
شهرکیدراستاناصفهانکهکشورراازصادراتنفتبینیازمیکند؛

شاید وقتی دیگر!
3

 سینما با طعم مساوات 
 به بهانه پایان سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان در اصفهان؛ 

7

 اهدای بیش از ۴ هزار 
لوازم التحریر به دانش آموزان 

 کم بضاعت توسط
فوالد مبارکه 

 واکنش تارتار به خداحافظی
قاسم حدادی فر:

می خواهیم او کریم باقری 
ذوب آهن باشد

 رییس شورای فرهنگ عمومی 
چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

قطب های فرهنگی 
 چهارمحال؛ نیازمند 

نگاه های کشوری

8

4

6 7

رییس پلیس راه استان اصفهان:

سهم بانوان در تصادفات 
اصفهان ۳۵ درصد است

5

 توضیحات رییس کل دادگستری استان 
درباره گزارش شلیک به زنان در اصفهان؛

واقعیت ماجرا چه بود؟

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

شنبه 2۴ مهـــر  1۴00 
 09  ربیع االول  1۴۴۳ 

 16 اکتبر  2021
 شماره ۳۳69

8 صفحه
قیمت: 2000 تومان

افزایش احساس 
امنیت، دستاورد 
پلیس برای مردم 

اصفهان است
7

شیوه 
بودجه ریزی 
در کشور مانع 
اصلی تحقق 
عدالت است

احترامًا این شــهرداری در نظر دارد به استناد موافقتنامه شــماره 1400/100/627، مورخ 1400/07/11 شورای 

اسالمی شهر تیران نسبت به فروش 5 قطعه پالک مسکونی واقع در فاز دوم شهرک بهارستان مطابق با شرایط 

مندرج در اسناد و ضمائم مزایده اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ و تحویل 

فرم شرکت در مزایده از تاریخ چاپ این آگهی به شهرداری مراجعه نمایند. 

الزم به ذکر است مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه محرمانه شــهرداری تیران پایان وقت اداری روز  پنجشنبه 

مورخ 1400/07/29 می باشد.

آگهی مزایده نوبت اول

ابراهیم شجاعی– سرپرست شهرداری تیران م الف:1203649

آگهی مناقصه عمومی  )نوبت دوم(

داود بحیرایی- سرپرست شهرداری بهارستان م الف:1203671

شهرداری بهارستان در نظر دارد با استناد به نامه شماره 20/1/37803 مورخ 1400/6/10 استانداری اصفهان نسبت به اجاره پنج دستگاه خودرو وانت 
مزدا )دوکابین( با مدل 95 به باال و به صورت تمام وقت همراه با راننده مورد نیاز بمدت یکســال جهت انجام امور کشــت و کنترل و رفع سد معبر در 

محدوده و حریم شهر بهارستان از طریق برگزاری مناقصه عمومی با شرایط زیر اقدام نماید.

1- پیمانکاران ملزم به ارائه گواهی آخرین تغییرات و مدارک شرکت، گواهی تشخیص صالحیت معتبر از اداره کار و امور اجتماعی در رشته حمل و نقل 

می باشند. 

2- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 500/000/000 ریال می باشد.

3- پیشنهاد دهندگان می توانند از روز شــنبه مورخ 1400/07/17 تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/08/01 اســناد مناقصه را از امورقراردادها 

شهرداری بهارستان اخذ نمایند. الزم به ذکر است مهلت تحویل پیشنهادات شرکت کنندگان، پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1400/08/11 می باشد 

که باید به دبیرخانه محرمانه حراست شهرداری تحویل و رسید اخذ نمایند.

4- گشایش پیشنهادات روز چهارشنبه مورخ 1400/08/12 راس ساعت 14:30 بعدازظهر در محل شهرداری بهارستان صورت می پذیرد.

5- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در شرایط خصوصی اسناد مناقصه درج گردیده است.

4

 استاندار اصفهان  در دیدار با رییس جهاد دانشگاهی کشور : حمایت از سرمایه گذاری های جدید 
در دستور کار استانداری اصفهان است؛

استارت استاندار با استقبال از سرمایه گذاری
7

پایان تلخ ، تلخی بی پایان؟!
تراژدی تلخ در انتظار پایتخت صفویه؛آیا پایانی زودهنگام برای شکوه نصف جهان رقم می خورد؟

5

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و 
شهرسازی استان اصفهان مطرح کرد:
 خرید و فروش امتیاز 

مسکن ملی ممنوع است

 10 دلیلی که به ما می گوید »اسکوچیچ«
 باید برکنار شود؛

این »کت« سایز سرمربی 
نیست!

معاون اداره آموزش و پرورش اصفهان:

روند واکسیناسیون 
دانش آموزان تندتر می شود

3

5

6 3

 ممنوعیت ورود لوازم خانگی خارجی
 در گیر و دار »اما« و »اگر«ها؛

اینجا چراغی روشن است!

4

حفاری تونل زره در مسیر شلمزار به ناغان  
چهارمحال پس از 1۵ سال به اتمام رسید؛

 سازه های مهندسی مدرن
 در دل کوه

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

پنجشنبه 22 مهـــر  1400 
 07  ربیع االول  1443 

 14 اکتبر 2021
 شماره 3368

8 صفحه
قیمت: 2000 تومان

8

مناطق شرقی 
استان اصفهان در 
زمستان سوخت 
دوم و جایگزین 

8داشته باشند

اهدای تندیس 
مدیرحامی 

کودک به مدیر 
عامل آبفای 
استان اصفهان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

چهارشنبه 21 مهـــر  1400 
 06  ربیع االول  1443 

 13 اکتبر  2021
 شماره 3367

8 صفحه
ایران 1 - کره 1؛ فرار ببرها با تیر دروازهقیمت: 2000 تومان

1

مدیرکل پست استان می گوید شهری که مدیرانش ادعای هوشمندی آن 
را دارند، باید همت بیشتری هم داشته باشند؛

اصفهان؛ پیشتاز سیستم 
مکانیزه پستی در کشور

3

با سالم و صلوات و تمجید و تجلیل های فراوان 
پریا پارسادوست

و با این وعده که »وعده نمی دهد« آمد. یکی از 
خصیصه های دولت رییســی فعال همین بوده؛ اینکه مدام تاکید می کنند که 
حرف نمی زنند و عمل می کنند و البته تا اینجای کار،  مدیران دولت بیشــتر 
حرف زده اند و کمتر عمل کرده اند. اما خب این تازه ابتدای راه است. امیدها به 
دولتی که با شعار »انقالبی« روی کار آمده، با ایجاد تحوالت اساسی در زندگی 

و معیشت مردم »پررنگ« می شود. 
سیدرضا مرتضوی، رییس ستاد ابراهیم رییسی در اصفهان بود. حاال نماینده 
دولت رییســی در اصفهان اســت و مقام ارشــد یکی از اســتراتژیک ترین 
استان های ایران شده است؛ استانی که البته با انواع و اقسام بحران ها دست 
و پنجه نرم می کند؛ از بی آبی و خشکســالی گرفته تا بیکاری و فرونشست و 

آلودگی هوا و ... 
تجربه نشان داده استانداران قبلی هیچ کدام در گرفتن حق و حقوق اصفهان 
حداقل در زمینه »احیای زاینده رود« موفق نبوده اند، یا دغدغه اش را نداشتند 

یا توانش را! 
استاندار قبلی، اســتاد نوشــتن نامه های  عجیب و غریب بود. هنوز یادمان 
نرفته در حالی از»سرانگشت تدبیر آن سلسله جنبان گفتمان " تدبیر و امید"« 
تعریف کرد و مدعی شد این تدبیر، گره از جبین در هم کشیده اصفهان گشوده 
و نور امید بردل های مردمان این خطه همیشه مانای تمدن و فرهنگ تابانده 
که مردم اصفهان و حتی اهالی رسانه و مسئوالن شهری هم انگشت حیرت به 
دهان فروبرده و هاج و واج مانده بودند که این چه نامه ای است و اصال مگر چه 
اتفاقی افتاده و کدام مشکل زاینده رود حل شده که استاندار اینچنین بر طبل 
شــادانه می کوبد و برای رییس جمهور وقت نامه فدایت می شوم می نویسد 

و می فرستد!
نوشــته بود با تدبیر رییس جمهور؛ شورانگیزانه و شــگفت، سرشک شوق از 
دیدگان خیل عظیم انســان هایی که به خروش دوباره زاینده رود امید بسته 

بودند، فرو ریخته است!
در وصف شــرایط اصفهان از واژه هایی مثل »تنش آلــود«، »بحران زده« و 
»سقوط جهان شهر« استفاده  کرده بود و شأنیت استان را تا جایی که امکان 
داشت، پایین آورد و دست آخر حاصل چه بود از آن همه تعریف و تمجید از 

تدبیر آن سلسله جنبان گفتمان»تدبیر و امید«؟ هیچ ! یک »هیچ« بزرگ که 
وقتی دولت سابق رفت، عیان تر شد. زاینده رود خالی تر و خشک تر از همیشه 
روبه روی چشمان مان نقش بسته و حاال حتی رسانه های معتبر جهانی هم 
درباره پیامدهای خشکسالی در ایران و تنش آبی در شهر مرکزی مثل اصفهان 
هشدار می دهند، اما در عمل اتفاقی نمی افتد. حداقل تاکنون که هیچ مقامی 
اقدام عملی و کارگشا و راهگشــا برای احیای جریان دائمی زاینده رود انجام 

نداده است. 
گفته می شود »استاندار کاره ای نیست و مسئوالن باالدستی باید کاری کنند.«  
اما در جلسه معارفه استاندار جدید، مسئوالن استان همه درباره »بی آبی« و 

»زاینده رود« حرف زدند. 
نگاه ها به استاندار جدید است تا شاید بتواند در تعاملی قوی با باالدستی ها، 
نگاه ها را به سمت مشکالت اصفهان معطوف و کاری کند که دولت مشکالت 
اصفهان را به چشم »بحران ملی« ببیند و راحت از کنار آن نگذرد و با برچسب 
»برخوردار« که سال هاست به این استان چسبانده اند، دل به حل مشکالت 
در درون استان نبندد که اگر مشکالت اصفهان قرار بود با همت یا تدبیر درون 

استانی حل شود تا حاال حل شده بود.  
»زاینده رود اصفهان« به انــدازه »دریاچه زیبای ارومیه« یــا »کاروِن عزیِز 
خوزستان« حق دارد که زنده باشد و دیده شود. امام جمعه اصفهان در مراسم 
معارفه مرتضوی حرف حساب و درستی زده است: » اگر این ملت و مردم آب 

داشته باشند، هیچ مشکل و توقعی از دولت ندارند.« 
مشکالت که زیاد است؛ اما بقیه را خودمان حل می کنیم. یک نفر بیاید و باشد 
که به داد »زاینده رود« برسد. حرف نزند، وعده ندهد، تبعیض قائل نشود، نامه 

ننویسد، منشور ندهد، ننشیند،نخوابد، نمایش ندهد،کار کند و فقط کار کند. 
و اینها قول هایی اســت که اســتاندار جدید به مردم اســتان اصفهان داده 
اســت:»نه وعده بازی می کنیم و نه حرکت های نمایشــی خواهیم داشت. 
ما یک وعده می دهیم و آنکه »وعده ندهیم« و گزارش کار و تالش خود را به 

مردم ارائه خواهیم کرد.«
ما این »وعده« را نوشــتیم که ثبت شود. لطفا شــما هم یادتان بماند آقای 
استاندار که قول دادید بدون قول نمایشی دادن، برای اصفهان کاری کنید قبل 

از آن که خیلی دیر شود. 

همزمان با برگزاری مراسم معارفه اســتاندار جدید استان اصفهان، مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان در پیامی با به فال نیک گرفتن این انتصاب 

برای استاندار جدید در شروع و ادامه راه آرزوی موفقیت کرد.
در متن پیام حجت االسالم رمضانعلی معتمدی خطاب به سیدرضا مرتضوی 

آمده است: 
جناب آقای دکتر سید رضا مرتضوی 
استاندار محترم  و فرهیخته اصفهان

با سالم و احترام
مسئولیت  در نظام مقدس جمهوری اسالمی،  توفیق بزرگ و فرصتی طالیی 
برای  خدمتگزاری به مردم بزرگواری  است که در مقاطع حساس تاریخی و 

سرنوشت ساز ، حضور آگاهانه و مدبرانه دارند.
انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری اسالمی آن هم در هجوم همه جانبه 
دشمنان قسم خورده به واسطه حضور هوشــمندانه مردم عزیز و با انتخابی 

اصلح با شکوهمندی فراوان برگزار شد . 
دولت مردمی آیت ا... رییسی در همین آغازین ماه های فعالیت خود  نشان 
داد که عزم و اراده ای جدی برای آبادانی و رفع محرومیت های نقاط مختلف 
کشور دارد و اصفهان در قلب ایران و کانون فرهنگ و تمدن و اندیشه و قطب 

هنر و اقتصاد این سرزمین پهناور، یکی از خاســتگاه های مورد توجه دولت 
مردمی و اسالمی است.

نقش محوری و بی بدلیل  نماینده عالی دولت در اســتان انکار ناپذیر بوده و 
اســتاندار اصفهان ، مهم ترین رکن و بلکه فرمانده میدان توسعه و پیشرفت 

استان است.
انتخاب شایسته آن جناب توسط رییس محترم جمهوری و رای اعتماد هیئت 
وزیران ،نوید بخش روزهای روشن و امید بخش تر از گذشته استانی است که 
نصف جهانش می نامند .سرزمینی که در هر حوزه ای از ایثار و شهادت گرفته 

تا صنعت و فرهنگ و هنر  سرآمد و الگو ساز بوده و هست.
 ضمن تبریک این انتصاب ارزشمند از طرف خود و اهالی فرهنگ و هنر استان، 
توفیق روز افزون آن جناب در پیشبرد اهداف عالی نظام و دولت  را از خداوند 

متعال خواهانم.
فرصت را مغتنم شــمرده، آمادگی خانواده بزرگ فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
استان را در جهت همراهی و همسویی با سیاست های فرهنگی دولت انقالبی 
و مکتبی به ویژه منویــات مقام معظم رهبری و مطالبــات فرهنگی  رییس 
محترم جمهور و برنامه های شاخص استان برای اعتالی نام و اعتبار اصفهان  

اعالم می دارد.

دیدار حساس ایران و کره جنوبی در نیمه دوم و برخالف 4۵ دقیقه نخست، 
دیدنی، حساس و نفس گیر از آب درآمد و شاگردان اسکوچیچ با بدشانسی 
3 امتیاز خانگی را از آن خود نکردند. هر چقدر که 4۵ دقیقه نخست دیدار ایران 
و کره جنوبی ســرد و کم موقعیت بود، اما در نیمه دوم هر دو تیم فرصت های 
گلزنی زیادی را از دســت دادند. در نیمــه اول، کره جنوبــی درصد مالکیت 
بیشــتری داشــت اما این ایران بود که در ثانیه های پایانی بازی 3 موقعیت 
خطرناک را در عرض کمتر از 20 ثانیه از دست داد. کیم سونگ گیو گلر کره ای ها 
3 سیو درخشان را در ثانیه های پایانی نیمه نخست به ثبت رساند و فرصت های 
آزمون، طارمی و جهانبخش را دفع کرد تا بازی در نیمه اول با تساوی بدون گل 
به پایان برسد. در آغاز نیمه دوم، روی اشتباه صادق محرمی در آفسایدگیری، 
سون هیونگ مین در مصافی تک به تک به بیرانوند، به راحتی دروازه ایران را 
باز کرد. در ادامه شاگردان اسکوچیچ مالک توپ و میدان بودند و می توانستند 
توسط عزت اللهی به گل تساوی دست پیدا کنند که شلیک محکم این بازیکن 
به تیر دروازه برخورد کرد. دقایقی بعد پاس تند و تیز جهانبخش با تعقیب توپ 
استثنایی سردار آزمون همراه شد و ارسال این بازیکن به روی دروازه دوباره 
به جهانبخش رسید که ضربه سر تماشایی این بازیکن از روی نقطه پنالتی، 
منجر به گل تساوی ایران شد. در ادامه بازهم بدشانسی گریبانگیر ایران شد. 
شوت دیدنی مهدی طارمی از پشت محوطه جریمه به تیر دروازه برخورد کرد تا 

ایران از رسیدن به گل برتری محروم شود. البته در دقیقه 93 نزدیک بود اشتباه 
در خط دفاعی کار دست ایران بدهد و شوت بازیکن کره جنوبی را بیرانوند به 
زیبایی مهار کرد و در نهایت این بازی با تساوی یک – یک به پایان رسید تا دو 
تیم امتیازات را تقسیم کنند. بدین ترتیب نوار 10 پیروزی متوالی اسکوچیچ با 
یک تساوی در دیداری سخت و دشوار پاره شد اما ایران با 10 امتیاز، همچنان 
صدرنشین این گروه و شانس نخست برای راهیابی به جام جهانی 2022 قطر 

است. گفتنی است این دیدار در ورزشگاه بدون تماشاگر برگزار شد. 

 

7

رییس اسبق سازمان نظام پزشکی 
اصفهان:

اثربخشی سینوفارم در 
نوجوانان بیشتر است

مرحله 2 خوابگاه  
دانشجویان متاهل 

دانشگاه صنعتی اصفهان 
افتتاح شد

دختر قمه کش اصفهانی حاال الگو 
شده است؛

آب که سرباال برود!

