاه خانگی خود است.بعد از دیدار دکتر 
نوبخت در سال گذشته و تامین بودجه تعویض چمن مصنوعی وطنی، تا به امروز بازدیدهای زیادی 
از استادیوم وطنی توسط مسئوالن مربوطه صورت گرفته ولی تا به حال این پروژه، پیشرفت چندانی 
نداشته است. وعده مجری طرح و برآورد اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران، تحویل چمن 
طبیعی در اسفند ماه است اما با توجه به روند اجرای چمن و نظرات مجری طرح، این وعده دور از 

واقعیت به نظر می رسد.
هواداران نساجی که یکی از عوامل موفقیت این تیم در این سال های اخیر بودند، فصل قبل هم از 
عدم حضور در ورزشگاه وطنی به دلیل پاندمی کرونا، آسیب زیادی دیدند و تا آستانه سقوط پیش 
رفتند. آنها حاال امیدوارند در کنار واکسیناسیون عمومی درب های ورزگاه هم باز شود و نساجی از 

یار دوازدهم خودش بهره ببرد.  
بعد از مصاحبه ریاست جدید سازمان صدا و ســیما در مورد عدم منع بازگشت عادل فردوسی پور، 
هواداران نساجی دوباره دست به دامن کسی شدند که صدای آنها را به گوش مسئولین می رساند.

هواداران نساجی با بنرهایی در استادیوم تخریب شــده وطنی حضور پیدا کردند تا هم درخواست 
بازگشت عادل فوتبال ایران را در روز تولدش داشته باشند و هم به مسئوالن مربوطه یادآوری کنند 

که »خیلی زود، دیر می شود.«

مستطیل سبز

ژیمناستیک ایران در انتظار 
ثبت نام از کاندیداها

قرار شــد ثبت نام از کاندیداهای ۳ فدراسیون 
اســکیت ، تیراندازی و ژیمناســتیک بار دیگر 
انجام شود؛ اما هنوز زمان ثبت نام از کاندیداهای 
ریاست فدراسیون ژیمناســتیک اعالم نشده 
است. دوره ریاست بهمن محمدرضایی و علی 
دادگر در فدراســیون های اسکیت و تیراندازی 
همزمان با دوره ریاست زهرا اینچه درگاهی در 
فدراسیون ژیمناستیک به پایان رسید و حتی 
ثبت نام از کاندیداهای ریاست این فدراسیون ها 
هم انجام شــد؛ اما با تصمیم مسئوالن وزارت 
ورزش قرار شــد ثبت نام از کاندیداهای این ۳ 
فدراسیون تکرار شود و بر همین اساس ثبت نام 
از کاندیداهای ۲ فدراسیون اسکیت و تیراندازی 
آغاز شد؛ اما هنوز زمان ثبت نام از کاندیداهای 
فدراســیون ژیمناســتیک اعالم نشده است. 
با توجه به اینکــه تا بازی های آســیایی زمان 
زیادی باقی نمانده، الزم و ضروری اســت که 
هر چه زودتر ثبت نام از کاندیداهای ریاســت 
فدراسیون ژیمناســتیک طبق اساسنامه این 
فدراسیون انجام شود. تیم ملی ژیمناستیک 
هنری ایران در دوره قبلی بازی های آسیایی به 
فینال این رقابت ها صعود کرد و در رقابت های 
کسب سهمیه المپیک توکیو هم عملکرد خیره 
کننده ای داشت. به همین خاطر می توان روی 
درخشش ژیمناســت های ایران در بازی های 
آسیایی حساب باز کرد؛ البته این اتفاق منوط 
به برگزاری هر چه سریع تر انتخابات فدراسیون 
ژیمناستیک است. در همین خصوص مدیرکل 
امور مشترک فدراســیون های ورزشی گفت: 
در مورد این فدراسیون، اســتعالم های الزم را 
گرفته ایم، اما هنوز دستوری برای شروع داده 
نشده است. حتی در مورد دوچرخه سواری که 
اخیرا سرپرست برای آن تعیین شد هم پیگیر 
نام نویســی از کاندیداها بــوده ایم. به محض 
مهیاشدن شرایط نام نویسی از کاندیداهای این 
دو فدراسیون ها هم آغاز می شود.باید دید وزارت 
ورزش ثبت نام از کاندیداهای ریاست فدراسیون 
ژیمناســتیک را چه زمانی آغــاز خواهد کرد. 
فدراسیون ژیمناستیک با مشکالت متعددی 
روبه رو است و باید هرچه زودتر تکلیف برگزاری 
مجمع انتخاباتی این فدراسیون مشخص شود.

غیبت ادامه دار کاپیتان ذوب آهن در تمرینات این تیم 
به حاشیه جدید اردوگاه سبزپوشان تبدیل شده است. 
ذوبی ها چند روزی است برای برپایی اردوی تدارکاتی 
راهی تهران شده اند ولی قاسم حدادی فر، در این سفر 
همراه این تیم نشده است. آن طور که شنیده می شود 
گویا حدادی فر با مهدی تارتار اختالف پیدا کرده و 
برخی اتفاقات باعث ناراحتی کاپیتان سبزپوشان 

شده است

فوتبال جهان

وز عکس ر

کواالالمپور اف سی 
مالزی، خواهر خوانده 

جدید سپاهان
قرارداد خواهر خواندگی بین باشگاه های 
فــوالد مبارکــه ســپاهان اصفهــان و 
کواالالمپور اف ســی مالــزی با حضور 
مدیر عامل محترم باشگاه فوالد مبارکه 
ســپاهان اصفهان محمدرضا ســاکت 
و نماینــده و مدیر ورزشــی باشــگاه 
کواالالمپور اف سی و  سرکنسول سفارت 

مالزی در ایران نوشته شد.

لیگ برتر والیبال نشسته آقایان در حالی از ابتدای 
آبان ماه در تهران آغاز می شــود که ســرمربی تیم 
والیبال نشســته ذوب آهن از حضور ملی پوشان 
زیاد تیم های شــهرداری ورامین و شــهر بابک و 
ســخت شــدن شــرایط ماندن در میان مدعیان 

می گوید.
محمدرضا رحیمی با اشاره به قرعه کشی این فصل 
لیگ برتر والیبال نشســته، اظهار کرد: چهارشنبه 
هفته گذشــته در فدراســیون جانبازان و معلوالن 
جلسه هماهنگی و قرعه کشــی لیگ برتر والیبال 
نشســته انجام شد و بر اســاس آیین نامه ای که 
به باشگاه ها ارسال شد، قرار بود بر اساس شرایط 
فعلی کرونا مســابقات به صــورت متمرکز برگزار 
شود، اما در جلسه قبلی شــورای فنی فدراسیون 
صحبت هایی مبنی بــر گرفتن مجــوز و برگزاری 
رفت و برگشت مسابقات اعالم شد که با مخالفت 