مدیرعامل کارخانه اسنوا:

سهم 2۵ درصدی اسنوا در 
بازار لوازم خانگی کشور به 

معنی رانت نیست 

3

5

5

5

خطاب به استاندار جدید که با وعده »وعده ندادن« آمده است؛ 

این وعده را ثبت کردیم

در پیام تبریک معتمدی به مرتضوی مطرح شد:

 ابراز آمادگی اداره کل فرهنگ و ارشاد استان برای همراهی و همسویی
با سیاست های استاندار جدید

نزدیک بود ببریم، نزدیک بود ببازیم؛

ایران 1 - کره 1؛ فرار ببرها با تیر دروازه

همه در انتظار جهاد »آبی« در  اصفهان
استاندار جدید با سالم و صلوات آمد؛

عکس: ایمنا

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان – امور پیمان ها  م الف:1206243

دستگاه مناقصه گزار: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 

محل موضوع مناقصهردیف
انجام کار

مدت انجام 
مبلغ برآورد مبنای برآوردکار )ماه(

)ریال(

مبلغ سپرده 
شرکت در 

مناقصه )ریال(
حداقل رتبه مورد نیاز

1

تکمیل چکدم ســنگ و 
ســیمان حوضه آبخیز 
ســرداب )شــماره نیاز 
ســتاد:  ســامانه  در 

)20000034۵7000006

شهرستان 
فریدونشهر

12

فهرست بهای 
آبخیزداری و 
منابع طبیعی 

سال 1400

10/800/000/000۵40/000/000

۵ آب برای 
اشخاص حقوقی

 2 آب برای 
اشخاص حقیقی 

2

تکمیل عملیات ســنگ 
و ســیمان روســتای 
الیجند حوضــه آبخیز 
خــم پیــچ )شــماره 
نیاز در ســامانه ستاد: 

)20000034۵7000007

شهرستان 
خوانسار

12

فهرست بهای 
آبخیزداری و 
منابع طبیعی 

سال 1400

10/321/000/000۵16/0۵0/000

۵ آب برای 
اشخاص حقوقی

 3 آب برای 
اشخاص حقیقی 

)https://etend.setadiran.ir( 1- محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

زمان انتشار مناقصه در سامانه ستاد: ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/07/21 می باشد
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 1400/07/26

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: تا ساعت 14 روز یک شنبه مورخ 1400/08/09
زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/08/10 در محل سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

استان اصفهان می باشد.

2- محل تحویل اسناد مناقصه: ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی )https://etend.setadiran.ir( و در موارد خواسته 

شده در اسناد، دبیرخانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می باشد.

3- پیمانکاران واجد شرایط: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و تایید صالحیت شده توسط نظام فنی و اجرائی کشور

4- صالحیت کلیه اشخاص حقوقی می بایست در سامانه اطالعات عوامل نظام فنی و اجرائی کشور )http://sajar.mporg.ir( به ثبت 

رسیده باشد در غیر این صورت پیشنهاد مناقصه گر مردود اعالم خواهد شد. 

۵- سپرده شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حساب تمرکز وجوه سپرده به شماره 260100004061042107670242  

IR  نزد بانک مرکزی ایران به نام اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 

6- تعیین دامنه مناسب ترین قیمت های پیشنهادی بر اساس بخشنامه به شماره 94/1۵8764 مورخ 1394/07/31 سازمان برنامه 

و بودجه کشور می باشد.

7- هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

نوبت اول آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

تاِريخ انتشار:1400/07/22

نام روزنامه: زاینده رود                            

شركت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعمليات اجرايی به شرح زير را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكاران 
واجد شرايط واگذار نمايد.

مبلغ  تضمين )ريال (برآورد )ريال (محل  تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

400-3-16۵
تکمیل سوله تصفیه خانه فاضالب 
شمال اصفهان )با ارزیابی کیفی(

9،898،11۵،088427,000,000جاری

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تا ساعت  13:00روز شنبه به تاریخ  1400/08/08
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 08:30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/08/09

دريافت اسناد: سايت اينترنتی
WWW.abfaesfahan.ir  شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا:  8-6680030 3 -  031)داخلی 39۵ (

نوبت دومنوبت اول

شهادت یازدهمین اختر تابناک آسمان  امامت و  والیت امام حسن عسکری  ) ع (   را تسلیت می گوییم 

اصفهان به استقبال سی  و چهارمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان می رود؛

آغاز مهر در سرزمین خیال
7

عوارض گمنامی!
 همزمان با بازگشایی مدارس بررسی شد: مسابقه کیفیت بین لوازم التحریر ایرانی با خارجی؛ 

3

سخنگوی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
خبرداد:

جریمه 244 هزار مشترک 
پرمصرف برق در اصفهان

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان:

به همت نیروی زمینی 
سپاه، بیمارستان سیار 1۵0 

تختخوابی راه اندازی می شود

3

7

6 3

پروژه نمایشگاه، 1200 
میلیارد تومان ارزش 
افزوده داشته است

5

سرانه آموزشی شهر اصفهان 
2.67 درصد پایین تر از 

سرانه کشور است

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

شنبه 03 مهـــر  1400 
 18 صفر 1443 

 2۵ سپتامبر 2021 
شماره 33۵۵

8 صفحه
قیمت: 2000 تومان

آگهی مزایده

حسین دهقان- شهردار میمه

نوبت اول

م الف:١١٩٨٠٧٨

شهرداری میمه، به استناد مجوز شــماره ١١-١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠/٠٢/0۵ شورای اسالمی شــهر، درنظر دارداز طریق مزایده عمومی 

 نســبت به فروش دســتگاه خودرو ایســوز  FVR/34  4*2   18 تن كمپــرس صفر كیلومتر شــهرداری میمه اقــدام نماید. 

لذا متقاضیان می توانند از تاریخ درج اگهی در روزنامه حداكثر تا تاریخ ١٤٠٠/٠٧/14 به شهرداری میمه واقع در میمه بلوار انقالب 

اســالمی مراجعه و نســبت به دریافت فرم مربوط به شــركت در مزایده اقدام و یا جهت كسب اطالعات بیشــتر با شماره تلفن 

٤٥٤٢٢٤٣٤-٠٣١ این شهرداری تماس حاصل و یا به سایتwww.meymeh.ir  مراجعه نمایند.

ضمنا شهرداری در رد یا قبول یك یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ به عهده برنده مزایده می باشد.

 علی لندی
 نوجوان فداکار  ایذه ای

آسمانی شد

5

خالقی فر:

 ذوب آهن 
 برای من 

بهترین گزینه 
بود

شركت آب وفاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

تاریخ انتشار: 1۴00/07/2۴

چاپ دوم



شنبه 24 مهـــر 1400 / 09 ربیع االول 1443 / 16 اکتبر 2021 / شماره 3369

نشریه نیوزویک:

 »اسد« با قدرت به عرصه سیاسی جهان بازگشت
نشریه نیوزویک در مطلبی با اشاره به تحوالت سوریه نوشت که از این پس، دشمنان آمریکا اجازه نخواهند 
داد آنچه در عراق و لیبی رخ داد، تکرار شــود. آمریکا به لحاظ اقتصادی یا نظامی ضعیف تر نشــده ؛ اما 
دشمنان آن در حال قدرت گرفتن هستند و همینطور اراده آنها برای همکاری با یکدیگر بیشتر می شود.

رابرت فورد، سفیر پیشین آمریکا که آخرین نماینده آمریکا در سوریه بود، به نیوزویک گفت: اسد در قدرت 
خواهد ماند. به هیچ وجه نمی توان تصور کرد که مخالفان سوری اکنون می توانند با استفاده از سالح او را 
مجبور به کناره گیری کنند. جایگزین مناسبی وجود ندارد. سوریه از نظر اقتصادی کشوری متالشی شده 
است، از نظر اجتماعی هم متالشی است. نیمی از جمعیت این کشور آواره شده اند و بیش از یک چهارم 
جمعیت آن از این کشور گریختند. قرار نیست وضعیت برای سوری های متوسط در داخل سوریه بهتر 
شود و همچنین قرار نیست وضعیت برای پناهجویان سوری بهتر شود، این خیلی غم انگیز است.مونا 
یاکوبیان، تحلیلگر پیشین وزارت خارجه آمریکا که اکنون مشاور ارشد موسسه صلح ایاالت متحده در امور 
سوریه است، می گوید با توجه به اینکه تغییر در رهبری بعید است، این تاکید اکنون به سمت چگونگی 
تعامل دیگر کشورها با دمشق تغییر جهت می یابد. یاکوبیان به نیوزویک گفت: با توجه به حمایت مصمم 
روسیه و ایران، اسد به احتمال زیاد قدرت خود را در میان مدت حفظ خواهد کرد. بسیاری از کشورهای این 

منطقه به این موضوع پی برده اند و ما شاهد تالش های برجسته تری برای تطبیق این واقعیت هستیم.

هیئت هماهنگی شیعیان عراق:

 نتایج انتخابات را قبول نداریم
هیئت هماهنگی شیعیان عراق، موســوم به »چارچوب هماهنگی شیعیان«، چهارشنبه شب با صدور 
بیانیه ای، نتایج اولیه انتخابات پارلمانی را رد و اعالم کرد که نتایــج اولیه انتخابات را قبول ندارد.هیئت 
هماهنگی شیعیان عراق موسوم به »چارچوب هماهنگی شیعیان« که متشکل از احزاب سیاسی شیعه 
است، ضمن رد نتایج اولیه اعالم شده پنجمین انتخابات پارلمانی عراق اعالم کرد که »نتایج انتخابات اخیر 
صلح مدنی را به خطر می اندازد«.هیئت هماهنگی شیعیان در بیانیه مطبوعاتی خود افزود: »ما با توجه 
به داده های فنی روشن، مخالفت خود را از همان ابتدای اعالم نتایج اولیه انتخابات، اعالم کرده بودیم«.

سرپرست وزارت خارجه طالبان عازم ترکیه شد
سخنگوی وزارت خارجه دولت موقت طالبان گفت که سرپرست این وزارت در رأس هیئتی برای گفت وگو 
با مقامات ترکیه به آنکارا سفر کرد.»عبدالقهار بلخی«، سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان در توئیتی 
نوشت که امیرخان متقی، سرپرست این وزارت به دعوت مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه 
در رأس یک هیئت هفت نفری عازم آنکارا، پایتخت این کشور شده  است. بلخی همچنین افزود که قرار 

است دو طرف در مورد بهبود روابط، تجارت، کمک های بشردوستانه و مسایل مهاجرت گفت وگو کنند.

»ترامپ« دوباره برای خودش نوشابه باز کرد!
رییس جمهوری پیشین آمریکا به ریاست ۹ ماهه جانشینش »بایدن« تاخت و در پیامی از آمریکایی ها 
پرسید که آیا دل شان برای او تنگ نشده اســت؟به گزارش آناتولی، دونالد ترامپ، رییس جمهوری 
آمریکا در بیانیه ای از دولت بایدن بابت پاندمی کرونا، خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و تورم و 
دیگر موارد انتقاد کرد.ترامپ گفت: کووید از کنترل خارج می شود، زنجیره تامین ما در حال سقوط است 
و محصوالت اندکی در فروشگاه های ما وحود دارد، ما در افغانستان تحقیر شدیم، مرز ما یک فاجعه 
کامل است، بهای سوخت و تورم رو به افزایش است. بایدن چطور عمل می کند؟ هنوز دل تان برای 
من تنگ نشده است؟رییس جمهور پیشین آمریکا به دنبال انتخابات نوامبر ۲۰۲۰ از پذیرش شکست 

امتناع کرد و بدون ارائه مدرکی مدعی شد که با تقلب گسترده شکست خورده است. 

مجله ویک: اعتماد نخبگان ایرانی به آمریکا از بین رفته است؛

اصرار بر استراتژی شکست خورده
یک نشریه انگلیســی اذعان کرد که رویه پنج دولت قبلی آمریکا در 
قبال تهران شکست خورده و واشــنگتن باید در پارامتر های اصلی با 

تهران، تجدیدنظر کند.
نشــریه ویک انگلیس در گزارشــی اعالم کرد تحلیلگران آمریکایی 
اســتراتژی فعلی آمریکا در قبال ایران که شبیه به دوران ترامپ است 

را شکست خورده می دانند.
نشــریه ویک در این گزارش به قلم دیوید فاریس، تحلیلگر مســائل 
سیاسی نوشت: بیش از سه ســال از خروج بی دلیل دونالد ترامپ، 
رییس جمهور ســابق آمریکا از برجام می گذرد. تهران اکنون تنها چند 
هفته یا چند ماه با غنی سازی باال فاصله دارد. اگر رییس جمهور فعلی 
آمریکا به نتیجه ای غیر از دستیابی ایران به درصد باالی غنی سازی-

که نشان دهنده شکست بزرگ سیاســت آمریکا در پنج دولت اخیر 
است- عالقه مند است، باید در پارامتر های اساسی مذاکراتی که ممکن 

است به زودی در وین انجام شود تجدید نظر کند.
در ادامه این گزارش آمده اســت: دولت بایدن ابتدا باید اعتبار آسیب 
دیده آمریکا را ترمیم کند. هنگامی که ترامپ از برجام خارج شد، ایران 
با شــرایط این پیمان مطابقت کامل داشــت و از تعهدات خود عدول 
نکرد. بازی ترامپ به طور قابل پیش بینی و چشــمگیری شکســت 
خورد، زیرا هیچ برنامه جایگزینی در قبال ایران نداشت. آمریکایی ها 
تصور می کردند که ایران به میز مذاکره برخواهد گشت؛ اما این اتفاق 
نیفتاد. به عالوه، این مانور ترامپ هر گونه اعتمادی را که نخبگان ایرانی 

به آمریکا داشتند نیز از بین برد.
این آشــفتگی که دولت ترامپ رقم زد و به دولت بایدن نیز رسید، کار 
را برای آمریکا سخت کرد. خودتان را جای رییس جمهور جدید ایران 
بگذارید. بازگشت به نسخه اصالح شده برجام چه فایده ای می تواند 

داشته باشد؟
شرایط فعلی را که بررســی می کنیم، زوایای امر بهتر دیده می شود. 
اکنون شرایط سیاسی آمریکا ملتهب است. خود ترامپ تهدید می کند 
که در ســال ۲۰۲۴ بار دیگر برای نامزدی حزب جمهوری خواه کاندیدا 
می شــود و اگر او یا امثال او به عنوان رییس جمهور انتخاب شــوند، 
مطمئنا هرگونه توافق جدیدی را که بایدن با میانجی گری انجام داده 
بود، از بین می برند. هیچ رهبر عاقلی کشــور خود را در معرض چنین 
بالتکلیفی بزرگی قرار نمی دهد؛ به ویــژه هنگامی که خروج از آخرین 

توافق منجر به مشکالت اقتصادی عظیمی در ایران شده باشد.
باوجود تحریم های اقتصادی آمریــکا و متحدانش، دیگر چه دلیلی 
وجود دارد که ایران از آمریکا بترســد؟ نزدیک به ۲۰ ســال اســت که 

رهبــران آمریکایی هشــدار می دهند کــه »همه گزینه هــا روی میز 
اســت«. آمریکایی ها با اطمینان می گویند که مانع حمله اسراییل به 
تاسیسات هسته ای ایران نخواهد شد؛ پس دلیلی ندارد ایران به میز 

مذاکره برگردد.
جمهوری اسالمی ایران چندین دهه از نقشه های آمریکا و سختی های 
مادی که آمریکا برای ایرانیان به وجود آورده، جان ســالم به در برده 
است. از آنجایی که ایران در راه دستیابی به انرژی هسته ای بسیار رنج 
کشیده است، اکنون بدون گرفتن امتیازات بزرگ این برنامه متوقف 

نخواهد شد.
نشریه ویک همچنین نوشت: این واقعیت ها الگوی مذاکره ای کامال 
جدید را می طلبد. تیم بایدن ابتدا باید خیال یک توافق بهتر با ایران را 
کنار بگذارد و هرگونه بن بست در تیم سیاست خارجی را برطرف کند. 
به لطف اشــتباهات دولت ترامپ، تهران تقریبا از هر نظر در موقعیت 
چانه زنی قوی تری نســبت به ســال ۲۰۱۵ قرار دارد و به وعده های 

آمریکا دل نمی بندد.
این بدان معناســت که اگر ایــران بخواهد برنامه هســته ای خود را 

متوقف کند و بازرسی های مداخله جویانه بین المللی را از سر بگیرد، 
باید دارای ضمانت هایی از ســوی نهاد دیگری به غیر از آمریکا باشد. 
مهم تر از همه، آمریکا باید قول الزم االجــرا بدهد که از قدرت خود در 
سیستم های مالی و بانکی جهانی برای زورگویی بر سایر کشور ها برای 

عدم تجارت با ایران استفاده نکند.
متاسفانه، مشخص نیست که کســی در کاخ سفید به مسائل اینگونه 
نگاه می کند یا خیر. بایدن بالفاصله پس از مراسم تحلیف، از پیشنهاد 
تهران برای بازگرداندن وضعیت موجود خودداری کرد و اصرار داشت که 
ایران قبل از پیوستن مجدد آمریکا به پیمان و لغو تحریم ها به تعهدات 
کامل خود بازگردد. پس از خروج دولت ترامپ از توافق با بدترین بهانه 
ها، تهران، در راســتای مذاکره گام برداشــت. اما این که دولت جدید 

دموکرات فرصت را بدون هیچ تالشی از دست داد، ناامید کننده بود.
دولت جدید ایران برجام را از اولویت های اصلــی نمی داند و ترجیح 
می دهد با تعمیق روابط با روســیه، چین و دیگر کشــور های منطقه، 
اقتصاد را بازسازی کند. دولت جدید قدری به آمریکا بی اعتماد است 

که اگر مذاکرات از سر گرفته شود، کند و دردناک خواهد بود.

رییس جمهور جمهوری آذربایجان، اظهارات مقام های 
ایران درباره حضــور عناصر خارجی در مــرز ایران را 
بهانه های ســاختگی ایران تلقی کــرد و گفت باکو، 
خواهان احترام در مرز هاســت.به گــزارش فارس، 
»الهام علــی اف« در گفت وگو بــا روزنامه ایتالیایی 
»ریپابلیکا« بار دیگر اظهارات تکــراری علیه ایران را 
مطرح کرد و در پاسخ به سوالی در ارتباط با ناخشنودی 
تهران از روابط نزدیــک باکو با رژیم صهیونیســتی 
گفت: »این یک بهانه اســت. آن چه )در روابط ایران 
و جمهوری آذربایجان( در حال رخ دادن اســت، به 
واسطه رابطه با یک کشور دیگر نیست، زیرا سیاست 
خارجی ما آشکار، شــفاف و استوار است و همانطور 
که به طور مســتقل اعالم کردم، هیچ کشور دیگری 
نمی تواند و نباید تالش کند بر تصمیمات )جمهوری( 

آذربایجان اعمــال نفوذ کند. تصمیماتــی که من در 
باکو اتخاذ می کنم بر اساس منافع ملی )جمهوری( 
آذربایجان است.«علی اف که مقام های دولت وی در 
روز ها و هفته های اخیــر، گزافه گویی علیه جمهوری 
اسالمی ایران را شدت بخشــیده اند، بار دیگر ادعا ها 
درباره ایران را تکرار کرد و گفت: »هر آن کس که تالش 
کند از بهانه های ساختگی استفاده کند و )جمهوری( 
آذربایجان را برای نوعی از رابطه با برخی کشــور های 
دیگر، مقصر جلوه دهد، شکست می خورد. این مسیر 
درستی نیست و به بن بست منتهی می شود«.الهام 
علی اف، بار دیگر اتهام ورود غیرقانونی کامیون های 
ایرانی به قره باغ را تکرار کرد و گفت: »دالیل آن چه که 
رخ داد، کامل ساده است. آذربایجان خواهان احترام 
در مرز های خود اســت و بعد از آزادســازی قره باغ، 

ما به مرز های خود با ارمنســتان آمدیــم بنابراین به 
مرز های خود آمدیم و در مرزهای خود مستقر شدیم 
و مشخص شد که جاده بین برخی شهر های ارمنستان 
از قلمرو )جمهــوری( آذربایجان عبــور می کند و و 
فهمیدیم که این جاده برای عبور و مرور غیرقانونی به 
قره باغ و قلمرو ما مورد استفاده قرار می گیرد. این قابل 
قبول نیست. ما خواهان احترام در مرز ها هستیم و 
مرز هیچ کشوری را به طور غیرقانونی نقض نمی کنیم؛ 
بنابراین پیام ما بسیار صریح بود. این کار )عبور و مرور 

غیرقانونی( را متوقف کنید.«

»الهام علی اف«: 

بهانه های ایران ساختگی است!

ادعای »یائیر الپید«: 

ایران به یک تهدید علیه تمام منطقه تبدیل شده است
وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در نشست ســه جانبه با وزرای خارجه آمریکا و امارات ادعا کرد که جمهوری اسالمی ایران تمام منطقه را تهدید می کند.یائیر الپید، در نشست 
سه جانبه با وزرای خارجه آمریکا و امارات به مناسبت سالروز امضای توافق سازش موســوم به توافق آبراهام )ابراهیم( ادعا کرد که این رژیم برای همه ازجمله فلسطینی ها 
حق زندگی قائل است.یائیر الپید مدعی شد: »توافقات عادی سازی برای این حاصل شد که ملت ها به این باور رسیدند که تغییر تاریخ در منطقه ضروری است. همه ازجمله 
فلسطینی ها به طور مساوی حق زندگی دارند.«وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در ادامه به دروغ پردازی در مورد کشورمان پرداخت و گفت: »ایران به یک تهدید تبدیل شده، برای 
غنی سازی اورانیوم تالش می کند و دنیا را فریب می دهد.«وی در ادامه ادعا های خود افزود: »ایران تمام منطقه را تهدید می کند و هر روز که مذاکرات به تعویق بیفتد در مسابقه 
تسلیحات هسته ای پیشروی می کند.«یائیر الپید اضافه کرد: »اگر ایران به سالح هسته ای برسد همه با هم باید برای مقابله با آن اقدام کنیم و اسراییل حق دارد که واکنش 
نشان دهد.« وزیر خارجه اسراییل گفت: »اگر تالش های دیپلماتیک به شکست انجامد، گزینه های دیگر مطرح خواهد بود و همه می دانند که منظور از گزینه های دیگر چیست.«

خبر روز

سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرد:

آزادی »آذری جهرمی« با قرار تامین کیفری
ســخنگوی قوه قضاییه گفت: آذری جهرمی احضار و تفهیم اتهام شده و با قرار تامین کیفری آزاد 
شده است، چون آخرین دفاعیات از او اخذ نشده، شکایت دیگری به دادسرا واصل شد و پرونده 

در جریان رسیدگی است.
ذبیح ا… خدائیان در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده شکایت دو هزار اهوازی و 
مدعی العموم از محمدجواد آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات اظهار کرد: در خصوص این فرد، 
با شــکایت جمعی از مردم و چند دستگاه اجرایی به اتهام نشــر اکاذیب با قصد تشویش اذهان 
عمومی، استنکاف از دستور قضایی و استنکاف از اجرای اوامر حکومتی مقامات قانونی، پرونده ای 

در دادسرای فرهنگ و رسانه تشکیل شده است.

اولیانوف:

 دلیلی برای بدبینی نسبت به برجام وجود ندارد
دیپلمات ارشد روســیه در وین با تاکید بر اینکه وضعیت کنونی پیرامون برجام و برنامه هسته ای 
ایران نتیجه سیاست های آمریکا علیه تهران است، خاطر نشــان کرد که هیچ دلیل برای بدبینی 

درباره برجام وجود ندارد.
میخائیل اولیانوف با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر به اظهارات انریکه مورا، معاون 
مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا مبنی بر اینکه مذاکرات هسته ای با ایران باید فوری و از 
همان نقطه ای که متوقف شــده بود از سر گرفته شود، واکنش نشــان داد.اولیانوف نوشت: این 
روزها، این یک مورد نادر است که رویکردهای روسیه و اتحادیه اروپا به  طور عملی و کامال با یکدیگر 
منطبق است. تنها تفاوت اندک این اســت که از نظر ما هیچ دلیلی برای بدبینی نسبت به برجام 

وجود ندارد. مذاکرات هسته ای به زودی از سرگرفته می شود و تردیدی در آن وجود ندارد. 

ادعای بلومبرگ از پیشنهاد ایران به ریاض برای بازگشایی 
کنسولگری ها در مشهد و جده

بلومبرگ به نقل از دو منبع آگاه خود آورده است: ایران پیشنهاد بازگشایی کنسولگری ها در مشهد 
و جده را به نشانه حسن نیت داده اســت و یکی از این دو منبع هم گفته که مذاکرات به طور کلی 
پیشرفت کرده اســت، اما پای جزئیات که به میان می آید، مذاکرات پیچیده و دشوار می شود.به 
گفته این منابع، در شــرایطی که قدرت های جهانی درصدد مذاکره برای احیای توافق هسته ای 
ایران هستند، جمهوری اسالمی ایران بی سر و صدا چهار دور مذاکره را با هدف کاستن از سال ها 

تنش با عربستان سعودی برگزار کرده که تمرکز این مذاکرات بر موضوع یمن بوده است.
تازه تریــن دور از مذاکرات میان عربســتان ســعودی و ایران در ۲۱ ســپتامبر گذشــته برگزار 
شــد و انتظار می رود کــه دور جدید آن هم بــه زودی برگزار شــود.بلومبرگ افزود: عربســتان 
ســعودی می خواهد که گام نخســت به ســوی ایجاد روابــط دیپلماتیــک آن با تهــران که از 
سال ۲۰۱۶ قطع شده اســت، دســتیابی به توافقی بر ســر یمن باشــد؛ اما ایران اصرار دارد که 
 نخســت روابطش با ریاض از طریق گشوده شــدن کنســولگری های دو طرف در جده و مشهد

 عادی شود.

توئیت کنایه آمیز »عباس عبدی« به مسئوالن کشور
عباس عبدی در پیام توئیتری خود نوشت: تنها دلیل محرمانه بودن ثروت مدیران کشور، فقدان 
اراده برای مبارزه با فساد است.  و اال ثروت چیست که بخواهد محرمانه باشد؟ مگر اینکه ثروت 

محصول گناه و فساد باشد.

کافه سیاست

هشدار »بلینکن« به ایران: 

ممکن است به گزینه های 
دیگر متوسل شویم

وزیر امــور خارجــه آمریکا گفت: بــه رغم این 
واقعیت که طی ۹ ماه گذشته به صراحت روشن 
کرده ایم آماده بازگشت به برجام هستیم آنچه 
از ایران دیده ایم یا آنچه ندیده ایم، نشان دهنده 
این اســت که ایران آماده بازگشــت به برجام 
نیست در حالی که فرصت کوتاه است.»آنتونی 
بلینکن«، وزیر امور خارجه آمریکا گفته چنانچه 
ایران در پرونده مذاکرات هسته ای تغییر مسیر 
ندهد، واشنگتن آماده توسل به گزینه های دیگر 
است.بلینکن که در نشســت خبری با وزیران 
خارجه امــارات و رژیم صهیونیســتی حضور 
داشــت،گفت: »فرصت برای بازگشت به پای 
بندی برجام در گفت وگو های هســته ای کوتاه 
می شود.«وی گفت: »در صورتی که ایران تغییر 
مسیر ندهد آماده توســل به گزینه های دیگر 
هستیم. رایزنی با متحدان و شرکای ما بخشی 
از همین فرآیند است.«وی اضافه کرد: »داریم 
به نقطه ای نزدیک می شویم که بازگشت به پای 
بندی برجام به تنهایی و به خودی خود، منافع 
توافق اولیه را حاصل نمی کند و علتش این است 
که ایران، زمان را برای پیشــرفت دادن برنامه 
هســته ای خود به کار گرفته اســت.«با وجود 
آنکه دولت آمریکا به ریاست »جو بایدن« هنوز 
در حال ادامه دادن سیاســت فشار حداکثری 
دولت قبلی علیه ایران اســت، بلینکن مدعی 
شد: »به رغم این واقعیت که طی ۹ ماه گذشته به 
صراحت روشن کرده ایم آماده بازگشت به برجام 
هستیم آنچه از ایران دیده ایم یا آنچه ندیده ایم، 
نشان دهنده این است که ایران آماده بازگشت 
به برجام نیســت.«چند روز پیــش یک مقام 
رژیم صهیونیســتی که از رایزنی های مشترک 
واشنگتن و تل آویو در خصوص ایران آگاه است 
گفته بود آمریکا و اسراییل طرح جایگزینی برای 
حالتی که مذاکرات برجام به شکست منتهی 
شود، ندارند.»جیک سالیوان«، مشاور امنیت 
ملی کاخ سفید روز ۵ اکتبر با همتای خود از رژیم 
صهیونیستی دیدار کرد. رایزنی های میان این 
دو مقام، در چارچوب دیدار های »گروه مشورت 

راهبردی آمریکا-اسراییل« انجام شد.

بین الملل

وز عکس ر

کاندیدای شکست 
 خورده عراق پوسترها 

را کباب کرد!
یــک کاندیــدای عراقی کــه در 
انتخابات پارلمان شکست خورده 
بود، با پوســترهای تبلیغاتی اش 
بســاط کباب کردن ماهی را به راه 
انداختــه و تصاویرش را در فضای 
مجازی به اشتراک گذاشته است.
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علی الحساب برای سال ۱۴۰۱؛

افزایش حقوق کارکنان اعالم شد
در جریان تدوین الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱، افزایــش حقوق کارکنان دولت در ســال آینده علی 
الحساب به طور متوسط ۱۰ درصد اعالم شده شده است، البته این رقم می تواند در تدوین نهایی 
الیحه و در جریان بررسی بودجه در مجلس با چالش  های زیادی همراه بوده و دستخوش تغییر 
شود.طی روزهای گذشته بخشنامه بودجه کل کشور به دســتگاه های اجرایی ابالغ شد تا برآورد 
بودجه ساالنه خود را به سازمان برنامه و بودجه اعالم کند. ضوابط و پیوست های بخشنامه بودجه 
که به تازگی اعالم و ابالغ شده است در بخش اعتبارات هزینه ای نشان می دهد که دستگاه های 
اجرایی موظف شــدند افزایش ضریب ریالی حقوقی را علی الحســاب به طور متوسط ۱۰ درصد 
لحاظ کنند.بر اســاس این ضوابط رقم قطعی ضریــب به تصویب هیئت وزیران خواهد رســید.

افزایش حقوق و دستمزد مشــمولین قانون کار نیز علی الحساب به طور متوسط ۱۰ درصد تعیین 
شده است که رقم نهایی آن نیز به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.در حالی افزایش حقوق 
کارکنان با متوسط ۱۰ درصد اعالم شده که چندی پیش در بخشنامه مربوط به شرکت های دولتی 
بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت اعالم شده بود که این گروه افزایش ضریب ریالی 

حقوق را علی الحساب ۱۰ درصد در نظر بگیرند وتاکیدی بر عبارت »متوسط« نبوده است.

کدام اقالم خوراکی بیشترین تغییر قیمت را داشتند؟
نتایج یک گزارش نشان می دهد که قیمت برخی اقالم خوراکی در ماه گذشته نسبت به ماه قبل از 
آن با تغییر قیمت بیش از ۱۰۰ درصد همراه بوده و در چهار قلم از کاالها تغییرات منفی بوده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار، قیمت برخی اقالم خوراکی طی شهریور 
ماه ۱۴۰۰ نســبت به ماه قبل  از آن به گونه ای بوده که بیشــترین افزایش قیمت ها در کاالهای 
منتخب مربوط به پرتقال)۴۰.۵درصد(، ماست پاستوریزه )۱۸.۳درصد( و پنیر پاستوریزه )۱۵.۴ 

درصد( بوده است.
البته در چهار قلم از کاالهای منتخب تغییرات منفی است و بیشترین کاهش در قیمت ها مربوط 
به مرغ ماشــینی) ۲.۴ - درصد(، روغن مایع )۱.۹ - درصد(، موز )۱.۳ - درصد( و گوجه فرنگی 
)۰.۹- درصد( بوده است.مقایسه متوســط قیمت اقالم خوراکی در ماه جاری با ماه مشابه سال 
قبل نشــان می دهد که در ۳ مورد از اقالم خوراکی منتخب، تغییرات بیــش از ۱۰۰ درصد بوده و 
بیشترین افزایش قیمت در اقالم گوجه فرنگی) ۱۳۲.۱ درصد(، کره پاستوریزه )۱۰۷.۵ درصد(، و 
پیاز) ۱۰۲.۱ درصد( بوده است. کمترین میزان رشد قیمت ها نیز در اقالمی همچون پرتقال با ۳۱.۵ 

درصد، گوشت گوسفندی با  ۳۴.۶ درصد و موز با ۳۷ درصد  دیده می شود.

»نوبخت« بابت بودجه 99 قدردانی کرد!
 رییس وقت سازمان برنامه و بودجه در دولت دوازدهم، در حساب کاربری خود در توئیتر، نسبت 

به گزارش دیوان محاسبات در رابطه با بودجه سال ۱۳۹۹ واکنش نشان داد.
محمد باقر نوبخت اعالم کرد: گزارش تفریغ بودجه نشان داد که در سومین سال تحریم و محاصره 
اقتصادی با وجود عدم تحقق ۶۲.۵ درصدی درآمدهای نفتی و واگذاری دارایی های سرمایه ای 
دولت موفق شــد بودجه را مدیریت کند.نوبخت در ادامه نوشته اســت که با تحقق ۱۰۱ درصدی 
درآمدهای مالیاتی و از طریق انتشــار اوراق مالی بدون اســتقراض از بانک مرکزی و با بیش از 
۷۲۷ میلیارد تومان مازاد منابع نسبت به مصارف، هم ۹۰ درصد اعتبارات عمرانی پرداخت شد و 
هم همسان سازی حقوق بازنشستگان، تسویه مطالبات ایثارگران و مددجویان، فوق العاده ویژه 

کادر درمان اجرا شده است.
معاون سابق رییس جمهور همچنین در ادامه عنوان کرده »از زحمات طاقت فرسای کارکنان دولت 

به ویژه همکارانم در سازمان برنامه و بودجه و خزانه قدردانم.«

پتروشیمی، صنعتی منحصر به فرد و معطوف به انرژی های نفتی و گاز و 
یکی از صنایع راهبر و پیشرفته با ایجاد ارزش افزوده است. این صنعت 
به دلیل نفوذ زیاد در زوایای زندگی امروز، کاربرد و نقش محوری آن در 
تامین مواد اولیه برای قریب به تمام رشته های صنعتی و افزایش خدمات 
جانبی، نقشی مهمی در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ایفا می کند.قرار 
گرفتن  شهرستان شهرضا در مسیر ترانزیت شمال به جنوب و هم جواری 
با ۵ استان، دسترســی به تمام شــبکه های حمل و نقل زمینی، ریلی و 
هوایی برای تسهیل در امور بازرگانی داخلی و خارجی، استقرار صنایع مهم 
با تولیدات خاص و دانش بنیان از جمله صنایع شیمیایی و پایین دستی 
پتروشیمی از فرصت های ســرمایه گذاری شهرستان شهرضاست؛ با در 
نظر گرفتن این مزایا و امکانات، اولین شیمی پارک تخصصی تبدیالت 
گازی استان اصفهان در شهرضا ایجاد می شود.هرچند که حدود یک دهه 
از تصمیم گیری برای احداث شیمی پارک شهرضا می گذرد، اما مشکالتی 
نظیر تعیین محل دقیق این شهرک و تامین انرژی های مورد نیاز موجب 

شده تا اجرای این طرح با تاخیر مواجه شود.