تیم های شرکت کننده روبه رو بودیم، چرا که تیم ها 
بر اســاس آیین نامه بودجه خود را بسته و برنامه 

ریزی کرده بودند.
وی افزود: بنابراین در قرعه کشــی انجام شــده 
قرار شد مســابقات در چهار دوره مقدماتی رفت و 
برگشت در قالب متمرکز انجام شود و چهار تیم برتر 
راهی پلی آف شوند. ذوب آهن در قرعه انجام شده 
با قرعه عدد چهار روبه رو شــد و قرار است برنامه 

مسابقات از سوی سازمان لیگ اعالم شود.
رحیمی تصریح کرد: شرایطی که برای ذوب آهن به 
وجود آمد خوب است، امیدوارم امسال بتوانیم با 
شرایطی که داریم نتایج خوبی بگیریم، البته چند 
مورد وجود دارد که کمی کار را برای ما سخت کرده 
است، تیم هایی مثل شهر بابک و شهرداری ورامین 
بازیکنــان ملی زیادی دارند، شــهر بابک شــش 
بازیکن ملی پوش در اختیار دارد، به بیان دیگر از ۱۴ 

نفری که در آخرین اردوی تیم ملی حضور داشتند 
شش نفر آنها در تیم شهر بابک و ۵ نفر از آنها در تیم 
شهرداری ورامین توپ می زنند که این مسئله کار را 

برای ما سخت می کند.
وی تصریح کرد: بازیکنی که بتواند در ســطح لیگ 
به ما کمک کند، نداریــم چرا که بازیکنان خوب و با 
کیفیت را دیگر تیم ها به خدمــت گرفته بودند و ما 
کمی در این قضیه جا ماندیم و مقرر شد از بازیکن 
خارجی استفاده کنیم تا بتوانیم در کورس قهرمانی 
بمانیم، اما ظاهرا تصمیمی گرفته شده که بازیکن 
خارجی نداشــته باشــیم که این مســئله کار ما را 

سخت کرده است.

سرمربی تیم والیبال نشسته ذوب آهن:

تالش می کنیم از کورس قهرمانی دور نشویم
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مدیر کل امور اجرایی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان خبر داد:

جداسازی مسیرهای عابرپیاده و دوچرخه در چهارباغ
مدیر کل امور اجرایی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان اظهار کرد: اجرای مسیرهای 
دوچرخه در مناطق ۱۵ گانه شــهر آغاز و تاکنون ۱۵۰ کیلومتر از آن احداث شــده است.حمید آقایی 
تصریح کرد: اتصاالت مسیرهای دوچرخه در تقاطع ها و میادین در دستور کار قرار گرفته، طرح های 
مربوط به مناطق ابالغ شــده و اخیرا تعدادی از مناطق در حال تکمیل مسیرها در تقاطع ها هستند.

مدیر کل امور اجرایی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان افزود: اتصاالت مسیرهای 
دوچرخه در مناطق یک، سه و هشت شهرداری آغاز شده و در سایر مناطق نیز طرح مربوط به آن در 
حال طراحی و ابالغ است.وی با تاکید بر اینکه مســیرهای دوچرخه در نزدیک حریم تقاطع ها باید 
ایمن و تردد دوچرخه سواران از مسیری ایمن انجام شود، گفت: کارشناسان معاونت حمل و نقل و 
ترافیک در حال تهیه و ابالغ طرح ها هستند.آقایی گفت: با توجه به اینکه مسیرهای دوچرخه سواری 
در سطح خیابان ها تکمیل شده، ۴۰ درصد اتصاالت مسیرها نیز انجام شده و امیدواریم تا پایان سال 
این مسیرها را تکمیل کنیم.وی با اشاره به اصالح مسیر دوچرخه سواری در چهارباغ عباسی، اظهار 
کرد: تداخل مسیر تردد عابران پیاده و دوچرخه در چهارباغ مشکل آفرین شده از این رو کارشناسان 
معاونت حمل و نقل در حال بررســی راهکاری هستند تا تفکیک مســیرها انجام و مشکل تداخل 

عابرپیاده و دوچرخه رفع شود. 

عضو شورای شهر:

»رویای اصفهان« بخشی از پازل  باشگاه شهراندیشان است
رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان با اشــاره به برگزاری سلسله نشست های 
» رویای اصفهان« اظهار کرد: شورای شهر رویکرد، ایدئولوژی و رویاهای خود برای اصفهان را در زمان 
انتخابات اعالم و شهردار نیز چشم انداز تحقق شهر اسالمی را متناسب با شعار شورای شهر تعریف کرد.

مصطفی نباتی نژاد با بیان اینکه این چشم انداز یک مسیر و نگاه دارد و روی بهبود مسیر حرکت کرده 
است، افزود: شاید محقق شدن آن به طور کامل در دوره ششم امکان پذیر نباشد اما در مسیر تحقق 
این رویا پیش می رویم تا اصفهان شهر خوب زندگی شود.رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی 
شهر اصفهان با اشاره به برگزاری سلســله گفت وگوهای اهالی فرهنگ و هنر درباره آینده اصفهان و 
رویایی که برای آن دارند، تصریح کرد: رویا می تواند به رفع چالش های امروز جامعه کمک کند بدین 
سبب رویا داشتن برای اصفهان یک دغدغه مشــترک میان حوزه هنری، شورای شهر و اندیشکده 
زنجیره گفت وگو شد.وی با بیان اینکه گفت وگو این مسیر را روشن می کند زیرا در گفت وگو تامل، شنود 
و صبر موثر در درک اندیشمندان مختلف وجود دارد، گفت: سلسله نشست های » رویای اصفهان« که 

بر پایه گفت وگو بنا شده است می تواند بخشی از پازل » باشگاه شهراندیشان« باشد.

مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان:

ایستگاه آتش نشانی 1۹ در زینبیه آماده افتتاح است
مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان گفت: ایستگاه آتش نشانی شماره ۱۹، واقع در خیابان آیت ا... غفاری 
روبه روی حرم حضرت زینب)س(، آماده بهره برداری است.بهزاد حقانی اظهار کرد: مساحت ایستگاه 
شماره ۱۹ آتش نشانی یک هزار و ۳۰۰ متر مربع با زیربنای یک هزار و ۸۰۰ متر مربع است که سه طبقه 
اداری، یک آشیانه و یک سالن اجتماعات دارد.مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان با اشاره به تفکیک 
دو پهنه باتان و سودان، گفت: پهنه باتان با وسعت تقریبی ۳۳ هکتار و پهنه سودان با وسعت حدود 
۳۰ هکتار با همکاری مالکان طبق نقشه تفکیک و در این نقشه گذرهای داخلی و خیابان های در حال 
توسعه مشخص شده است.حقانی در رابطه با ابعاد پالک های ساخته شده و پالک های تفکیک شده 
این منطقه، افزود: در تفکیک های جدید حداقل مساحت ۱۸۰ متر در نظر گرفته شده، اما متاسفانه در 

منطقه ۱۴ ریزدانگی وجود دارد و پالک بندی های کمتر از ۵۰ مترمربع هم لحاظ شده است.