اولین شیمی پارک کشور در شهرضا
فرماندار شــهرضا گفت: ایجاد اولین شــیمی پارک تخصصی تبدیالت 
گازی به مساحت حدود ۲ هزار هکتار در جوار منطقه صنعتی پاتله شهرضا 
به تصویب رسیده اســت.ناصر اسدی افزود: شــیمی پارک شهرضا در 
حقیقت شــهرکی تخصصی برای تبدیالت گازی است که به دلیل عبور 

بزرگ ترین خط انتقال گازرسانی کشور از کنار منطقه پاتله، برای راه اندازی 
آن تصمیم گیری شده است.فرماندار شــهرضا گفت: با راه اندازی و بهره 
برداری این شــهرک تخصصی و تبدیل فرآورده های نفت و گاز، کشور از 
صادرات نفت بی نیاز می شود.اسدی یادآور شد: راه اندازی شیمی پارک 
در کشور و از جمله استان اصفهان در شرایط حاضر ضروری است، زیرا به 
توسعه صنعتی و اشتغال زایی کمک بسیاری می کند.وی افزود: اشتغال 
مستقیم و غیرمســتقیم این طرح قابل توجه است و به دلیل تولیدات 

خاصی که دارد بیش از ۳۰ هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد می کند.

اولویت ما در منطقه ویژه با سرمایه گذاران شهرضایی است
فرماندار شهرضا بیان کرد: در جلســه تیرماه شورای عالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی در تهران، مدارک و مســتندات ارائه و تصویب و ارزیابی 
زیســت محیطی نیز انجام شد.اســدی با تاکید بر اینکه فاز تجاری و 
اقتصادی و گمرک این پروژه به نفع شهرستان است، بیان کرد: اولویت 
ما در منطقه ویژه با سرمایه گذاران شهرستان شهرضاست تا در منطقه 
ســرمایه گذاری کنند و در ادامه به دنبال جذب ســرمایه گذاران استان 

اصفهان و دیگر سرمایه گذاران خواهیم بود.

تولید 1۵ محصول راهبردی در شیمی پارک شهرضا
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان نیز گفت: شیمی پارک 
شهرک تخصصی تبدیالت گازی  قرار است ۱۵ محصول راهبردی و مهم را 

تولید کند.سید حسن قاضی عسگر ادامه داد: ایجاد شیمی پارک بر اساس 
سیاست های اقتصاد مقاومتی مبنی بر تبدیل نفت به ثروت مورد تاکید قرار 
گرفته است تا با تبدیل فرآورده های نفت و گاز، کشور از نفت بی نیاز و بودجه 
نیز از نفت جدا شود.وی اظهارکرد: آینده اقتصادی شهرضا در گرو راه اندازی 

این منطقه ویژه اقتصادی و صنعتی است.

10 سال معطلی به دلیل مشخص نبودن نهایی جانمایی
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهــان گفت: منطقه ویژه 
اقتصادی شهرضا مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان را گرفته و در 
شورای عالی مناطق ویژه مطرح و تصویب و به هیئت دولت ارجاع و آنجا هم 
مصوب شده است.قاضی عسگر ادامه داد: ابتدا منطقه پاتله جانمایی شده 
بود که بعد ها مشخص شد سرمایه گذار استقبال نمی کند، ۱۰ سال معطل 
پاتله ماندیم، اما طی یکی دو سال اخیر جانمایی جدید مقابل شهرک رازی 

شد و سرمایه گذاران بیشتر استقبال کردند.

تامین آب و گاز، مهم ترین مشکل شیمی پارک شهرضا
استاندار سابق اصفهان در آخرین جلسه ای که در زمان تصدی استانداری 
اصفهان با موضوع شیمی پارک در مهر ماه برگزار کرده بود، گفت: برای راه 
اندازی شیمی پارک با دو مسئله اصلی یعنی تامین گاز و آب مواجه هستیم 
که در صورت ایجاد شیمی پارک در کمشچه برخوار آب از طریق انتقال از 
خلیج فارس و عمان تامین خواهد شد.عباس رضایی با بیان اینکه برای 
تامین این آب باید هزینه آن به قیمت روز پرداخت شود، اظهار کرد: برای 
تامین گاز نیز باید ســهمیه گاز اســتان افزایش یابد و ما لوله، امکانات و 
زیرساخت های آن را در اختیار داریم.استاندار وقت اصفهان با تاکید بر اینکه 
جدا از موضوع شیمی پارک، این اســتان نیاز به افزایش سهمیه گاز دارد، 
خاطرنشان کرد: سهم گاز استان روزانه حدود ۵۸ میلیون متر مکعب است.

فرماندار شهرضا گفت: شیمی پارک شهرضا بخشی از پساب شهرستان را 
اســتفاده می  کند و ما اجازه ندادیم طرح شبکه فاضالب شهرضا متوقف 
شود.اسدی با اشــاره به افتتاح خط انتقال پســاب از شهرضا به شهرک 
صنعتی رازی افزود: شهرستان شــهرضا بیش از ۱۸۰ لیتر بر ثانیه پساب 
تولید می کند که ۸۰ لیتر بر ثانیه پساب به شهرک رازی منتقل و افزون بر۳۰ 

لیتر بر ثانیه پساب شهرضا هم به شیمی پارک منتقل می شود.

شهرضا و برخوار، برای تعیین محل نهایی شیمی پارک مشخص شد
مدیرعامل شرکت مجری طرح شــیمی پارک گفت: ۲ منطقه برای راه 
اندازی شیمی پارک در استان اصفهان پیش بینی شده که در شهرضا و 
برخوار واقع است.وی با بیان اینکه شیمی پارک شهرضا به مرحله عملیاتی 
رسیده و در آســتانه واگذاری زمین اســت، افزود: در شهرستان برخوار 
منطقه کمشچه برای راه اندازی شیمی پارک پیش بینی شده است که 
تولیداتی مانند اسید استیک و سوپر جاذب ها خواهد داشت.یزدانی  با 
بیان اینکه راه اندازی شیمی پارک در برخوار نیاز به حدود ۴۰ هکتار زمین و 
۳۴ لیتر بر ثانیه آب دارد، تصریح کرد: سه شرکت خصوصی آماده سرمایه 

گذاری در این مجموعه هستند.

اعضای کمیســیون صنایع اتــاق بازرگانی اصفهان 
بر تعریف سیاست توســعه صنعتی استان توسط 
اســتاندار و مدیران اقتصادی تاکیــد کردند.رییس 
کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان در نشست 
کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان اظهار داشت: 
وظایف خطیر مدیران بخش اقتصادی وزارت اقتصاد 
و دارایی از دید فعاالن اقتصــادی مغفول مانده در 
حالی که بهبود فضای کسب وکار در نتیجه اقدامات 
این حوزه محقق می شود.محمدرضا رجالی افزود: 
بهتر اســت مدیران اقتصــادی آینده اســتان خود 

فعالیت اقتصادی را تجربه کرده باشــند و این مورد 
باید در شــاخصه های انتخاب مدیران لحاظ شود.
وی تاکیــد کرد: پیــش از ارائه نهایی پیشــنهادات 
اتاق بازرگانی در خصوص شــرح وظایف و شاخصه 
های مدیران تأثیرگذار اقتصادی اســتان ، نظرات و 
پیشــنهادات همه فعاالن اقتصادی اخذ و در تدوین 
بسته پیشنهادی استفاده شــود.رییس کمیسیون 
صنایع اتاق بازرگانی اصفهان ادامه داد: همواره برای 
تدوین اسناد باالدستی استانی و ملی زمان و انرژی 
زیادی صرف می شود؛ اما متاسفانه برای پیاده سازی 
و اجرای این برنامه ها فکر اساسی نمی شود.وی با 
اشــاره به وضعیت تولید ناخالص ملی تصریح کرد: 
متاســفانه به دلیل تحریم های ظالمانه از بخشــی 
از اهــداف و برنامه های بلندمــدت اقتصادی عقب 

افتاده ایم و ضروری اســت فاصله اساســی میان 
برنامه های کالن استانی و ملی با حوزه اجرا رفع شود.

رجالی بیان کرد: در برخی استان ها شاهد هستیم که 
مدیران اقتصادی با ایجاد هماهنگی میان بخش های 
گوناگون در حوزه های مختلف اقتصادی و تولیدی 
پیشــرفت کرده و در کشــور صاحب رتبه شده اند و 
این امر حتی با وجود شــرایط اقتصاد فعلی کشور 
غیرممکن نیست.دبیر کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی 
اصفهان نیز در این جلسه با بیان اینکه از میان مدیران 
استانی عملکرد حدود چهار مدیر بر وضعیت صنعت 
استان تاثیر جدی دارد، گفت: درخواست های فعاالن 
اقتصادی بخــش خصوصی از این مدیــران باید به 
صورت روشن بیان شود، بنابراین مقرر شد مطالبات 
از سوی کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تدوین شود.

در نشست کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان مورد تاکید قرار گرفت؛

لزوم تهیه بسته سیاستی توسعه صنعتی استان اصفهان

خبر روز

چینی سازی مسکن در ایران از تایید تا تکذیب
ماجرای حضور چینی ها برای ساخت مسکن در ایران پس از آنکه به نقل از اقبال شاکری، نماینده مجلس 
مطرح شد واکنش دیگر نمایندگان را ایجاد کرد که معتقدند با حضور ۵۰۰ هزار مهندس ایرانی، نیازی به 
حضور خارجی ها نیســت و حاال حسابی 
خبرساز شده است.روز قبل ۱۹مهرماه ۱۴۰۰ 
به نقل از اقبال شــاکری ، عضو کمیسیون 
عمران مجلس عنوان شــد که با چینی ها 
برای ورود به ساخت مسکن در قالب قانون 
جهش تولید مذاکره شده است. روز بعد هم 
عنوان شد که شاکری اعالم کرده وزارت راه و 
شهرسازی همانطور که با انبوه سازان داخلی 
در حال مذاکره است، یک طرف مذاکره هم 
چینی ها هســتند.به فاصله یک روز پس 
از این صحبت )۲۱ مهرماه ۱۴۰۰( محمدرضا رضایی کوچی ، رییس کمیســیون عمران مجلس مخالفت 
کمیسیون متبوع خود را با ساخت مسکن در داخل کشور توسط چینی ها اعالم کرد و گفت: وقتی بیش از 
۵۰۰ هزار مهندس ساختمان در کشور وجود دارد هیچ دلیلی برای حضور شرکت های خارجی در طرح تولید 
مسکن نیست.به گفته رضایی کوچی، این موضوع در کمیسیون مطرح شد و نظر اعضای کمیسیون این 
بود که روی شرکت های داخلی در کشور سرمایه گذاری کنیم؛ کما اینکه از نظر صنعتی سازی این شرکت ها 
مشکلی نداریم و می توانیم به رویه ساخت این واحدهای ساختمانی نیز سرعت ببخشیم.همان روز اقبال 
شاکری مجددا در گفت وگو با یکی از رسانه ها به نوعی صحبت قبلی منتسب به خود را تکذیب کرد و گفت: 
»ان شاءا... با توان داخلی موفق می شویم هر ســال یک میلیون مسکن بسازیم. صحبتی هم که شده 
صرفا خبری بوده که وزارت راه و شهرسازی برای کارهای خودش با چینی ها مذاکره کرده است. در همین 
حد.«در این خصوص ایرج رهبر، نایب رییس انجمن انبوه سازان گفته است: در ایران قراردادهای کالنی که 
با شرکت های خارجی امضا می شود، شفافیت الزم را ندارد و نه تنها احتمال بروز فساد را تشدید می کند که 
اصوال مشکل عدم تحویل به موقع مسکن، مسئله نقدینگی است، نه اینکه چینی ها توان فنی و مهندسی 
باالتری دارند.به گفته ایرج رهبر، وقتی دست دولت خالی است و توان تسویه بدهی خود را با پیمانکاران 
ندارد، چه پیمانکار ایرانی باشد و چه چینی، هر دو کار را رها می کنند.پنج سال قبل هم در جریان برگزاری 
یک نمایشگاه ۵۷ شرکت خارجی در ایران حضور یافتند که ۴۰ شرکت از چین بودند. غرفه داران چینی تمایل 
خود را برای حضور در بازار پسابرجامی مسکن ایران اعالم کردند؛ اما به دالیلی همچون رکود ساخت و ساز در 
ایران و مسئله تحریم ها این مورد محقق نشد. ماجرای تایید و تکذیب حضور سازندگان چینی برای ساخت 
مسکن در ایران، واکنش های منفی دیگری را هم  در پی داشت. منتقدان به بدعهدی چینی ها در ساخت 
آزادراه تهرانـ  شمال و شائبه استفاده آنها از برق ارزان قیمت ایران برای استخراج بیت کوین اشاره می کنند.

٨6 درصد از سد زاینده رود خالی است
سرپرست معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: میزان ذخیره سد زاینده رود 
به عنوان منبع اصلی تامین آب استان با کاهش چشمگیری روبروست و حدود ٨۶ درصد آن خالی است.

محمود چیتیان سرپرست معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان مقدار ذخیره فعلی 
سد زاینده رود را ۱۹۶ میلیون مترمکعب اعالم کرد و گفت: این رقم نشان می دهد که بخش قابل توجه از 
حجم این مخزن خالی است و با توجه به نیاز استان به آب، راهی جز کاهش خروجی سد نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: مقدار ورودی و خروجی از ســد به ترتیب پنج و ۱۹ مترمکعب بر ثانیه است و مقدار ذخیره 
کنونی نسبت به میانگین بلندمدت دستکم ۵۰ درصد کاهش دارد.سرپرست معاونت حفاظت و بهره برداری 
شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به اینکه مقدار بارش های ابتدای سال آبی جاری )مهر ۱۴۰۰( تاکنون 
در سرشاخه های زاینده رود صفر میلی متر بوده اســت اظهارکرد: بر اساس پیش بینی های هواشناسی 

بارندگی پاییز امسال نسبت به گذشته بسیار کمتر خواهد بود.

با مسئولان

ذره بین
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان مطرح کرد:

اصفهان؛ قطب تولید سیب  زمینی
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: این استان با سطح کشت نزدیک به ۱۱ هزار هکتار سیب زمینی تولید پاییزه یکی از قطب های تولید این 
محصول در کشور است.پیمان فیروزنیا در خصوص برداشت سیب زمینی تولید پاییزه اظهار کرد: برداشت محصول سیب زمینی تولید پاییزه سال زراعی ۱۴۰۰-۹۹ از اوایل 
مهر ماه آغاز شده است.وی ادامه داد: استان اصفهان با سطح کشت نزدیک به ۱۱ هزار هکتار سیب زمینی تولید پاییزه )حدود ۱۱ درصد سطح زیر کشت سیب زمینی تولید 
پاییزه کشور( و برآورد تولیدی حدود ۳۲۰ هزار تن )معادل ۹ درصد تولید پاییزه کل کشور( یکی از قطب های تولید این محصول در کشور است.فیروزنیا افزود: این محصول 
حدودا از نیمه بهار تا اوایل تیر ماه در مناطق سردسیر استان عمدتا شهرستان های فریدن، سمیرم، فریدون شهر، چادگان، بویین میاندشت، خوانسار، گلپایگان و تیران 
و کرون کشت می شود.مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تصریح کرد: به دلیل شرایط اقلیمی موجود در این مناطق، ارقام از تنوع خوبی برخوردار 
هستند، در حال حاضر انواع ارقام بسته به نوع مصرف از ارقام صنعتی، تازه خوری در این مناطق در دست تولید است و نیاز صنایع و سایر مصرف کنندگان را مرتفع می کنند.

بازدید »رییسی« 
از کارخانه در حال 

ساخت
بازدید رییس جمهور از کارخانه 
در حال ساخت کاغذ زاگرس 

فارس

عکس روز

ایرانی ها بازهم بزرگ ترین 
خریداران خانه در ترکیه شدند!

استانبول، محبوب ترین مقصد خرید خانه برای 
شــهروندان خارجی از جمله ایرانی ها در ترکیه 
است.کاهش محدودیت های کرونایی در ترکیه 
باعث شــده تا تمایل اتباع خارجی برای خرید 
خانه در ترکیه افزایش داشــته باشــد؛ به گونه 
ای که طبق اعالم مرکز آمار این کشــور،  در ماه 
سپتامبر، میزان خرید خانه توسط اتباع خارجی 
نسبت به مدت مشــابه سال قبل ۲۵.۸ درصد 
افزایش داشته و به ۶۶۳۰ واحد رسیده است. 
پس از کاهش ارزش پول ملی ترکیه، جذابیت 
خرید خانه توسط خارجی ها بیشتر شده است.  
از کل ۱۴۷ هــزار و ۱۴۳ خانه فروخته شــده، 
استانبول محبوب ترین شهر برای خرید خانه 
بوده و طی یک سال اخیر ۲۸ هزار و ۲۲۹ مورد 
از کل معامالت مســکن صورت گرفته مربوط 
به این شهر بوده اســت. پس از استانبول نیز 
شهرهای آنکارا با ۱۴ هزار و ۲۱۸ مورد و ازمیر با 
۸۸۰۶ مورد، محبوب ترین شهرها برای خرید 
خانه در ترکیه بوده اند. به گفته مرکز آمار ترکیه، 
در ماه سپتامبر  اتباع ایرانی با خرید ۱۳۲۳ واحد 
خانه، بزرگ ترین گروه بزرگ خریدار خارجی 
مســکن ترکیه بوده اند و عراقی هــا با خرید 
۹۹۰ خانه در رده دوم این ماه قــرار گرفته اند. 
شهروندان روسی با خرید ۵۴۰ خانه در ترکیه 
ســومین گروه بزرگ خارجی خریدار مسکن 
بوده اند. محبوب ترین شهرها برای خرید خانه 
توسط اتباع خارجی در این بازه زمانی استانبول 
با ۲۹۹۵ خانه، آنتالیا بــا ۱۳۵۸ خانه و آنکارا با 
۴۰۸ خانه بوده است.  سال قبل در مجموع ۴۰ 
هزار و ۸۱۲ خانه در ترکیه به خارجی ها فروخته 
شد که این رقم نسبت به سال قبل از آن، ۱۰.۳ 
درصد کاهش یافته است.  طبق قوانین جدید، 
اتباع خارجی با خرید خانه ای به ارزش ۲۵۰ هزار 
دالر و باالتر می توانند شهروندی و تابعیت ترکیه 
را به دســت آورند.  از زمان تصویب این قانون، 
خرید خانه توسط خارجی ها رونق زیادی گرفته 
است.تامر اوزرت، مدیر گروه اوزیورتالر گفت: 
نوسانات بازار ارز روی بخش مسکن ترکیه هم 
دارای پیامدهای مثبت و هــم منفی بوده؛ اما 
کاهش ارزش پول ملی باعث ارزان تر شــدن 
خانه پیش چشم خریداران خارجی شده است.  

شهرکیدراستاناصفهانکهکشورراازصادراتنفتبینیازمیکند؛

شاید وقتی دیگر!
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استاندار چهارمحال و بختیاری:

شیوه بودجه ریزی در کشور مانع اصلی تحقق عدالت است
اســتاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه امروز کشور با مسائل و 
مشکالت بســیاری از جمله کمبود اعتبارات، اجرایی نشدن مصوبات، 
پروژه های نیمه تمام، مشــکالت اقتصادی و ... مواجه اســت، گفت: 
مباحث بودجه ریزی در کشــور مانع اصلی در تحقق عدالت در مناطق 

مختلف کشور است.
اقبال عباسی در شورای فرهنگ عمومی چهارمحال و بختیاری با حضور 
اعضای هیئت رییسه کمیســیون فرهنکی مجلس شورای اسالمی و 
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی با بیان اینکه مسائل و مشکالت 
اســتان در حوزه فرهنگی در قالب یک دفترچه جمع آوری شده است، 
اظهار کرد: این دفترچه در اختیار اعضای کمیســیون فرهنگی مجلس 
شورای اسالمی قرار گرفت و قطعا این مسائل در جلسات تخصصی با 

حضور اعضا پیگیری می شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه توسعه استان در بخش 
دامداری، کشاورزی، گردشگری و صنعت دنبال می شود، اظهار کرد: این 
استان رتبه اول در تولید شیالت و آبزیان، رتبه اول تولید بادام، رتبه ۱۷ 
گوشت قرمز و رتبه هشت تولید هلو را در کشور به خود اختصاص داده 
است.وی با تاکید بر اینکه طی ســه دهه گذشته از اهداف اولیه انقالب 
اسالمی دور شــدیم، گفت: انقالب اسالمی با شــعار احیای فرهنگ، 
کاهش محرومیت و اجرای عدالت در کشور بر ســر کار آمد، در دوران 
دفاع مقدس شاهد ایثارگری و جانفشــانی ایثارگران در دفاع از مال، 
ناموس، جان و خاک ایران اسالمی بودیم، اما امروز این فرهنگ مورد 
غفلت واقع شــده است.عباســی با بیان اینکه امروز کشور با مسائل و 
مشکالت بســیاری از جمله کمبود اعتبارات، اجرایی نشدن مصوبات، 
پروژه های نیمه تمام، مشکالت اقتصادی و ... مواجه است، خاطرنشان 
کرد: مباحث بودجه ریزی در کشور مانع اصلی در تحقق عدالت در مناطق 
مختلف کشــور اســت، امروزه تنها ۳۰ درصد بودجه کشور در استان ها 
توزیع می شود و ۷۰ درصد اعتبار به پروژه های ملی بزرگ اختصاص پیدا 
می کند.استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: عموما پروژه های بزرگ در 
کشور در استان های توسعه یافته و بزرگ قرار دارند و این استان ها با البی 
بودجه بیشــتری را به خود اختصاص می دهند و در نهایت استان های 
محروم نیازمند باقی می مانند، نمی توان از اســتاندار انتظار داشت که 

تمام مشکالت کشور را با این بودجه اندک حل کند.
وی با تاکید بر اینکه باید نگرش در بودجه ریزی تغییر کند، عنوان کرد: 
این نگرش در موضوعات فرهنگی نیز وجود دارد، اگر روند بودجه ریزی 

تغییر نکند توسعه واقعی در استان های محروم رخ نمی دهد.
عباسی با بیان اینکه برای ورود سرمایه گذار به استان های محروم باید 

شرایط تسهیل شــود، تصریح کرد: باید به این نکته توجه کرد که هزینه 
آماده سازی زیرســاخت در مناطق محروم دو برابر استان های توسعه 
یافته اســت و قوانین بیمه، مالیات و ... نیز یکســان بــوده، بنابراین 
سرمایه گذاران تمایلی برای سرمایه گذاری در استان های محروم ندارند.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه مشکالت اقتصادی و 
بیکاری معضالت و آسیب های اجتماعی را تشدید می کند، گفت: اگر 
مسئله فرهنگ در کشور حل شود، قطعا به دنبال آن شاهد حل مشکالت 
در حوزه های سیاست، اقتصاد و امنیت خواهیم بود، در طول چهار دهه 

گذشته به زیرساخت های فرهنگی توجه جدی صورت نگرفته است.
وی در پایان بیان کرد: باید قبل از دعوت مردم برای بازگشت به روستا، 
مشکل شــغل و درآمد مردم را حل کنیم، اگر روستا حفظ نشود قطعا 

شاهد کوچ روستاییان به شهرها خواهیم بود.

  طرح »جوانی جمعیت و حمایت از خانواده« از ســوی مجلس
 ابالغ می شود

نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای 

اسالمی اظهار کرد: کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی از سال 
گذشته اولویت های کاری خود را مشخص کرد که خوشبختانه اتفاقات 
مطلوبی در این مدت رخ داده که یکــی از کارهای فاخر فرهنگی طرح 
»جوانی جمعیت و حمایت از خانواده« بوده که طی روزهای آتی از سوی 

مجلس ابالغ خواهد شد.
احمد راستینه  با اشاره به اینکه نظارت میدانی از ماموریت های مجلس 
شورای اســالمی اســت، ادامه داد: ســفر اعضای این کمیسیون به 
چهارمحال و بختیاری دومین سفر بعد از خراسان رضوی است که امید 
است این حرکت فرهنگی موجبات شناخت ظرفیت های چهارمحال و 
بختیاری، زمینه رفع مشکالت و کمبودهای استان را فراهم و براساس 
توان این کمیسیون، مصوباتی عملیاتی و اقدامات الزم به منظور پیگیری 

آن ها صورت گیرد.
راستینه با اشــاره به برنامه طرح تقویت مبانی اعتقادی و شبهه زدایی 
دینی در چهارمحال و بختیاری، تصریح کرد: این کار بزرگ ارزشمند از 
سوی نماینده ولی فقیه در خدمت چندین ساله در استان صورت گرفته 

که تاثیرات فراوانی در میان جامعه جوان استان داشته است.

رییس شورای فرهنگ عمومی چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

قطب های فرهنگی چهارمحال؛ نیازمند نگاه های کشوری
حجت االســالم و المســلمین محمدعلی نکونام، رییس شــورای فرهنگ عمومی چهارمحال و 
بختیاری گفت:گلزار های شــهدای استان و تپه نورالشــهدا قطب های فرهنگی استان هستند که 
نیاز به نگاه های کشوری دارند.نماینده 
ولی فقیــه در چهارمحال و بختیاری در 
شــورای فرهنگ عمومی کــه با حضور 
هیئــت رییســه کمیســیون فرهنگی 
مجلــس، معاونــان وزرا و مســئوالن 
استانی برگزار شد با بیان اینکه ۵۰ درصد 
طرح مصالی شهرکرد باقی مانده است 
که همین وضعیت در شهرســتان های 
دیگر اســتان نیز دیده می شود، ادامه 
داد: همچنین پارک ها، مساجد، مسئله 
جوان و تشکیل خانواده، اموری مانند مسکن، ازدواج و اشتغال، مسئله های حوزه های استان در 
راستای تربیت عالمان استان و ستاد های امربه معروف و نهی از منکر و... از نیاز های دیگر مردم 
این استان اســت که نیازمند تقویت مالی و پشتیبانی هستند.وی با اشــاره به ضعف در اجرای 
مصوبات شورای فرهنگ عمومی استان گفت: تا نمود تصمیمات شورا در زندگی مردم دیده نشود 

کار اثربخشی صورت نگرفته است.
حجت االسالم و المسلمین نکونام با بیان اینکه شورای فرهنگی استان یک مجموعه فعال است 
و جلسات ماهانه و به طور مستمر برگزار می شــوند، گفت: از سال ۹۰ تا کنون ۱۱۶ جلسه در استان 
شکل گرفته که ۵۲۹ مصوبه تصویب شده و برای اجرایی شــدن مصوبات همگی تالش کردند و 
قرارگاهی متولی اجرایی کردن مصوبات شد، اما با وجود همه این فعالیت ها همچنان از اجرایی 
شــدن مصوبات فاصله داریم.وی افزود: همانگونه که اجرا در کشور فلج است و بخشی از احکام 
بودجه اجرایی نشده در استان نیز با این مشکل روبه رو هستیم که باید فکری برای آن کرد زیراکه 

قدرت اجرا آنگونه که باید در کشور دیده نمی شود.
حجت االسالم و المسلمین نکونام ادامه داد: کمیسیون فرهنگی استان سه سال رتبه اول و یک 
بار رتبه دوم کشــوری را کســب کرده که این رتبه ها ما را راضی نمی کند بلکه باید فعال تر باشیم و 
اثر کار ها را در زندگی مردم ببینیم و تا این اتفاق نیفتد کار اثربخشــی صورت نگرفته اســت پس 
سعی می کنیم که شورا بیش از هرچیز کاربردی و موثر باشد که قطعا جلسه اخیر در اجرایی شدن 

مصوبات اثرگذار خواهد بود.
وی بیان کرد: کمیســیون فرهنگی مجلس در پی کار های کلیدی و اثرگذار اســت و دو مســئله 
سامان دهی فضای مجازی و مســئله جمعیت که هر دو از مســائل مهم کشور است را در دستور 
کار خود قرار داده است.نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه رتبه ۱۶ در زمینه 
جمعیت را داریم، اظهار داشت: در حوزه گردشــگری نیز ظرفیت باالیی در استان وجود دارد، اما 
زیرساخت گردشگری بسیار ضعیف است، استان ظرفیت تشکیل یک اردوگاه بزرگ گردشگری 
را دارد که با هدف و نگاه فرهنگی و تربیتی ایجاد شــود.رییس شــورای فرهنگ عمومی استان 
ادامه داد: قلعه های مرتفع، رودخانه های خروشــان و پرجاذبه، ظرفیت های ورزشی و... از دیگر 
ظرفیت های اســتان اســت؛ باغ موزه دفاع مقدس نیز از زیربنایی ترین مسائل فرهنگی استان 
محسوب می شود و سال هاست در دســت اقدام است که الزم است تخصیص بودجه الزم زودتر 

مورد توجه قرار گیرد.
وی در پایان شکل دهی دانشگاه یا دانشکده قرآن در کشور را از مهم ترین مسائل دانست و گفت: 
از قرآن بســیار عقب هســتیم و نباید به اینکه قاری و حافظ قرآن داریم قانع شویم بلکه معارف 
قرآن باید سبک زندگی بشریت قرار گیرد بنابراین می طلبد مراکز قرآنی در استان ها شکل گیرد.

بام ایرانخبر
شنبه 24 مهر 1400 / 9  ربیع االول  1443 / 16 اکتبر  2021 / شماره 3369
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س:
عک

مفاد آراء
7/280 برابر آرا صــادره هیات های موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه غرب 
اصفهــان تصرفات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیان محرز گردیده اســت 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 باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 

قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 7522-1400/06/20 هیات سوم آقای احمد علی تفویضی 
زواره به شناسنامه شــماره 4613 کدملی 1188933337 صادره اردستان فرزند 
رحیم در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 505/54 متر مربع از پالک شماره 
110 فرعی از 9  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از مالکیت متقاضی طبق ســند الکترونیکی شماره 139920302025010799 

امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/24

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/09 
م الف: 1206305 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/281 برابر آرا صــادره هیات های موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه غرب 
اصفهــان تصرفات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیان محرز گردیده اســت 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 باشــند 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 8667-1400/07/20 هیات دوم آقای عباس رفیعی به 
شناســنامه شــماره 970 کدملی 1286781817 صادره اصفهان فرزند اکبر در 
ششدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 171/61 متر مربع قسمتی از پالک 
شــماره 28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان 
از مالکیت حســین رضائی کوجانی از سند شــماره 36175 مورخ 1347/8/20 
دفترخانه شماره 86 اصفهان از مورد ثبت صفحات 268 الی 271 دفتر 54 امالک

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/09 

م الف: 1206297 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

7/282 آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

1- برابر رای شماره 1847 مورخ 1400/06/24 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی، مالکیت 
آقای حســین امیر حاجلو به شناسنامه شــماره 21269 کدملی 1282684175 
صادره اصفهان فرزند خسرو  در ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 25/71 متر 
مربع مفروزی از پالک  شماره 131 فرعی از 4483  اصلی واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف 

آقای جعفر نامدار دستجردی )مالک رسمی( خریداری شده است.
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 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/24

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/09 
م الف: 1206418  مهدی شــبان رئیس اداره ثبت اســناد و امالک جنوب 

اصفهان 
مفاد آراء

7/283 آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

1- برابر رای شــماره 1564 مــورخ 1400/05/19 هیــات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مستقر 
در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی، مالکیت مشــاعی آقــای داود عظمتی به شناســنامه شــماره 1753 
کدملــی 1218888679 صــادره فرزنــد محمــد حســین بصورت قســمتی 
از  یکباب ســاختمان به مســاحت 5/28 متــر مربع مفروزی از پالک  شــماره 
747 فرعــی از 4796  اصلی )کــه با پــالک 4796/746 که به نــام متقاضی 
 ســابقه ثبت و ســند ششــدانگ دارد توامــًا  تشــکیل یکباب ســاختمان را 
می دهد که متقاضی قصد تجمیع آن را دارد( واقــع در بخش 5 حوزه ثبت ملک 

جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
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 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست 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: 1400/07/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/09 

م الف: 1206389  مهدی شــبان رئیس اداره ثبت اســناد و امالک جنوب 
اصفهان 

مفاد آراء
7/284 آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1- برابر رای شماره 1767 مورخ 1400/06/11 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی، مالکیت 
خانم ندا علوی طاقانکی به شناســنامه شــماره 1090 کدملی 4269582014 
صادره گچســاران فرزند سید محســن  در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
79/60 متر مربع مفروزی از پالک  شــماره 131 فرعی از 4483  اصلی واقع در 
 اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملک جنوب اصفهان به موجــب بیع نامه عادی و 
 مع الواسطه از طرف آقای میرزا حسن نوری دستجردی )مالک رسمی( خریداری

 شده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتــراض خود را به این 
اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی اســت در صورت 

 انقضای مــدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبــق مقررات ســند مالکیت 
صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/09 

م الف: 1206330  مهدی شــبان رئیس اداره ثبت اســناد و امالک جنوب 
اصفهان 

مفاد آراء
7/285 آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1- برابر رای شماره 1648 مورخ 1400/05/26 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی، مالکیت 
خانم حمیرا اسدی دومکانی به شناســنامه شماره 2276 کدملی 4668763055 
صادره لردگان فرزند عیدی محمد  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 124/05 
متر مربع مفروزی از پالک  شــماره 131 فرعی از 4483  اصلی واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه 
 از طرف آقای اصغر هادی دســتجردی و خانم احترام حســن بزی دستجردی 

)مالک رسمی( خریداری شده است.
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 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست 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: 1400/07/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/09 

م الف: 1206226  مهدی شــبان رئیس اداره ثبت اســناد و امالک جنوب 
اصفهان 

مفاد آراء
7/286 آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1- برابر رای شماره 1845 مورخ 1400/06/24 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی، مالکیت 
خانم ثریا جعفری ندوشن به شناسنامه شــماره 2 کدملی 4459894300 صادره 
فرزند علیرضا  در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 172/69 متر مربع مفروزی 
از پالک  شــماره 4786 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای غالمحسین دهقان 

)مالک رسمی( خریداری شده است.
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 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/24