مدیرعامل سازمان عمران شهری شهرداری اعالم کرد:

اصفهان؛ ایستاده بر سکوی نخست ابر پروژه های عمرانی

مدیرعامل سازمان عمران شهری شهرداری اصفهان  اظهار کرد: ساخت 
و ساز و عمران شهری یکی از مهم ترین ارکان رشد و توسعه فیزیکی شهر 
است که ســهولت در رفت و آمد، عبور و مرور خودروها، کاهش ترافیک 
و آلودگی هوا، زیبایی بصری شــهر، رونق گردشگری و بسیاری از نتایج 
چشمگیر دیگر را به دنبال دارد؛ به ویژه در شــهری همچون اصفهان که 
از حیث تاریخی، فرهنگی و هنری زبانزد خاص و عام اســت و به عنوان 
یکی از قطب های مهم گردشگری در ایران و جهان به شمار می رود.مجید 
طرفه تابان افزود: الزم است روش ســاخت و ساز و عمران نیز در چنین 
شهری با ســطح کیفی قابل قبولی به انجام برسد و یک زندگی راحت و 
مطابق با شأن و شخصیت شــهروندان این کالن شهر را برای آنها فراهم 
آورد. مدیرعامل سازمان عمران شهری شهرداری با تاکید بر اینکه اصفهان 
ایستاده بر سکوی نخست پروژه ها و ابر پروژه های عمرانی است، ادامه 
داد: این ســازمان به عنوان متولی اصلی اجــرای پروژه های عمرانی در 
شهر اصفهان مسئولیت های پرشمار و سنگینی را برعهده دارد، به ویژه در 
دوره اخیر مدیریت شهری که معضالت و مشکالت اقتصادی یکی پس 
از دیگری گریبان کشور را گرفت و پس از آن نیز بحران شروع کرونا از راه 
رسید و بر حجم مشکالت افزود.وی تصریح کرد: در چنین شرایطی به 
نظر می آمد که بسیاری از پروژه های عمرانی دچار توقف و حتی تعطیلی 

شود، اما برخالف این تصور، مجموعه بزرگ شهرداری اصفهان و سازمان 
عمران به عنوان بخشی از این مجموعه نه تنها ناچار به کاهش و یا تعطیلی 
فعالیت های خود نشد، بلکه با عزم جدی به صورت شبانه روزی نسبت 
به اجرای پروژه های نیمــه تمام و پروژه های جدید شــهر اصفهان گام 
برداشــت؛ پروژه هایی که هر کدام از آنها اقدامی جدی در راستای رشد و 
توسعه شهری بوده و ثمرات بسیار مثبت و چشمگیری را عاید اصفهان و 
اصفهانی ها خواهد کرد.طرفه تابان گفت: برخی از مهم ترین این پروژه ها 
که شهروندان نیز همه روزه شاهد تکمیل سریع و پر سرعت آنها در گوشه 
گوشه شهر بوده و هستند، شامل مجموعه پل ها و تقاطع چهار سطحی 
سردار شهید سلیمانی، تقاطع غیر همسطح آفتاب، بلوار تابان و آسمان، 
نمایشگاه بین المللی اصفهان، پارکینگ و سالن اجتماعات گلستان شهدا، 
میدان شهدای هسته ای، خیابان سازی و احداث پارکینگ اردیبهشت، 
تقاطع غیر همسطح شهید کشوری و رینگ چهارم حفاظتی شهر می شود 
که هر کدام در گوشه ای از شــهر تکمیل و یا مورد بهره برداری قرار گرفته 
است. وی با بیان اینکه بســیاری از پروژه های عظیم از چند دهه قبل به 
عنوان طرحی برای شهر اصفهان ارائه شــده و یا نیاز به طراحی و احداث 
آنها از سوی مردم بیان شده، اما شرایط الزم برای اجرا و تکمیل آنها وجود 
نداشته است، اظهار کرد: در حال حاضر با مشارکت مردم فهیم اصفهان و 

تالش جدی مدیریت شهری اصفهان شاهد به ثمر نشستن این پروژه ها 
هستیم.مدیرعامل سازمان عمران شهری شهرداری اصفهان ادامه داد: 
این سازمان در آذرماه سال ۹۹ موفق به جذب بودجه ۶۲۵ میلیارد ریالی 
خود طی یک ماه و شکســتن رکورد تمامی ادوار در جذب بودجه شــد؛ 
همچنین در سال گذشته با تولید یک میلیون و ۲۸۰ هزار تن مصالح رکورد 
جدیدی برای سازمان عمران ثبت شد. وی با بیان اینکه حدود ۲۰ میلیارد 
تومان فروش مصالح توسط سازمان عمران نیز از دیگر دستاوردهای این 
سازمان به شمار می آید، گفت: سازمان عمران شهرداری همانگونه که در 
سال ۹۹ توانست چنین فعالیت درخشــان و قابل توجهی داشته باشد، 
در سال ۱۴۰۰ نیز آســتین همت خود را برای اجرا و تکمیل پروژه ها و ابر 
پروژه های شهر اصفهان باال زده است.طرفه تابان تاکید کرد: استراتژی ها 
و راهبردهای سازمان عمران شهرداری در سال جاری نیز در قالب اجرای 
پروژه های متعددی تدوین شده و در دستور کار این سازمان قرار گرفته 
اســت، چنان که عملیات احداث پارکینگ زیرسطحی خیابان توحید با 
ظرفیت حدود ۳۸۰ دســتگاه خودرو که از نیازهای مبرم در منطقه پنج 
شهرداری بود، آغاز شده اســت.وی ادامه داد: از دیگر پروژه های جاری 
می توان به ادامه احداث رینگ چهارم در کیلومتر دو و نیم تا هفتم، سفت 

کاری بازارچه فدک و ایستگاه متروی شاهد اشاره کرد.