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/09 
م الف: 1206224  مهدی شــبان رئیس اداره ثبت اســناد و امالک جنوب  

اصفهان

مفاد آراء
7/287 آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1- برابر رای شماره 1663 مورخ 1400/05/31 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی، مالکیت 
خانم زهرا محمد خانی به شناسنامه شماره 15981 کدملی 1292869461 صادره 
اصفهان فرزند علی  بر سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 65/74 
متر مربع مفروزی از پالک  شــماره 281 فرعی از 4348  اصلی واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
2-   برابر رای شماره 1664 مورخ 1400/05/31 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی، مالکیت 
سمیرا  محمد خانی امین آبادی به شناسنامه شماره 173 کدملی 0075945673 
صادره تهران فرزند علی  بر سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
65/74 متر مربع مفروزی از پالک  شــماره 281 فرعی از 4348  اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
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 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست 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: 1400/07/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/09 

م الف: 1207161  مهدی شــبان رئیس اداره ثبت اســناد و امالک جنوب  
اصفهان

مفاد آراء
7/288 آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1- برابر رای شماره 1851 مورخ 1400/06/25 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی، مالکیت 
آقای عبدالرحمن اسماعیلی شاهزاده علی اکبری به شناسنامه شماره 596 کدملی 
1755287712 صادره فرزند قلی  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 164/28 
متر مربع مفروزی از پالک  شــماره 340 فرعی از 5000  اصلی واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
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 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست 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: 1400/07/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/09 

م الف: 1207191  مهدی شــبان رئیس اداره ثبت اســناد و امالک جنوب 
اصفهان 



شنبه 24 مهـــر 1400 / 09 ربیع االول 1443 / 16 اکتبر 2021 / شماره 3369

جانمایی ۵1 پد بالگرد در استان اصفهان
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اینکه ۵۱ پد بالگرد در استان اصفهان جانمایی شده 
، گفت: ۴۶ پد بالگرد در حوزه اصفهان و ۵ پد بالگرد در حوزه کاشان است.منصور شیشه فروش اظهار کرد: 
با شروع فصل پاییز و برای اینکه دستگاه های امدادی اقداماتی را در راستای پیشگیری از حوادث انجام 
دهند، جلسه ای برای هماهنگی دســتگاه ها به عمل آمد و برای چابک سازی تیم های امدادی در زمان 
حوادث هماهنگی هایی بین آتش نشانی، هالل احمر، فوریت های پزشکی انجام شد.مدیرکل مدیریت 
بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه تلفن های ۱۱۵،۱۱۲ و ۱۲۵ با یکدیگر ارتباط بی سیمی و آنالین داشته 
باشند، افزود: پلیس راهنمایی و رانندگی باید حرکت خودرو های امدادی در شهر ها را تسهیل کند و مطابق 
قانون، هالل احمر در حوادث وظیفه دارد به نجات مصدومان و خودرو ها بپردازد.وی با اشــاره به اینکه 
فوریت های پزشکی باید تیم های اورژانس جاده ای خود را تقویت کند تا در زمان بروز حوادث پایگاه ها به 
محل حادثه اعزام و اطالع رسانی کنند، گفت: عملیات انتقال مصدومان به بیمارستان ها از طریق زمینی 
و هوایی توسط فوریت های پزشکی انجام می شود، طی ۶ ماهه اول سال ۳۰ ماموریت بالگرد در استان 
اصفهان انجام شده که منجر به نجات ۴۰ نفر شده است.شیشه فروش با تاکید بر اینکه تمام دستگاه های 
امدادی استان از آغاز ســال تاکنون ۳۵۰ هزار عملیات امدادی انجام داده اند، بیان کرد: از ابتدای سال 
تاکنون ۱۹۰ نفر در حوادث جاده ای استان اصفهان جان باخته اند که مشابه سال گذشته بوده است.مدیرکل 
مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اینکه ۵۱ پد بالگرد در استان اصفهان جانمایی شده است، 
عنوان کرد: ۴۶ پد بالگرد در حوزه اصفهان و ۵ پد بالگرد در حوزه کاشان است، از این تعداد حدودا ۱۸ پد 

افتتاح شده و بقیه در حال تامین و بازسازی است، قرار است شهر اصفهان ۴ پد بالگرد ایجاد کند.

برگزاری آزمون کارشناسان رسمی قوه قضاییه در اصفهان
آزمون کارشناسان رســمی قوه قضاییه با حضور دو هزار و ۹۰۶ داوطلب در اصفهان برگزار شد.رییس 
مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان گفت: روز پنجشنبه ۲۲ مهرماه دومین آزمون ملی 
سراسری کارشناسان رسمی قوه قضاییه همزمان با سراسر کشور در اصفهان برگزار شد.محمد پرورش 
افزود: در استان اصفهان دو هزار و ۹۰۶ داوطلب در دانشگاه اصفهان به رقابت پرداختند.رییس مرکز 
کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان بیان کرد: ۴۶۸ داوطلب خانم و دو هزار و ۴۳۸ داوطلب 
آقا بودند. پرورش عنوان کرد: طبق مصوبه مجلس ظرفیت تعداد برای قبولی در آزمون کارسناســان 
رسمی قوه قضاییه  برداشته شده و حد نصاب نمره، مالک قبولی این آزمون است.وی افزود: ظرفیت 
پذیرش هر اســتان براســاس نیاز آن و میانگین نمره آن خواهد بود. برگزاری این آزمون با نظارت 
دادگستری برگزار شد. پرورش گفت: در این آزمون دو نفر از داوطلبان مشکوک به ابتال به بیماری کرونا 
هستند که حوزه امتحانی این دو نفر از سایر داوطلبان جدا شد.وی افزود: نتایج آزمون برا اساس پیش 

بینی انجام شده سازمان سنجش تا دوماه آینده اعالم خواهد شد.

کاهش 3۵ درصدی تصادفات خسارتی در خوانسار
فرمانده انتظامی خوانسار گفت: با رفع نقاط حادثه خیز شهرستان خوانسار، امسال تصادفات فوتی ۱۰۰ 
درصد و تصادفات خسارتی ۳۵ درصد کاهش داشت.سرهنگ علی بابایی در جمع خبرنگاران با بیان 
اینکه امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است، گفت: امسال آمار جرائم خشن و سرقت به عنف به صفر 
رسید و سرقت خودرو و موتورسیکلت و منزل کاهش یافت.وی افزود: طی شش ماه امسال سه درصد 
سرقت و کشفیات سرقت ۶۰ درصد افزایش یافته است.فرمانده انتظامی خوانسار با بیان اینکه طی 
شش ماه امسال  ۱۶ کیلو و ۶۰۰ گرم انواع مواد مخدر کشف شده ، افزود: کشفیات مواد مخدر ۴۱ درصد 
افزایش یافته است.بابایی ادامه داد: در شش ماه امسال  ۱۸ درصد دستگیری سارقان و فروشندگان 
مواد مخدر افزایش داشت، دستگیر شدگان مواد مخدر خرده فروش هستند.وی از دستگیری یک 
خرده فروش مواد مخدر در یکی از روستا های شهرستان خوانسار خبر داد و گفت: این فروشنده مواد 

مخدر با سوء استفاده از کودکان روستا مواد مخدر توزیع می کرد.

 توضیحات رییس کل دادگستری استان درباره گزارش شلیک به زنان در اصفهان؛

واقعیت ماجرا چه بود؟

ماجرا از گزارش روزنامه »شرق« شروع شد؛ خبرنگار 
این روزنامه نوشته بود که پنجشــنبه هشتم مهرماه، 
یکی از فعاالن مدنی اصفهان، در تماس با وی خبر از تیراندازی مردی 
جوان در تاریخ ۲۸ مردادماه به حداقل پنج نفر در این شهر داده است. 
در این تمــاس چند نفــر از خانواده هــای افرادی کــه در این حادثه 

تیراندازی آسیب دیده بودند، به روزنامه »شرق« معرفی شدند. 
اطالعات اولیه حاکی از آن بود كــه در روز ۲۸ مرداد ماه، جوانی با نام 
»ف« چند زن و حداقل یک مرد را مورد اصابت تیرهای ســاچمه ای 
با کلت پنج ونیم قرار داده اســت. فرد مذکور با کمک نیروهای امنیتی 
هرچند طی ۴۸ ســاعت دستگیر شــده، اما در کمتر از یک ماه با قید 

وثیقه آزاد شده است.
»شرق« در ادامه نوشــت : »رفتار بد خانواده فرد تیرانداز از یک سو و 
همچنین ســابقه خشــونت هایی از این قبیل در اصفهان، باعث شده 
بود چند نفر از خانواده ها بخواهند با رســانه ای کردن این مسئله توجه 
مجاری قانونی را به این اتفاق جلب کنند. تماس با مســئوالن قضایی 
اســتان برای گفت وگو درباره این اتفاق به جایی نرســید و فقط یک 

منبع آگاه خبر داد که این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است. 
همچنین در حین نوشــتن این گزارش، فعاالن حوزه اصفهان از حمله 
به چند زن دوچرخه سوار در اصفهان خبر دادند. خبری که در صفحات 

مجازی نیز بازتاب فراوانی داشت.«
این گزارش سر و صدای زیادی در رســانه ها) به ویژه رسانه های آن 
ســوی آب( و شــبکه های اجتماعی به پا کرد و ماجرای اسیدپاشی 
تلخ در اصفهــان را به یــاد آورد؛ اتفاق شــوم و هولناکی کــه هنوز با 
 گذشــت چندســال، عامل اسیدپاشــی ها شناســایی و بازداشت

 نشده است. 
هرچند خبرنگار روزنامه »شــرق« مدعی شــده بــود که تالش های 
وی برای برقراری تماس با مســئوالن قضایی اســتان اصفهان برای 
پیگیری این موضوع به جایی نرســیده، اما پس از انتشــار گزارش و 
بازتاب فراوانی که داشت، رییس کل دادگســتری استان اصفهان با 
ارائه توضیحاتی درباره این گزارش، گفت که اطالعات منتشــر شــده 
دقیق نبوده و ضمن تکذیب صدمه به پنج نفــر در این ماجرا، تصریح 

کرد:  واقعیت موضوع و پرونده به نحوی که منتشر شده نبوده است.

حبیبی در رابطه با جزییات این ماجرا گفت: پس از تشکیل پرونده ای 
در این زمینه، متهم به سرعت بازداشــت و در تحقیقات صورت گرفته 
اعتیاد این فرد به مواد مخدر صنعتی تایید و مشخص می شود وی با 
استفاده از سالح ساچمه ای به تیراندازی به سه خانم اقدام کرده است. 
در جریان رسیدگی به این پرونده، فقط یک نفر از آن  سه نفر به پزشکی 
قانونی مراجعه می کند و طبق نظر پزشکی قانونی جراحت وارده به این 

فرد از نوع جراحت دامیه و جزئی بوده است.
اما اینکه متهم ماجرای شــلیک به زنان در اصفهان در حال حاضر آزاد 
شــده، موضوع دیگری اســت که حبیبی ضمن تایید آن گفته: متهم 
قریب به دو ماه بازداشــت موقت بوده و تحقیقات مفصل و کاملی در 
این زمینه صورت می گیرد و پس از تکمیــل تحقیقات و رفع ابهامات 
پرونده، به موجب قانون قرار وی به وثیقه تبدیل و با قرار تامین کیفری 

مناسب آزاد می شود.
رییس کل دادگستری استان اصفهان با تاکید بر اینکه پرونده مسیر 
قانونی خود را طی می کند، گفت: دستگاه قضایی با قاطعیت و دقت تا 

صدور حکم به این پرونده رسیدگی خواهد کرد.

متهم قریب به دو ماه بازداشت موقت بوده و تحقیقات 
مفصل و کاملی در این زمینه صورت می گیرد و پس 
از تکمیل تحقیقات و رفع ابهامات پرونده، به موجب 
قانون قرار وی به وثیقه تبدیل و با قرار تامین کیفری 

مناسب آزاد می شود

اخبار جامعه
شنبه 24 مهر 1400 / 9  ربیع االول  1443 / 16 اکتبر  2021 / شماره 3369
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مفاد آراء
7/289 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 اســالمی لنجان آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 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 140060302015001259 مورخ 1400/06/30 آقای محسن 
شاه قلیان فرزند رمضانعلی نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 100 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: 1400/07/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/09

م الف: 1198065 مصطفی شمسی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان
فقدن سند مالکیت

7/290 شــماره نامه: 140085602210005610- 1400/07/20 چون خانم 
نسرین شهدادیان با تســلیم یک برگ استشــهاد شهود بشــماره شناسه یکتا 
140002155880000196 و رمــز تصدیق 654650 مــورخ 1400/06/15 
تنظیمی دفترخانه 22 اصفهان مدعی مفقود شــدن سند مالکیت دو دانگ مشاع 
از شــش دانگ پالک ثبتی 121/92 واقع در بخش بیســت ثبت جنوب شــرق 
اصفهان که در صفحه 308 دفتر 62 ذیل ثبت 15824 سابقه ثبت و سند مالکیت 
بشــماره چاپی تک برگی ب 93- 900628 دارد  سپس  نامبرده اظهار داشته اند 
که سند مالکیت مرقوم مفقود گردیده  و درخواســت صدور سند مالکیت المثنی 
ملک فوق را نموده است لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام 
معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1206371 ناصر صیادی صومعه مدیر واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک 

جنوب شرق اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

7/291 شماره نامه : 140085602024008330-1400/07/18 نظر به اینکه 
به موجب آراء شماره 140060302024000414 و 140060302024000483 
و   140060302024000791 و   140060302024000790 و 
140060302024000792 مــورخ 1400/2/9 و 1400/2/15 و 1400/3/10 
هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 185/80 متر مربع تحت شماره فرعی 2947 
از اصلی 4348 مفروز و مجزی شده از شــماره 165 فرعی از اصلی مزبور  واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان در مالکیت خانم فردوس امامی فرزند روح اله و شرکاء 
مســتقر گردید و پرونده ثبتی فاقد ســابقه تحدید حدود می باشــد لذا به استناد 

تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1400/08/19 ســاعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد و به موجب ایــن آگهی به کلیه مالکیــن و مجاورین اعالم 
می گردد تا در روز و ســاعت مقــرر در محل حضور یابنــد و اعتراضات مالکین 
و مجاورین مطابــق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیــم صورت مجلس تحدید 
حدود و فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و معترض طبق مــاده 86  آئین نامه 
قانون ثبت باید از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره، ظرف یکماه دادخواســت 
خود را به مرجع ذیصالح قضائی تســلیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این واحد ثبتی ارائه نمایــد، درغیر این صورت متقاضی ثبت یــا نماینده قانونی 
وی می توانــد بــه دادگاه  مربوطه مراجعــه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت 
را دریافت و به اداره ثبت تســلیم نمایــد و اداره ثبت بدون توجــه به اعتراض 
 عملیات ثبتی را با رعایــت مقررات ادامه میدهد. تاریخ انتشــار: 1400/07/24 

م الف: 1205800 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

7/292 نظر به اینکه به موجب رای شــماره 140060302024001084 مورخ 
1400/04/07 هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد سند رسمی ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 26/35 متر مربع 
 تحت شــماره فرعی 29 از اصلی 3090 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در
 مالکیت خانم جنــت قدیمی فرزند عبدالخالق مســتقر گردیــد و پرونده ثبتی 
فاقد ســابقه تحدید حدود می باشــد لذا به اســتناد تبصره ذیل ماده 13 قانون 
فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشــنبه 
مورخ 1400/08/26 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمــل خواهد آمد و 
به موجب ایــن آگهی به کلیه مالکیــن و مجاورین اعالم می گــردد تا در روز و 
ســاعت مقرر در محل حضور یابنــد و اعتراضات مالکیــن و مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدید حــدود و فقط تا 
30 روز پذیرفته خواهد شــد و معترض طبق مــاده 86  آئین نامــه قانون ثبت 
باید از تاریخ تســلیم اعتراض به ایــن اداره، ظرف یک ماه دادخواســت خود را 
به مرجــع ذیصالح قضائی تســلیم و گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این 
واحد ثبتــی ارائه نماید، درغیــر این صــورت متقاضی ثبت یا نماینــده قانونی 
وی می توانــد بــه دادگاه  مربوطه مراجعــه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت 
را دریافت و به اداره ثبت تســلیم نمایــد و اداره ثبت بدون توجــه به اعتراض 
 عملیات ثبتی را با رعایــت مقررات ادامه میدهد. تاریخ انتشــار: 1400/07/24 
 م الــف: 1207306 شــبان رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــالک 

جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

7/293 شــماره نامــه: 140085602031001600-1400/07/20 نظــر به 
اینکه آقای سید مجید موسی کاظمی فرزند ســید محمد علی با ارائه یک برگ 
استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رســما گواهی شده مدعی فقدان سند 
مالکیت تک برگ یک دانگ مشــاع از شــش دانگ یکباب خانــه پالک ثبتی 
3171 اصلی واقــع در محمدیه بخش 2 حوزه ثبت ناییــن- که در صفحه 245 
دفتر 159 ذیــل ثبت 15666 بنامش ســابقه ثبت دارد و تاکنون نســبت به آن 
معامله انجام نشده- می باشــد و درخواست صدور ســند مالکیت المثنی نموده 
لذا طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتــب یک نوبت آگهی می 
شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی تا 10 روز به ایــن اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبا با مــدارک مثبت تســلیم نماید در صــورت انقضاء مدت 
مذکور و عدم وصول واخواهــی و یا وصول واخواهی بدون ارائه ســند مالکیت 
 یا ســند معامله در صدور المثنی ســند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شــد. 
 م الــف: 1207534 ابــاذر مهیمــن مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبت 