سرپرســت اداره کل کتابخانه های عمومی اســتان 
اصفهان گفت: متوقف شدن فعالیت های حضوری در 
کتابخانه ها، حضور فعال در فضای مجازی را چندین 
برابر کرد؛ به طوری که در ســال گذشته ۱۶ جشنواره 
در مناســبت های مختلــف و با موضوعاتــی مانند 
گرامیداشت کادر درمان، روز زن، روز پدر، پژوهش و 
کارآفرینی برگزار شد. امیر هالکویی افزود: برگزاری 
جشنواره ها در فضای اینســتاگرام و اسکای روم، با 
حضور شهروندان عزیز، استادان و مسئوالن انجام 
شد که این اتفاق در کشــور فوق العاده و بی سابقه 

بوده است. سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی 
اصفهان در ادامه از گســترده شدن این فضا سخن 
گفت و تصریح کرد: با وجود تمام ســختی هایی که 
در تدارکات برنامه های مجازی پیش رو بود، طی ۶ 
ماهه اول امسال، ۲۷ جشنواره با حدود بیست هزار 

برنامه فرهنگی برگزار شد. 
هالکویی بــه موضوعات این جشــنواره ها اشــاره 
داشت و اضافه کرد: جشنواره روز قدس، بزرگداشت 
عطار نیشابوری، بزرگداشــت استاد سخن سعدی 
شیرازی، عید غدیر با عنوان پدر مهربانی ها، یادواره 
شــهید ســلیمانی، اقتصاد مقاومتی و ســوگواری 
رحلت امــام)ره(، از جمله عناوین جشــنواره های 
برگزار شده در ۶ ماه گذشته است؛ الزم به ذکر است 
در جشــنواره کتابخوانی رضوی امســال که توسط 
بنیاد بین المللی امــام رضا )ع( برگزار می شــود، 

سهم بیشترین شــرکت کنندگان به استان اصفهان 
تعلــق دارد.  وی، موضوع گرانی کتــاب را نیز پیش 
کشید و خاطرنشان کرد: پویش نذر کتاب با عنوان 
»بهار کتاب، انوار دانایی« به مناســبت بزرگداشت 
عالمه مجلســی از افتخارات اصفهان طی سه سال 
متوالی برگزار شــد که حدود هزار جلد کتاب رایگان 
در این پویش توســط مــردم و خیر هــای عزیز به 
کتابخانه های مناطق محروم اهدا شد.  سرپرست 
اداره کل کتابخانه هــای عمومــی کشــور همچنین 
موضوع فعالیت های حضوری کتابخانه ها اشاره کرد 
و گفت: یکی از اقدامات انجام شده در زمان فعالیت 
حضوری کتابخانه ها، ایجاد قفسه قرنطینه کتاب بود؛ 
به این معنا که کتاب های برگشتی برای جلوگیری از 
گسترش کرونا تا چند روز در این قفسه می مانند و 

سپس به قفسه های اصلی بازگردانده می شوند.

اصفهان؛ پیشتاز در برگزاری جشنواره های فرهنگی

سازمان عمران شهرداری همانگونه که در سال ۹۹ توانست 
چنین فعالیت درخشان و قابل توجهی داشته باشد، در 
سال ۱۴۰۰ نیز آستین همت خود را برای اجرا و تکمیل 

پروژه ها و ابر پروژه های شهر اصفهان باال زده است

با مسئولان

طرح جامع جدید شهر اصفهان تا سال آتی تکمیل می شود
معاون شهرســازی و معمــاری اداره  کل راه و 
شهرســازی اصفهان گفت: تکمیل طرح جامع 
شــهر، با رویکرد نوین حدود یک ســال و نیم 

زمان می برد و سال ۱۴۰۱ آماده خواهد شد.
 محمــد بناییــان افــزود: طرح جامع شــهر 
اصفهان بــا رویکرد نویــن، تمامــی مباحث 
زیســت محیطی، توسعه شــهری، بحران ها، 
میراث فرهنگی و ... را در بر خواهد گرفت و به 
برنامه ریزی برای دیگر پروژه ها و طرح ها کمک 

خواهد کرد. 
وی اظهارداشت: آماده سازی این طرح بیش 
از گذشــته نیازمند همراهی و همکاری شورای 
شهر و شــهرداری اصفهان اســت و امیدواریم 
تعامل در دوره جدید این دو نهاد با اداره  کل راه 

و شهرسازی افزایش یابد. 

معاون شهرســازی و معمــاری اداره  کل راه و 
شهرســازی اصفهان با بیان اینکه طرح جامع 
قبلی حدود ۳۰ ســال قدمت داشت، تصریح 
کرد: بی شک به دلیل گذشت ســال ها از تهیه 
طرح قبلی، پاســخگویی به تمامــی نیازها و 
چالش ها ممکن نبــود بنابراین از ســال ۹۷ 
قراردادهای تهیه طرح فعلی منعقد و فعالیت 

با شیوه نوین آغاز شد. 
بناییان همچنین با اشاره به وضعیت طرح های 
جامع و تفصیلی در شهرســتان های اســتان 
اصفهان خاطرنشان کرد: از ۱۰۷ شهر این خطه 
۱۰۱ شهر مشمول نظام تهیه طرح های توسعه و 

عمران )جامع( است. 
وی با بیان اینکه وضعیت پیشرفت این طرح ها 
در استان مطلوب اســت، اضافه کرد: ۹۸ شهر 

طرح جامع مصوب و سه شــهر طرح در حال 
تصویب قرار دارد. معاون شهرسازی و معماری 
اداره  کل راه و شهرسازی اصفهان افزود: از ۱۰۷ 
شهر استان، ۱۸ شهر دارای طرح های تفصیلی 
مصــوب و ۵۹ شــهر در حال تهیــه طرح های 
تفصیلی اســت که از این تعداد ۶ شهر نیازمند 

بازنگری است. 
بناییان اظهارداشت: ۲۴ شــهر استان نیازمند 
تهیه طرح تفصیلی است که از این تعداد چهار 

شهر به بازنگری نیاز دارد. 

مدیر طرح ساماندهی ناژوان در اصفهان گفت: آکواریوم ناژوان پس از ماه ها تعطیلی بازگشایی شده و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی همه روزه آماده 
بازدید شهروندان است.سید رسول هاشمیان افزود: تونل آکواریوم ناژوان همه روزه از ســاعت ۱۰:۳۰ دقیقه تا ۱۹ میزبان شهروندان و گردشگران است.وی 
گفت: در روز های گذشته فعالیت مراکز تفریحی و گردشگری ناژوان شامل باغ پرندگان، باغ خزندگان، موزه پروانه ها، موزه صدف ها و شهربازی نیز از سرگرفته 
شد.مدیر طرح ساماندهی ناژوان اصفهان افزود: رعایت شیوه نامه های بهداشتی در اســتفاده از ماسک و دستکش برای بازدید کنندگان هنگام مراجعه به 
مراکز تفریحی روباز الزامی است.وی با اشاره به ســاعات فعالیت باغ پرندگان، گفت: عالقه مندان به بازدید از باغ پرندگان می توانند هر روز از ساعت هشت 
صبح تا ۱۶:۳۰ به این مجموعه مراجعه کنند.هاشمیان با بیان اینکه شهربازی ناژوان هر شب از ساعت ۱۸ تا ۲۳ پذیرای شهروندان است، گفت: با همکاری و 

هماهنگی مدیریت طرح ساماندهی ناژوان و اداره کل دامپزشکی، وضعیت سالمت و بهداشتی تمامی مراکز ناژوان تایید شده است.

معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: همزمان با بازگشــایی مدارس و با هدف آشناسازی و ترغیب دانش آموزان به مشارکت 
در امر مهم تفکیک از مبدأ، از ابتدای مهرماه امسال  ایستگاه های بازیافت سراسر شهر اصفهان در ازای دریافت پسماند خشک به شهروندان لوازم التحریر 

اهدا می کنند.
محمد بدیعی، این طرح را گامی مهم در راستای افزایش آگاهی و دانش کودکان و نوجوانان به عنوان سفیران انتقال فرهنگ بازیافت به خانواده دانست و 
تصریح کرد: این طرح موجب افزایش مشارکت کودکان و نوجوانان در امر مهم تفکیک از مبدأ و همچنین توسعه ارتباط شهروندان با ایستگاه های جمع آوری 
پسماند خشک می شود. معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان تصریح کرد: شهروندان می توانند با مراجعه به ایستگاه های بازیافت 

و تحویل پسماند خشک به آن ها در ازای آن لوازم التحریر دریافت کنند.

از سرگیری فعالیت تونل آکواریوم ناژوان اصفهان پسماند خشک بدهید، لوازم  التحریر تحویل بگیرید

یمنا
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فقدان سند مالکیت
7/170 شــماره نامه: 140085602024008079- 1400/07/10 نظر به اینکه ششدانگ 
پالک ثبتــی 4999/16246 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان ســند برگی به شــماره چاپی 
133167 و دفتر امالک الکترونیک 139920302024019258 بانک انصاری صادر شده 
و طی وکالتنامه zjpdwqeelbdh مورخ 1400/04/30 صادره از دفتر حفاظت منافع 
جمهوری اسالمی ایران در واشــنگتن خانم میهن کیخسروی به وکالت از بابک انصاری و 
به موجب درخواست 1400/018708 مورخ 1400/6/16 انضمام دو برگ استشهادیه محلی 
که امضا شهود آن ذیل شماره یکتای 140002155875000149 و رمز تصدیق 175813 
مورخ 1400/6/8 مورد گواهی دفترخانه اسناد رسمی 127 اصفهان رسیده است  اعالم نموده 
که سند مالکیت به علت جابجایی مفقود و درخواست صدور المثنی سند مالکیت نموده لذا 
 مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت مذکور 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1202477 مهدي شبان سرپرست واحد 

ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان

فقدان سند مالکیت
7/171 شــماره نامه: 140085602210005329- 1400/07/10 آقای علی اصغر توانا 
راد با تسلیم یک برگ استشهاد شهود بشــماره شناسه یکتا 140002155843000414 
1400 تنظیمــی دفترخانــه 140  /06  و رمــز تصدیــق 927849 مــورخ 11/
بهارســتان اصفهان مدعی مفقود شــدن سند مالکیت شــانزده حبه مشــاع از هفتاد و 
 دو حبه شــش دانگ پالک ثبتی 2248/185 واقع در بخش شــش ثبت جنوب شــرق
 اصفهان کــه در صفحه 509 دفتر 298 ذیل ثبت 62032 ســابقه ثبت و ســند مالکیت 
 بشــماره چاپی تک برگی ب 93- 918784 دارد  ســپس  نامبرده اظهار داشــته اند که 
ســند مالکیت مرقوم مفقود گردیده و درخواست صدور ســند مالکیت المثنی ملک فوق 
را نموده اســت لذا مراتب  به اســتناد تبصره یــک اصالحی ذیل مــاده 120 آئین نامه 
 قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به
 ملک مرقوم یــا وجود ســند مالکیت نزد خــود می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی 
ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را کتبــا ضمــن ارائه اصــل ســند مالکیت یا 
ســند معامله به این اداره تســلیم و رســید اخــذ نمائید تــا مراتب صــورت مجلس و 
اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مســترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت 
مقــرر اعتراضی نرســید یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیت یا ســند 
 معامله ارائه نشــود اقــدام به صدور ســند مالکیت المثنــی طبق مقررات خواهد شــد. 

م الف: 1202309 اداره ثبت اسناد و امالک جنوب شرق اصفهان

مفاد آراء
7/172 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعییــن 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 ســند 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 3715-1400/03/26 هیات ســوم آقای ســید عظیم قنادیان 
الدانی به شناســنامه شــماره 16 کدملی 1289917108 صادره اصفهان فرزند ســید 
صادق در ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 997/75 متر مربــع پالک 684 
فرعی از 13 اصلــی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان مورد 
 ثبت صفحه 520 دفتــر 23 امالک طبق ســند انتقالی 43251 مــورخ 1369/01/27 

دفترخانه 47 اصفهان 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/12

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/27 
م الف: 1202420 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/173 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 اســت لذا مشــخصات 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 ســند 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 تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شــماره 6638-1400/06/08 هیات دوم آقای ستار صالحی مقدم 
به شناسنامه شماره 34 کدملی 1290415293 صادره اصفهان فرزند عبدالجبار در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 244/50 متر مربع قسمتی از پالک شماره  
28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت محمد 
علی توکلی از سند شماره 36567 مورخ 1347/8/20 دفترخانه شماره 86 اصفهان از 

مورد ثبت صفحه 268 الی 271 دفتر 54 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/12

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/27 
م الف: 1202458 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
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استرس یک هدف مهم را برآورده می کند و به ما این امکان 
را می دهد تا به ســرعت به تهدیدها پاســخ دهیم و از خطر 
اجتناب کنیم. با این حال قرار گرفتن طوالنی مدت در معرض 
استرس ممکن اســت منجر به مشکات ســامت روان و 
افزایش مشکات سامت جسمانی شود. مجموعه وسیعی از 
تحقیقات نشان می دهد که افزایش سطح استرس در توانایی 
شما برای مقابله با بیماری های جسمی اختال ایجاد می کند. 
در حالی که هیچ کس نمی تواند از همه استرس ها اجتناب 
کند، شما می توانید برای کنترل آن به شیوه های سالم کار کنید 

که پتانسیل بهبودتان را افزایش می دهد.
بخورید و بنوشید تا سالمت خود را بهینه کنید: برخی افراد 
ســعی می کنند با نوشــیدن الکل یا خوردن زیاد استرس را 
کاهش دهند. شاید این اقدامات در کوتاه مدت کمک کننده 
باشد، اما در واقع ممکن اســت در طوالنی مدت بر استرس 
بیفزاید. کافئین همچنین می تواند اثرات استرس را افزایش 
دهد. مصرف یک رژیم غذایی ســالم و متعادل به مقابله با 