ملک نایین

آگهی تغییرات شرکت ایران یدک اصفهان 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 6337 

و شناسه ملی 10260274581 
به اســتناد درخواســت نقل و انتقال سهم الشــرکه با سند رسمی 
مورخ 1400/01/29 ســیدعلی خلیفه ســلطانی امنیــه به کدملی 
1287466699 مبلغ 2500000 ریال سهم الشرکه خود را با رعایت 
مفاد ماده 103 قانون تجارت و بموجب ســند صلح شماره 147061 
مورخ 28 / 03 / 1384 صادره از دفتر اســناد رسمی شماره 33 حوزه 
ثبتی شاهین شهر به آقای سیدروح اله خلیفه سلطانی امنیه به کدملی 
1140184830 منتقل نمود و این نقــل و انتقال مورد موافقت کلیه 
شــرکا با رعایت مفاد مــاده 102 قانون تجارت قــرار گرفت. آقای 
ســیدعلی خلیفه ســلطانی امنیه به کدملــی 1287466699 مبلغ 
2500000 ریال سهم الشرکه خود را با رعایت مفاد ماده 103 قانون 
تجارت و بموجب سند صلح شماره 149179 مورخ 24 / 09 / 1384 
صادره از دفتر اسناد رسمی شماره 33 حوزه ثبتی شاهین شهر به آقای 
سید محمود خلیفه سلطانی امنیه به کد ملی 1292624132 منتقل 
نمود و این نقل و انتقال مورد موافقت کلیه شرکا با رعایت مفاد ماده 
102 قانون تجارت قرار گرفت. - اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه 
فعلی هر یک بدین شرح میباشد : ســیدعلی خلیفه سلطانی امنیه ، 
سیدروح اله خلیفه سلطانی امنیه ، سیدمحمود خلیفه سلطانی امنیه و 
سیدکمال خلیفه سلطانی امنیه هر یک دارنده 2500000 ریال سهم 
الشرکه میباشند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1207620(

آگهی تغییرات شــرکت تعاونی نان گل ســنگ کمشچه 
بشماره ثبت 36810 و شناسه ملی 10260544061 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ 1400/05/17 و نامه 
شــماره1854 مورخ 1400/06/04 اداره تعــاون کار و رفاه اجتماعی 
شهرســتان برخوار : امیرحســین رئیســی کمشــچه بشــماره ملی 
6609887901 بسمت رئیس هیأت مدیره مدیره ، احمد طوطی بشماره 
ملی 6609839387 بسمت نایب رئیس هیأت مدیره و مهدی علینقی 
کمشچه بشماره ملی 6609852332 بسمت منشی هیأت مدیره - محمد 
عابدی بشــماره ملی6609852596 بسمت عضو اصلی هیأت مدیره - 
احمد نائینی بشماره ملی 6609839409 بسمت مدیر عامل و عضو هیات 
مدیره برای مدت 3سال انتخاب شدند . کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور از 
قبیل چک، سفته و برات و اوراق بهادار با امضای احمد نائینی )مدیرعامل( 
و امیرحسین رئیسی )رئیس هیأت مدیره( و در غیاب امیرحسین رئیسی 
)رئیس هیأت مدیره( با امضای احمد طوطی )نایب رئیس هیأت مدیره( 
و مهر شــرکت و اوراق عادی با امضای احمد نائینی )مدیرعامل( و مهر 
شرکت معتبر خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1207619(

آگهی تغییرات شــرکت ایرانیان سرامیک ســپهر با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 53984 و شناسه ملی 10320673837 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/06/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : محمدرضا آقایی میبدی به شــماره ملــی 4489256655 با 
پرداخت 12800000000ریال به صندوق شــرکت سهم الشــرکه خود را به 
میزان 16000000000ریال افزایش داد. محمدحسین آقایی میبدی به شماره 
ملی 4489257902 با پرداخت 12800000000ریال به صندوق شرکت سهم 
الشــرکه خود را به میزان 16000000000ریال افزایــش داد. فاطمه دهقان 
مهرجردی به شــماره ملی 4489747810 با پرداخت 3200000000ریال به 
صندوق شرکت سهم الشــرکه خود را به میزان 4000000000ریال افزایش 
داد.مائده آذریان به شماره ملی 4650708680 با پرداخت 3200000000ریال 
به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 4000000000ریال افزایش 
داد. در نتیجه سرمایه شرکت از 8000000000 ریال به 40000000000 ریال 
افزایش و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1207623(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی منحله خدماتی زیتون تیران 
به شماره ثبت 144 و شناسه ملی 10260038259

 به استناد صورتجلســه هیئت تصفیه مورخ 1400/06/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: - زهرا دادخواه تهرانی به شماره ملی 5499369364 به سمت 
رئیس هیئت مدیره، علی پاداشــی به شماره ملی 2259612611 به سمت 
نایب رئیس هیئت تصفیه و مدیرتصفیه و معصومه دادخواه تیرانی به شماره 
ملی 5499410062 به ســمت منشــی هیئت تصفیه برای مدت دو سال 
انتخاب شدند. - کلیه اســناد و اوراق مالی و تعهدآور و قراردادها با امضای 
علی پاداشی )مدیرتصفیه( و زهرا دادخواه تهرانی )رئیس هیئت تصفیه( و 
در غیاب رئیس، با امضای معصومه دادخواه تیرانی )منشی هیئت تصفیه ( 
و با مهر هیئت تصفیه معتبر می باشــد. اوراق و نامه های عادی با امضای 
علی پاداشــی )مدیرتصفیه( و با مهر هیئت تصفیه معتبر اســت. - نشانی 
محل تصفیه تیران جاده نجف آباد روبروی پل هوایی تاالرزیتون کدپستی 
8531696820 تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تیران و کرون )1207621(

آگهی تغییرات شرکت شیمی گستر آران با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 674 و شناسه ملی 10260125321 

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/02/01 شعبه شرکت در کاشان 
بنشانی : استان اصفهان ، شهرستان کاشــان ، بخش مرکزی ، شهر کاشان، محله 
طالقانی ، بلوار مالصدرا ، خیابان دانشگاه]شهیدان رضازاده لواف[ ، پالک 1 ، طبقه 
اول- کدپســتی 8716683113 تاسیس شد . علی صادقی ســه ده بشماره ملی 
1250345251 بسمت مدیر شــعبه تعیین شد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل )1207622(



برترینها: با توجه به اینکه قرار شده برای جام جهانی 2026 آمریکا – کانادا و مکزیک تعداد تیم های حاضر در جام جهانی افزایش پیدا کند و به 48 تیم برسد، باز هم بعید 
است ایران که یکی از قدرت های فوتبال در آسیاست، مشکلی برای رسیدن به جام جهانی داشته باشد. بااین حال آیا می توان امیدوار بود که ایران برای جام جهانی 2030 
هم خاطرجمع باشد؟ فعال نمی توان با قطعیت درباره اش حرف زد، چون با خواب و خیالی که فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا، برای میزبانی آن جام دارد، به نظر می رسد 
خطر بزرگی فوتبال ایران را تهدید می کند. ماجرا مربوط به اخباری است که رسانه های اسراییلی نوشته و از این خبر داده اند که قرار است فیفا میزبانی جام جهانی 2030 
فوتبال را به اسراییل بدهد! ناگفته پیداست که اگر چنین موضوعی نهایی شــود، بزر گ ترین ضربه تاریخ به ورزش فوتبال ایران می خورد. ایران، اسراییل را به رسمیت 
نمی شناسد و حتی ورزشکاران ایرانی اجازه رقابت کردن با ورزشکاران اسراییلی در رقابت ها را هم ندارند، چه برسد به اینکه بخواهند به آنجا سفر هم کنند. این مسئله در 
شرایطی ورزش ایران را تهدید می کند که این روزها فدراسیون جودو به دلیل سرباززدن ورزشکارانش از رقابت کردن با ورزشکاران اسراییلی با محرومیت سنگینی از سوی 
فدراسیون جهانی جودو روبه رو شده است. به غیر از این مورد، در یکی، دو مورد نادری که فوتبالیست های ایرانی برابر تیم هایی از اسراییل به میدان رفته اند، باز هم از سفر 
به اسراییل خودداری کرده اند. مهرداد میناوند، مسعود شجاعی و احسان حاج صفی در زمره فوتبالیست های ایرانی هستند که پیش تر برابر رقبایی از اسراییل به اجبار در 

رقابت های اروپایی بازی کرده اند، ولی آن بازی در شرایطی بوده که تیم بازیکنان ایرانی میزبان بوده اند. 

خطربزرگیکهفوتبالایرانراتهدیدمیکند

شنبه24مهـــر09/1400ربیعاالول16/1443اکتبر2021/شماره3369

روایتیجدیدازروزتلخجدایی»مسی«ازبارسلونا
سرخیو آگوئرو، ستاره جدید و آرژانتینی بارســلونا روایتی از روز جدایی لیونل مسی از این تیم داشته 
است. به نظر می رسید یکی از دالیل انتقال سرخیو آگوئرو به بارسلونا راضی شدن لیونل مسی به ماندن 
در این تیم است، اما در نهایت ستاره آرژانتینی از بارسا جدا شده و راهی پاری سن ژرمن شد. حاال سرخیو 
آگوئرو مصاحبه ای با نشــریه »ال پایس« انجام داده و در مورد لیونل مسی هم صحبت کرده است. 
آگوئرو درباره خداحافظی لیونل مسی از بارسلونا گفت: »لحظه ای شوک آور بود و حال او نیز خیلی بد 
بود. من نیز وقتی متوجه این خبر شدم باورم نمی شد. آن شنبه به مالقات مسی در خانه اش رفتم. با 
توجه به شخصیتی که دارم، سعی کردم کاری کنم مسی فراموش کند که چه اتفاقی افتاده است. متوجه 
شدم حال مسی خوب نیست و سعی می کردم حواس او را پرت کنم. همه تالشم این بود که در مورد 

تفریحات مشترک و مسائل دیگر با لیونل مسی صحبت کنم.«

وینگر انگلیسی منچستر یونایتد:

خندهداربودکه»مورینیو«بامنتماستصویریمیگرفت
جسی لینگارد، وینگر انگلیسی منچســتر یونایتد، صحبت های جالبی را در رابطه با همکاری با ژوزه 
مورینیو مطرح کرد. جسی لینگارد در دوران ســرمربیگری ژوزه مورینیو در منچستریونایتد روزهای 
خوبی را در این تیم تجربه می کرد و پیش از مصدومیت به یک بازیکن کامال ثابت در ترکیب تیم مرد 
پرتغالی تبدیل شده بود. او حاال صحبت های جالبی را در رابطه با همکاری با ژوزه مورینیو مطرح کرده 
اســت. لینگارد در این باره گفت: »من و ژوزه به طور کلی رابطه بسیار خوبی با یکدیگر داشتیم. قبل از 
مصدومیتی که برایم پیش آمد، او در مسابقات مهم به من اعتماد کرد و مرا در ترکیب قرار داد. ما در کنار 
یکدیگر جام بردیم و او من را تبدیل به این شخصیت برنده کرد. مورینیو همچنین دوست داشت که با 

بازیکنانش ارتباط شخصی برقرار کند و این بسیار جالب بود.«

عالقهغیرمنتظرهبارسابهجذبوینگرانگلیسی
دیلی میل مدعی شد باشگاه بارسلونا شرایط جذب جسی لینگارد از منچستر یونایتد را بررسی می کند. 
جسی لینگارد در تابستان امسال و بعد از پشت سر گذاشتن یک نیم فصل فوق العاده در وستهام از این 
تیم جدا شد و به منچستریونایتد بازگشت. اگرچه در این بین شایعاتی پیرامون جدایی ستاره انگلیسی 
از جمع شیاطین سرخ نیز وجود داشت و حتی گفته شد که وستهام خواهان جذب این بازیکن است ؛اما 
نهایتا هرطور که بود لینگارد در اولدترافورد ماندگار شد.  اگرچه وینگر انگلیسی تا به اینجای فصل عملکرد 
بدی در ترکیب شیاطین سرخ ارائه نداده؛ اما با توجه به ترافیک باالی خط حمله تیم اوله گنار سولسشر، 
این بازیکن نتوانسته بازی های زیادی انجام دهد و عموما نیمکت نشین بوده است؛ موضوعی که دوباره 

شایعات را پیرامون جدایی احتمالی لینگارد افزایش داده است.

»راموس«الگویمناست
الساندرو باستونی، مدافع جوان اینتر به تمجید از سرخیو راموس، کاپیتان سابق رئال مادرید پرداخته 
است. الساندرو باستونی طی یک سال اخیر پیشرفت قابل مالحظه ای داشته و بسیاری از تیم های 
بزرگ جهان به دنبال جذب این مدافع جوان و ایتالیایی تیم اینتر هستند. حاال الساندرو باستونی در 
مصاحبه ای در مورد تقابل نراتزوری با رئال مادرید در مسابقه فصل گذشته لیگ قهرمانان صحبت کرده 
و اعتراف کرد مدافع باتجربه اســپانیایی را از هر لحاظ الگوی خود قرار داده است. الساندرو باستونی 
گفت: »به غیر از مارکو ماتراتزی و والتر ساموئل، مدافع مورد عالقه من سرخیو راموس است. من آنقدر 
خوش شانس بودم که پس از بازی فصل گذشته در لیگ قهرمانان مقابل رئال مادرید با سرخیو راموس 
صحبت کردم. همچنین بعدها او پیراهن خود را برای روز تولدم به من هدیه داد. من از ســبک بازی  

راموس، رفتار او در داخل و خارج از زمین خوشم می آید و سعی می کنم او را الگوی خودم قرار دهم.«

واکنشتارتاربهخداحافظیقاسمحدادیفر:

می خواهیم او کریم باقری ذوب آهن باشد

مهدی تارتار، ســرمربی ذوب آهن دربــاره جدایی قاســم حدادی فر 
توضیحاتی را ارائه کرد. قاســم حدادی فر پــس از دو دهه حضور در تیم 
فوتبال ذوب آهن، از این تیم خداحافظی کرد تا یکی از مهم ترین اتفاقات 
نقل و انتقاالتی را رقم بزند. جدایی بازیکنی که سال ها کاپیتان این تیم 
بود؛ اما حاال پس از سه مصدومیت شدید از ناحیه رباط صلیبی و در 38 
سالگی، جدایی اش از این تیم را قطعی کرد. جدایی او، واکنش های بسیار 
زیادی را در بین طرفداران تیم سبزپوش اصفهانی ایجاد کرد. طرفدارانی 
که برخی از آنها با حدادی فر ذوب آهنی شدند و حاال شاید پایان فوتبال او 
را باور نمی کردند و اعتقاد داشتند که این اتفاق در مقطع کنونی نباید رخ 
دهد. پس از پست اینستاگرامی حدادی فر، گروهی از هواداران تیم ذوب 
آهن نسبت به مهدی تارتار واکنش نشان دادند و او را در این ماجرا مقصر 
دانستند. در همین خصوص »مهدی تارتار« سرمربی کنونی ذوب آهن 
که هدایت این تیم را در لیگ بیست و یکم برعهده خواهد داشت، گفت و 

گویی انجام داده است:

باتصمیمحدادیفربرایبازیمخالفتینداشتم
من روز اولی که قاسم را در باشگاه دیدم و با او صحبت کردم، از حضورش 
در تیم استقبال کردم و گفتم باتوجه به اینکه سه بار رباط صلیبی پاره کردی 
و همچنین شرایط سنی ات، بیا کار مربیگری را در کنار ما استارت بزن. 

قاسم گفت می خواهم بازی کنم و شرایطم خوب است. گفتم هیچ ایرادی 
ندارد و من هم مخالفتی ندارم، دو سه هفته تمرین کن تا من شرایطت را 
ببینم. دو سه هفته گذشت و حدادی فر در تمرینات حضور داشت که من او 
را کنار کشیدم و با او درباره وضعیتش صحبت کردم. همچنین گفتم که بیا 
مثل کریم باقری برای ذوب آهن باش، هم کار مربیگری را آغاز می کنی 
و هم اینکه در بین بازیکنان انگیزه ایجاد می کنی و تیم را جمع می کنی و 
برای موفقیت تیم نقش پررنگ تری ایفا خواهی کرد. این پیشنهاد را به تو 
می دهیم که اینطور کنار تیم باشی. بعد از این صحبت ها و وقتی که تیم در 
حال گرم کردن بود، قاسم ]حدادی فر[ با آقای پاشایی )مربی ذوب آهن( 
هماهنگ کرد و گفت که من می روم و تمرین نمی کنم و روحیه ام خوب 
نیست. بعد از آن هم نزدیک دو هفته در تمرینات حضور نداشت تا اینکه از 
تیم خداحافظی کرد. این شرح ماجرایی بود که دوست داشتم هواداران 
ذوب آهن بخوانند و بدانند که من مخالفتی با حضور قاســم حدادی فر 

نداشتم و اتفاقا عالقه زیادی به او دارم.

یککاپیتاندیگرذوبآهندرکنارماست
همیشه برای قاسم احترام خاصی قائل بوده و هستم. می دانم هواداران 
او را دوست دارند و او کاپیتان تیم است. ما هیچ وقت او را کنار نگذاشتیم و 
پیشنهاد دادیم که در کادرمان حضور داشته باشد. هواداران حتما می دانند 

که ما در کادرفنــی آقای صلصالی، کاپیتان ســابق ذوب آهن را داریم و 
همیشــه رابطه خوبی با پیشکسوتان داشــته ایم چون این ها برای تیم 

ذوب آهن زحمت کشیده اند.