استرس کمک می کند.
به طور منظم ورزش کنید: عاوه بر فواید سامتی جسمانی 
نشان داده شده است که ورزش می تواند یک ضد استرس 
قوی باشــد. تمرینات هوازی، تقویت با وزنه یا فعالیت های 

حرکتی مانند یوگا یا تای چی را در نظر بگیرید و اهداف منطقی 
برای خود تعیین کنید. ثابت شده است که تمرینات هوازی 
باعث ترشح اندورفین می شود ؛مواد طبیعی که به شما کمک 

می کند احساس بهتری داشته باشید.
مصرف دخانیات و محصــوالت نیکوتین را متوقف کنید: 
افرادی که از نیکوتین استفاده می کنند اغلب از آن به عنوان 
مسکن استرس یاد می کنند. با این حال نیکوتین در واقع با 
افزایش تحریک فیزیکی و کاهــش جریان خون و تنفس، 

استرس بیشتری به بدن وارد می کند.
تکنیک های آرام سازی را مطالعه و تمرین کنید: صرف وقت 
برای استراحت هر روز به مدیریت استرس و محافظت از بدن 
در برابر اثرات استرس کمک می کند. شما می توانید از انواع 
تکنیک ها مانند تنفس عمیق، تصویرســازی، آرام ســازی 

پیشرونده عضات و مدیتیشن را انتخاب کنید.
عوامل محرک استرس را کاهش دهید: اگر مانند بسیاری 
از مردم هستید، ممکن است زندگی شما پر از خواسته های 
زیــاد و زمان کم باشــد. در بیشــتر موارد، این خواســته ها 
خواسته هایی هســتند که ما انتخاب کرده ایم. می توانید با 
تمرین مهارت های مدیریت زمان مانند درخواست کمک در 
مواقع مناسب، تعیین اولویت ها، برای خود و مراقبت از خود 

وقت بگذارید.
ارزش های خود را بررسی کنید و بر اساس آنها زندگی کنید: 
هرچه رفتارهای شما بیشتر نشان دهنده اعتقادات شما باشد، 
احساس بهتری خواهید داشت. مهم نیست که چقدر زندگی 
شــما شــلوغ اســت. هنگام انتخاب فعالیت های خود از 

ارزش های خود استفاده کنید.
خود را تایید کنید: اشــکالی ندارد اگر به تقاضاهایی که به 
شما فشــار زیادی وارد می کند، »نه« بگویید. همیشه الزم 

نیست انتظارات دیگران را برآورده کنید. 
اهداف و انتظارات واقع بینانه تعیین کنید: اشکالی ندارد اگر 
بدانید که نمی توانید صد در صد در همه کارها به طور همزمان 
موفق باشید. مراقب چیزهایی باشید که می توانید کنترل کنید 
و روی پذیرش چیزهایی که نمی توانید کنترل کنید، کار کنید.

خودتان را به خودتان بفروشید: وقتی احساس خستگی 
می کنید، به خودتان یادآوری کنید کــه چه کارهایی را خوب 
انجام می دهید. از عزت نفس سالم برخوردار باشید.چندین 
روش دیگر وجود دارد که می توانیــد برای آرامش یا کاهش 
استرس از آنها استفاده کنید ، از جمله:تمرینات تنفس عمیق، 
مراقبه، مدیتیشــن ذهن آگاهی،شل شــدن پیش رونده 

عضات و... .

آشپزی
خوراک 

فلفل دلمه ای کبابی 
مواد الزم: فلفل دلمه ای 2 عدد، فلفل سبز 2 عدد، 

گوجه فرنگی 8 عدد، سیر 2 حبه، جعفری یک دسته کوچک، 
روغن زیتون 2 قاشق غذاخوری، نمک و فلفل سیاه به مقدار کافی

طرز تهیه: ابتدا باید فلفل دلمه ای ها را به همراه گوجه فرنگی ها و فلفل سبزها کباب کنید. 
برای این منظور می توانید از منقل زغال استفاده کنید یا در صورت محدودیت از اجاق گاز بهره 

ببرید.پس از اینکه فلفل دلمه ای، فلفل سبز و گوجه فرنگی ها را کباب کردید، اجازه دهید کمی 
خنک شوند، سپس قسمت های اضافی و تخمه های درون فلفل دلمه ای ها را خارج کرده و آنها را 
به صورت نگینی خرد کنید.در این مرحله قسمت های اضافی فلفل سبزها را هم مانند فلفل دلمه 

ای ها جدا کرده و به صورت نگینی خرد کنید. گوجه فرنگی ها را پس از گرفتن پوست با گوشت کوب 
بکوبید تا کاما له شوند. برای اینکه گوجه فرنگی ها کاما یکدست شوند، می توانید آنها را درون 

میکسر بریزید و پوره کنید.  در ادامه یک تابه مناسب روی حرارت قرار دهید و روغن زیتون 
را اضافه کنید. حاال سیر را به صورت ریز خرد کنید.در این مرحله سیر خرد شده را به تابه 

اضافه و به خوبی تفت دهید تا عطر آن خارج شود، سپس گوجه فرنگی های پوره 
شده را به همراه فلفل های خرد شده به تابه اضافه و به خوبی ترکیب کنید. 

پس از اینکه مواد یکدست شدند، مقداری نمک و فلفل سیاه اضافه 
کنید و اجازه دهید آب سبزیجات کشیده شود. در پایان 

جعفری را خرد کرده و روی غذا بریزید. 

چگونه می توانیم استرس را به شیوه های سالم مدیریت کنیم؟

اولین تصویر از لیال حاتمی در »پیر پسر« واگذاری 2 نقش جنجالی »تاج« به بازیگران عرب
اولین تصویر از لیا حاتمی در فیلم سینمایی »پیر پسر« به نویسندگی و 
کارگردانی اکتای براهنی منتشر شد.این فیلم سینمایی ماه گذشته 
به تهیه کنندگی بابک حمیدیان و سرمایه گذاری ارسان براهنی 
کلید خورد و فیلمبرداری آن همچنان ادامه دارد.»پیر پسر« 
دومین فیلم سینمایی اکتای براهنی در مقام کارگردان است و 
بازیگرانی چون حامد بهداد، لیا حاتمی، حسن پورشیرازی و محمد 
ولی زادگان تاکنون جلوی دوربین این فیلم سینمایی قرار گرفته اند.

سریال »تاج« در حال حاضر یکی از سریال های پرطرفدار جهان 
است که به کاخ پادشاهی بریتانیا ورود کرده و شخصیت های واقعی 
را برای مخاطب ترسیم کرده است. محمد و دودی فاید دو تن 
از شخصیت های حقیقی این سریال هستند که عرب بوده اند و 
سازندگان سریال »تاج« هم برای ایفای این شخصیت ها دو بازیگر 
عرب زبان  را برگزیده اند.خالد عبدا... مصری و سلیم ضو فلسطینی، دو 
بازیگر عرب زبان هستند که در سریال »تاج« به ایفای نقش می پردازند. 

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

ذوب آهن اصفهان در راستای مسئولیت های اجتماعی و حمایت از دانش 
آموزان نیازمند منطقه و به منظور ترویج علم و دانش 10 مهرماه همزمان با 
بازگشایی مدارس یک هزار بسته لوازم التحریر در بین نیازمندان منطقه 
توزیع کرد. مدیر روابط عمومی شــرکت در این خصوص گفت: ذوب آهن 
اصفهان به منظور گرامیداشت یاد و خاطره 36 هزار دانش آموز که در دوران 
دفاع مقدس و انقاب شکوهمند اسامی به شهادت رسیدند و همچنین در 

راستای مسئولیت های اجتماعی خود ، اقدام به توزیع این بسته های لوازم 
التحریر کرد. علیرضا امیری با اشاره به اینکه ذوب آهن اصفهان با اهدای 
این بسته های لوازم التحریر به نیازمندان منطقه قدمی کوچک در راستای 
ترویج علم و دانش برداشــته است، افزود : هزار بســته لوازم التحریر به 
ادارات آموزش و پرورش شــهرهای باغ بهادران ، زرین شهر و فوالدشهر 

اهدا خواهد شد تا در اسرع وقت بین نیازمندان توزیع شود.

بیش از 85 درصد از مشترکین آبفای استان اصفهان از عملکرد ماموران قرائت 
کنتور و رسیدگی به حوادث این شــرکت اعام رضایت کردند.براساس نتایج 
نظرسنجی انجام شــده که با مشارکت 1991 نفر از شــهروندان در سال 1399 
انجام شد، بیش از 85 درصد پاسخگویان از نحوه برخورد و رعایت ادب ماموران 
قرائت کنتور و ماموران رسیدگی به حوادث شرکت آب و فاضاب استان اصفهان 
رضایت کامل دارند و 75 درصد نیز زمان مراجعه ماموران قرائت کنتور به درب 
منازل را بهترین موقع ممکن می دانند.نتایج این نظرسنجی همچنین بیانگر 
آشنایی و آگاهی 50 درصدی پاسخگویان از خدمات سامانه ارتباط با مشتریان 
122 و ســامانه ارائه خدمات غیر حضوری 1522 است.شرکت کنندگان در این 
نظرسنجی در عین حال رضایت نسبتا کمی از فشار شبکه توزیع آب داشتند و 
فقط 35 درصد در این خصوص اعام رضایت کرده اند. علت این امر نیز افزایش 
میزان مصرف در روزهای گرم سال و کمبود آب مورد نیاز به میزان 3200 تا 4300 
لیتر در ثانیه است که موجب افت شــدید فشار و یا قطع احتمالی آب در برخی 
مناطق می شود و امید است با بهره برداری از سامانه دوم آبرسانی به اصفهان 
بزرگ این مشکل برطرف شود. رصد افکار عمومی و بررسی میزان رضایت مندی 

از خدمات رسانی آبفای استان اصفهان در سطح شــهرها و روستاهای تحت 
پوشش از اهداف برگزاری نظرسنجی مشترکین است که همه ساله بر اساس 
مصوبات اباغی وزارت نیرو و با رعایت ضوابط علمی و روش های پژوهشی، به 
صورت الکترونیکی توسط واحد پژوهش و افکارسنجی روابط عمومی شرکت 

آب و فاضاب استان اصفهان انجام می شود.

طی یك ماه اخیر 29 كیلومتر از شبكه فاضاب محدوده آبفا منطقه یك شست 

و شو و الیروبی شــد.به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه یك، این اقدام با 
هدف جلوگیری از پس زدگی و گرفتگی شــبكه فاضــاب آبفای منطقه یك 
توسط پیمانكار و با نظارت اداره توسعه و بهره برداری شبكه فاضاب این منطقه 
انجام شد.شایان ذكر است، شست و شوی شــبكه فاضاب در سطح آبفای 
منطقه یك در تمام مقاطع سال ادامه دارد.همچنین در یک ماه اخیر 66 دریچه 
منهول فاضاب در سطح آبفای منطقه یک مرئی سازی و همسطح سازی شد. 
این اقدام که با هدف جلوگیری از خطرات و صدمات برای عبور و مرور وسایل 
نقلیه و شهروندان صورت گرفت، توســط پیمانکار اداره توسعه و بهره برداری 
آبفای منطقه یک انجام شد.همزمان با سنگفرش شهرداری اصفهان در هسته 
مرکزی این شهر، همسطح سازی و مرئی سازی دریچه منهول های فاضاب 

در دستور کار امور آبفای منطقه یک اصفهان قرار دارد.

رییس انجمــن تولید کنندگان فــوالد ایران با حضــور در غرفه ذوب آهن 
اصفهان در متالکس 2021 گفت: در خصوص تولید 55 میلیون تن فوالد در 
افق 1404 دو دیدگاه وجود دارد اول اینکه آیا این هدف دست یافتنی است 
یا خیر و دوم اینکه در صورت تحقق آیا قابل بهره برداری است؟ در خصوص 
بحث اول اینکه در حال حاضر حدود 40 میلیون تن ظرفیت ســازی شده 
است،15 میلیون تن ظرفیت در حدود چهار سال غیر ممکن نیست؛ اما با 

توجه به شرایط فعلی کار سختی محسوب می شود.

قطعی برق صنایع فوالدی،کشور را ارزش افزوده بسیاری محروم کرد
وی افزود : به فرض اینکه تولید 55 میلیون تن فوالد هم محقق شود، بهره 
برداری از آن یک گلوگاه مهم اســت. در حال حاضر 40 میلیون تن ظرفیت 
نصب شــده و 30 میلیون تن هم تولید داریم. تولیدی کــه زیر بار قطعی 
گسترده برق در تابستان گذشته به دست آمد. این قطعی برق حجم باالیی 
از تولید را گرفت و کشورمان را از ارزش افزوده آن محروم کرد. در زمستان 
هم اخطار می دهند که با کمبود گاز مواجه می شویم. با این شرایط ممکن 
اســت تولید 30 میلیون تن ســال گذشته هم محقق نشــود. حال با این 
چالش ها و محدودیت ها چگونه قرار است تا حدود چهار سال آینده تولید 

55 میلیون تن فوالد محقق شود ؟
رییس انجمــن تولید کنندگان فــوالد ایران تصریح کرد: بــرای تولید 55 
میلیون تن فوالد باید نیروگاه های بسیاری ســاخته شود،سرمایه گذاری 
برای تولید گاز و توزیع آن،محدودیت مواد اولیه و … از جمله چالش هایی 
هستند که تولید 55 میلیون تن فوالد را در افق 1404 با اما و اگرهایی همراه 

می سازند،زیرا از معدن تا محصول باید در نظر گرفته شود.
این مقام مســئول گفت: بــرای تولید 55 میلیون تن فــوالد به حدود 80 
میلیون تن سنگ آهن فرآوری شده نیاز داریم و همچنین نزدیک به 200 
میلیون تن بســته به عیار معدن باید استخراج داشــته باشیم. اگر شاخه 
معدن هم تجهیز شود تا چه زمانی می توان ادامه داد؟ بنابراین شناسایی 

معادن و اکتشاف به عنوان یک استراتژی مهم باید مورد توجه قرار گیرد.
سبحانی خاطر نشان کرد: بین عرضه و تقاضا تعادل وجود ندارد،برق تولید 
شده به صورت ناهمخوان در دو بخش خانگی و صنعت مورد استفاده قرار 
می گیرد بنابراین باید به ســمت احداث نیروگاه برویــم تا ارتقای ظرفیت 
تولید را داشــته باشــیم. ســرمایه گذاری که برای احداث نیروگاه شده 
متناسب با توسعه مصرف برق نبوده است. با توجه به پیشرفت تکنولوژی 
حتی در روستاها نیز وســایل برقی بسیاری اســتفاده می شود، شهر هم 
که جای خودش را دارد. از آن طرف صنایع فوالد،ســیمان و ســایر صنایع 
وابسته رو به توسعه هستند. در بخش فوالد هم که جایگاه دهم دنیا داریم 
پس باید زیر ساخت های متناســب توسعه پیدا می کردند که این موضوع 

محقق نشد.

 سرمایه گذاری برای تولید برق،اجتناب ناپذیر است  
این صاحب نظر صنعت فوالد کشور اظهار داشت: اگر امروز تصمیم بگیریم 
10 هزار مگاوات نیروگاه برق احداث کنیم حداقل ســه ســال آینده به ثمر 
می نشیند و  باید به سرعت این سرمایه گذاری توسط فوالدی ها و یا بخش 

خصوصی انجام شود. در حال حاضر بســیاری از واحدهای فوالدی، برق 
مورد نیاز خودشان را از طریق بورس انرژی و نیروگاه های بخش خصوصی 
خریــداری می کنند. بنابراین ســرمایه گذاری برای تولیــد برق،یک باید 

اجتناب ناپذیر است.
رییس انجمن تولید کنندگان فوالد ایران افزود: امســال بخشــی از برق 
مورد نیاز کشور از طریق نیروگاه های برق آبی تامین شد که کاهش نزوالت 
آسمانی و محدودیت آب باعث شــد بخشی از این ظرفیت متوقف شود و 

افت تولید از این طریق هم برای صنعت فوالد رخ دهد.
وی در پاسخ به این سوال که وزارت نیرو در تامین برق صنایع فوالدی چه 
نقشی دارد ، گفت: وزارت نیرو،نیروگاه های گازی بسیاری دارد که طرح آنها 
سیکل ترکیبی )گاز و بخار( بود. به دلیل  ساده تر بودن بخش گاز را احداث 
کردند؛ اما برای بخار ســرمایه گذاری انجام نگرفت. مقرر شد بخش بخار 
این نیروگاه ها با مشارکت بخش خصوصی احداث شود تا سیکل ترکیبی 
داشته باشــیم. همچنین کشــور ما در بخش نیروگاه های خورشیدی هم 
پتانسیل های بسیاری دارد که باید فعال شوند. البته مستلزم این است که 

قیمت برق تعدیل شود تا این نیروگاه ها اقتصادی شوند.

دیماند 10 درصدی حتی توان سرپا نگه داشتن صنایع را هم ندارد
وی ادامه داد: خروجی احداث نیروگاه ها در ســال های آینده مشــخص 
می شــود، این مدت را باید چه کار کرد؟ امسال وزارت نیرو عملکرد خوبی 
نداشت،به صورت عام اعام کردند صنایع فوالد و ســیمان فقط 10 درصد 
دیماند خودشان را اجازه مصرف دارند یعنی 90 درصد را باید کاهش دهند. 
این تصمیم به لحاظ فنی مقدور نبــود. کارخانه های فوالدی حتی اگر قرار 
باشد متوقف هم شوند باید بخشی از تاسیسات و تجهیزات شان در مدار 
باشــد. به عنوان مثال باید سیســتم گردش آب آنها  فعال باشد تا دیواره 
کوره ذوب نشود. صرفا به کار اندازی این بخش ها، قطعا بیشتر از 10 درصد 
ظرفیتی که تعیین کردند به بــرق نیاز دارد بنابراین  منطقی این اســت تا 
زمانی که مشکل اساسی مرتفع نشــده وزارت نیرو با متولیان این امر یک 
برنامه ریزی معقول داشته باشــد. در کمبود برق باید همه سهیم باشند. 

برق خانگی مهم است اما صنعت هم اقتصاد کشور را می چرخاند. 
رییس انجمن تولید کنندگان فوالد ایــران گفت:  با توجه به این چالش ها 
باید همدلی و هم افزایی بیش از پیش در صنعت فوالد کشــور حکم فرما 
باشــد. به عنوان مثال زمانی که بحث افزایش بی رویــه قیمت مواد اولیه  
شــامل ســنگ آهن،فرو آلیاژها،قراضه و … را داریم بایــد فوالدی ها با 
هماهنگی همدیگر و با محوریت انجمن تولید کنندگان فوالد ایران برنامه 

ریزی داشته باشند تا آسیبی به تولید وارد نشود.
وی اضافه کرد: فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان با توجه به اینکه هم جوار 
یکدیگر واقع شدند و نیروی انســانی متخصص بسیاری دارند،می توانند 
همکاری های مشترک بسیاری داشته باشــند. ریخته گری ذوب آهن و 
مبارکه فقط در ابعاد شمش متفاوت هستند؛ اما تکنولوژی آنها یکی است 
یا در نورد ، LF و … امکانات مشترک و مشابهی وجود دارد. به عنوان مثال 
صرفا در بخش تعمیرات می توانند با ایجاد یــک مجموعه تعمیراتی کلیه 

اقدامات خودشان را در این مجموعه متمرکز کنند.

از سوی شرکت ذوب آهن به مناسبت بازگشایی مدارس انجام شد؛

اهدای هزار بسته لوازم التحریر به دانش آموزان نیازمند در سطح شهرستان

رضایت شهروندان از عملکرد نیروهای عملیاتی آبفای استان اصفهان

شست و شوی 29 کیلومتر از شبکه فاضالب آبفای منطقه یک

رییس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در غرفه ذوب آهن اصفهان:

ذوب آهن و فوالد مبارکه می توانند همکاری های مشترک بسیاری داشته باشند
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