باشگاهبهدنبالبازیخداحافظیبرایحدادیفراست
باشگاه ما به فکر بازی خداحافظی برای قاسم حدادی فر هم بوده و هست 
و در باشگاه همیشه به روی او باز است. حدادی فر سال ها زحمت کشیده 
و هواداران ذوب آهن خاطرات خوشی با او دارند. از نظر شخصیتی انسان 
بسیار خوبی است و از نظر فوتبالی هم همینطور. ما خیلی دوست داشتیم 
که او نقشی که کریم باقری در پرســپولیس ایفا می کند را در ذوب آهن 

داشته باشد و اصال وجود چنین نفراتی بسیار اهمیت دارد.

بایدبادقتنفراتمراانتخابکنم
من به عنوان یک مربی حرفه ای مســئولیت تیم را برعهده دارم و باید با 
دقت نفرات الزم را انتخاب کنم و کسی که جذب می کنم، بازیکنی باشد 
که بتواند برایم بازی کند. نظرم این بود که قاســم حدادی فر بعد از سه 
مصدومیت رباط صلیبی روی هر دو پایش و باتوجه به شرایط سنی، شاید 
دیگر نتواند در زمین کمک کند و در کنار زمین می تواند  نقش پررنگی را 

برای موفقیت داشته باشد.

سوژه روز

مدافعسپاهانبهخاطرمصدومیتبازینکرد
مصاف دوستانه سپاهان با نســاجی در زمین الیاف تهران با نتیجه مساوی یک بر یک به پایان 

رسید.
در این بازی عزت پورقاز که جزو مدافعان کلیدی ســپاهان به شــمار می رود در ترکیب این تیم 
به میدان نیامد که مشــخص شد علت عدم حضور وی در ترکیب ســپاهان در این بازی به خاطر 
مصدومیت جزئی اش بود و با صالحدید محرم نوید کیا اســتراحت کرد تا زودتر برای حضور در 

میدان آماده شود.
سپاهان در هفته نخست بازی ها میزبان مس رفسنجان است و به نظر می رسد تا زمان برگزاری 
این بازی مدافع میانی سپاهان برای حضور در مسابقه آماده خواهد شد. سپاهان فصل گذشته 
و در هفته های ابتدایی عملکرد خوبی درفاز دفاعی نداشت به طوری که تا هفته سیزدهم 17 گل از 
حریفان دریافت کرده بود؛ اما در ادامه و با بهبود دفاع تیمی شرایط سپاهان در فاز دفاعی خوب شد 
که یکی از دالیل هم بازگشت عزت پورقاز به ترکیب خط دفاعی تیم بود.با برگزاری بازی دوستانه 
بین سپاهان – نساجی برنامه بازی های دوستانه سپاهان به پایان رسید و حاال این تیم با پیگیری 

تمرینات منظم خود برای بازی با مس رفسنجان آماده خواهد شد.

مسعودشجاعی:خداحافظینمیکنم
مسعود شجاعی درباره تساوی یک بر یک در دیدار دوستانه نساجی و سپاهان اظهار داشت: بازی 
خیلی خوبی بود و به شخصه طبق آنچه خودم از درون زمین دیدم خیلی راضی بودم. مربیان هر 
دو تیم هم تا حدودی راضی بودند. زمین کیفیت خوبی داشت و مسابقه خوبی انجام شد. هر دو 
تیم سعی کردند در فاصله یک هفته تا آغاز لیگ برنامه خود را پیاده کنند زیرا آخرین فرصت شان 
برای محک خوردن جدی در یک بازی خوب بود. دیدار نســاجی و سپاهان برای هر دو تیم مفید 

بود که بار فنی خیلی زیادی داشت. 
وی در مورد اینکه پس از حضورش در نساجی صحبت هایی مطرح شد مبنی براینکه آخرین سال 
فوتبال خود را پشت سر خواهد گذاشت، عنوان کرد:  من چنین صحبتی نکردم و هیچ وقت نگفتم 
امسال سال آخرم است اگر قرار به چنین اتفاقی باشــد از طریق صفحات شخصی ام حتما این 
موضوع را عنوان خواهم کرد تا قبل از اینکه سایر افراد بدانند خودم اطالع رسانی کنم؛ اما هرگز از 

چنین جمله ای استفاده نکرده ام.

گزینه سرمربی گری شاهین بوشهر:

باشگاهشاهینبیشترازمنضررکرد
گزینه سرمربی گری شاهین بوشهر گفت: هواداران شــاهین گناهی نکردند که ببینند افرادی در 

باشگاه شان کار می کنند که اصول پیش پا افتاده را هم هنوز نمی دانند.
پس از توافق شاهین بوشهر و مهدی رجب زاده، قرار بود این مربی کار خود را با شاهینی ها شروع 
کند؛ اما به نظر برخی اختالفات در باشــگاه شــاهین باعث شد تا ادامه کار باشــگاه و این مربی 
در هاله ای از ابهام قرار بگیرد و در فاصله سه روز تا اولین دیدار شاهین در لیگ دسته یک، تیم در 
بالتکلیفی باشد. مهدی رجب زاده در رابطه با این وضعیت اظهار کرد: در ابتدا که از ما دعوت کردند و 
به بوشهر رفتیم، آقای مسی گر، مدیرعامل بود و با هیئت مدیره جلسه گذاشتیم و صحبت هایمان 
را انجام دادیم و به توافق رسیدیم. بحث قرارداد هم مطرح شد و همه چیز خوب و مورد تایید دو 
طرف بود. به اصفهان رفتــم تا فردای آن روز برگردیم و تمرینات را شــروع کنیم ولی در این رفت 

و برگشت، باشگاه دست خوش تغییرات شد و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل تغییر کردند.
بعد از آن هم فهمیدم که کش مکش های زیادی بین مسئوالن باشگاه وجود دارد. به قول هواداران 
بوشهری، پرپرواز شاهین را چیده اند و امیدوارم دیگر ســر این تیم بریده نشود چون دودش به 

چشم هوادارانی می رود که این تیم را دوست دارند و برایش زجر می کشند.

در حاشیه

جنجالاستقاللیبرنامه
صبحگاهی

چند روز پیش آیتمــی در برنامه صبحگاهی 
شبکه پنج سیما پخش شد که جنجال زیادی 
به پا کرد و ویدئوی آن در شبکه های اجتماعی 
به شکل گسترده ای بازتاب یافت. در این ویدئو 
فردی با تلفن گفت وگو می کند و در جمالتی 
شبیه دالل های فوتبالی می گوید: »بفرست 
بیاد اشکال نداره از پشت بام افتاده قطع نخاع 
شده … اشکال نداره من درستش می کنم.... 
نایب قهرمان جام حذفی منتظرشه… برزیلی 
باشه دزد باشه، بفرست بیاد.« این دیالوگ ها 
که با فازی طنزگونه در برنامه صبحگاهی شبکه 
پنج سیما روی آنتن رفت، طعنه ای هم به نحوه 
خریــد بازیکن خارجی یکی از باشــگاه های 
فوتبال داشت و همین باعث شد ویدئوی آن در 
صدر وایرالی های هفته قرار بگیرد. شوخی و کل 
کل نسبت به باشگاه استقالل و پرسپولیس 
در تلویزیون بارها صــورت گرفته؛ اما آنجایی 
کار به حاشــیه کشیده شــده که طرفین این 
شــوخی ها را توهین و تمسخر دانستند و هر 
کالم و جمله ای با این تفاســیر مثل بمبی در 
میان هوادارانش عمل کرده کــه آنها را تا مرز 
خشــونت و انتقام هم برده اســت. ویدئوی 
مذکور هم در همان چند ثانیه خشم هواداران 
و حتی باشگاه استقالل را برانگیخت و فراتر از 
واکنش هایی در حد پیام، باشگاه استقالل از 
مجری برنامه شکایت کرد. بعد از آن مصطفی 
امامی ،مجری اصلی برنامه صبحگاهی شبکه 
پنج سیما نیز در واکنش به حواشی و خشم 
هواداران ویدئو را یک »شوخی« خواند و بیان 
کرد که »بگذارید یک استقالل و پرسپولیس 
برای ما بماند که باالخره بتوانیم با یک چیزی 
شوخی کنیم و خط قرمز نشــود.« بعد از این 
واکنش مجری برنامه امــا محمد نوری فر، 
معاون ارتباطات باشگاه استقالل در یادداشتی 
که بخش هایی از آن در ادامه می آید، نوشت: 
»غافلگیر نمی شــویم وقتی توهین می کنند 
و اتهــام می زنند و بعد به جــای عذرخواهی 
بی بهانه می گویند شــوخی کردیم و تعجب 
نمی کنیم که ندانند توهین و اتهام با دهان کج 
کردن و چشم درشت کردن تبدیل به شوخی 

نمی شود.«

حدادیفرسالهازحمتکشیدهوهوادارانذوبآهن
خاطراتخوشیبااودارند.ازنظرشخصیتیانسان
بسیارخوبیاستوازنظرفوتبالیهمهمینطور.ما
خیلیدوستداشتیمکهاونقشیکهکریمباقریدر
پرسپولیسایفامیکندرادرذوبآهنداشتهباشدو

اصالوجودچنیننفراتیبسیاراهمیتدارد

فوتبال جهان

وز عکس ر

مسابقاتهندبال
نوجوانانجنوبکشور

دراصفهان
مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان 
پســر کشــور در منطقه جنــوب با 
قهرمانــی تیم ســپاهان اصفهان به 

پایان رسید.

رییس هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن گفت: حدادی 
فر از ما کتبا خواسته است در دیدار با سپاهان که هفته 
چهارم لیگ برگزار می شود قصد خداحافظی از دنیای 
فوتبال را دارد و ما نیز در حــال انجام روند اداری آن 
هستیم. مرتضی یزدخواستی در خصوص حواشی 
مربوط به خداحافظی قاســم حدادی فر از باشگاه 
ذوب آهن اظهار کرد: نمی دانم چرا این موضوع آنقدر 
از سوی رسانه ها و برخی هواداران عجیب جلوه داده 
شده است. توافقی را با آقای حدادی فر انجام داده ایم 
و این توافق در حال انجام است. اینکه به این مسئله 
زیاد از حد دامن زده می شود، جای سوال دارد. وی 
ادامه داد: حتی پستی که از سوی صفحه رسمی قاسم 
حدادی فر منتشر شده طبق توافق کاپیتان با سابقه 

باشگاه ذوب آهن و ما بوده است. در واقع نه اختالفی 
بین ما و قاسم وجود دارد و نه حاشیه خاصی پیش 
آمده اســت اما یک عده از ماجرا بی خبر هســتند و 
حواشی گوناگونی برای تیم در آستانه لیگ برتر ایجاد 
می کنند. رییس هیئت مدیره باشــگاه ذوب آهن، 
تصریح کرد: دلیل اینکه هنوز باشــگاه ذوب آهن در 
خصوص این حواشی موضع گیری نکرده این است 
که ما قصد داشتیم روز اداری شنبه در این خصوص 
بیانیه رســمی داشته باشــیم و اعالم کنیم که هیچ 
اختالفی بین قاسم و باشگاه ذوب آهن وجود ندارد. 
یزدخواستی ادامه داد: این را باید دوباره اعالم کنم، 
همانطور که قبل تر نیز در برنامه تلویزیونی اعالم کردم 
توافقاتی با حدادی فر داشته ایم و ان شاءا... نتایج 

آن را اعالم می کنیم. وی افــزود: نتیجه این توافق 
شامل درخواست قاسم حدادی فر برای خداحافظی 
از فوتبال بوده اســت. این یعنی حدادی فر از ما کتبا 
خواســته در دیدار با ســپاهان که هفته چهارم لیگ 
برگزار می شــود قصد خداحافظی از دنیای فوتبال را 
دارد. ما نیز پس از دریافت این درخواست، کارهای 
اداری آن را با ســازمان لیگ انجــام داده ایم و البته 
بخش دیگری از آن باقی مانده است و منتظر جواب 

سازمان لیگ فوتبال کشور هستیم. 

رییس هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن:

اختالفیبینذوبآهنوحدادیفرپیشنیامدهاست

عکس: تسنیم
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برگزاری چهارمین سالگرد شهادت سردار »آقادادی«
چهارمین سالگرد شهادت شهید مدافع حرم، سردار حسین آقادادی در گلستان شهدای اصفهان 
برگزار شد. چهارمین سالگرد شهادت شهید مدافع حرم سردار حسین آقادادی با حضور جمعی از 

خانواده شهدا، همرزمان شهید و سردار 
گرامی فرمانده گروه مهندسی رزمی ۴۰ 
صاحب الزمان )عج( نیروی زمینی سپاه 
همزمان با شــب شــهادت امام حسن 
عســکری )ع( در قطعه شهدای مدافع 
حرم گلستان شهدای اصفهان برگزار شد.

شــهید آقــادادی از نیرو هــای گــروه 
مهندسی رزمی ۴۰ صاحب الزمان )عج( 
نیروی زمینی ســپاه بود که در بیســت 
و ششم مهرماه ســال ۱۳۹۶ در جریان 

عملیات مستشاری در استان دیرالزور سوریه به دست تروریست های داعش به شهادت رسید.

آغاز تزریق واکسن کرونای پاستور در اصفهان
۳۰ هزار دوز واکسن کرونای پاستور سهمیه اصفهان، در مراکز واکسیناسیون استان تزریق می شود.

مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: حدود ۳۰ هزار دوز محموله واکسن 
پاستور به اصفهان رسیده و این واکسن حدود ۸۰ درصد برای بدن، ایمنی بخش است.

رضا فدایی اضافه کرد: اولویت استفاده واکسن پاستور برای افراد ۱۲ تا ۱۸ است و افراد می توانند از 
امروز برای تزریق واکسن پاستوکووک به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند.

مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان بیان کرد: از لحاظ اثربخشی واکسن ها با یکدیگر 
قابل مقایسه نیستند چون با تکنولوژی متفاوتی ساخته شده اند؛ اما در حال حاضر پیشنهاد ما به 

دانش آموزان واکسن پاستووک است.

هشدار نابودی اصفهان تا سال 1410
نماینده مردم اصفهان نسبت به وضعیت نگران کننده فرونشست در نصف جهان هشدار داد.

مهدی طغیانی با بیان این که فرونشســت وحشــتناک زمین در دشــت اصفهان و برخوار در پی 
خشکسالی ها و خشک شدن زاینده رود به وضعیت نگران کننده رسیده است، گفت: با وجود این 
که در نقاط دیگر کشور نیز فرونشست داریم اما اتفاق مهمی که در اصفهان افتاده درگیر شدن بافت 

شهری به مسئله فرونشست است.
وی با اشاره به این که فرونشســت میراث تاریخی چند هزار ساله را به خطر نابودی انداخته است، 
افزود:  از ســال ۱۳۶۰ تاکنون از آبخوانی که ۷.۵ میلیارد متر مکعب ذخیره آبی داشــته است، سه 
میلیارد متر مکعب آب برداشت شده اســت و با وضعیت فعلی که سالیانه ۵۰۰ میلیون متر مکعب 
آب از این آبخوان برداشت می شود کل ذخیره این آبخوان ظرف مدت ۸.۸ سال آینده تمام شده و 

اصفهان بر سر مردمش خراب خواهد شد.
وی با انتقاد از بی توجهی مسئوالن به هشدار های نمایندگان استان اصفهان در این زمینه، خواستار 

هوشیار شدن مجلس و دولت در این رابطه و چاره اندیشی برای این خطر شد.
طغیانی، زاینده رود را رگ حیاتی فالت مرکزی ایران خواند که زندگی پنج میلیون نفر با آن گره خورده 
است و تصریح کرد: در صورت بی توجهی به حقابه تاالب گاوخونی که تاکنون سبب خشک شدن ۹۸ 
درصد این تاالب شده است، تاالب گاوخونی به یکی از بزرگ ترین کانون های گرد و غبار کشور تبدیل 
خواهد شد که پنج استان تهران، یزد، اصفهان، سمنان و قم را درگیر کرده و به خطر خواهد انداخت.

به بهانه پایان سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان در اصفهان؛

سینما با طعم مساوات

از شانزدهم تا بیست و یکم مهرماه، به یمن  عادله هاشمی
برگــزاری ســی و چهارمیــن جشــنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، ســینما ســاحل و فلسطین 
چهارباغ، از هیاهوی کودکان پذیرایی می کرد و یکی از بخش های ستودنی 
این جشنواره، اکران فیلم های مناسب سازی شــده برای افراد نابینا و 
ناشنوا بود. برای درک بهتر حس و حال این کودکان در پردیس سینمایی 
ساحل با آنان به گفت وگو نشستم. مبینا ادیب که سینما را برای اولین بار 
به قصد دیدن فیلمی مناسب ســازی شــده تجربه می کــرد، با ذوقی 
وصف ناپذیر گفت: اینجا و فیلم را دوســت داشــتم در کنــار خانواده و 
دوستانم بودم، با آن ها فیلم را دیدم همه باهم از فیلم لذت بردیم، قبال هم 
به ســینما آمده ام و مادرم همیشه کنار گوشــم فیلم و داستان را زمزمه 
می کرد اما امروز با هم هم زمان فیلــم را دیده و درک کردیم. صبا زمانی، 
دیگر مهمان پرده نقره ای پردیس ساحل نیز  توضیح داد: همیشه در ایام 
برگزاری جشنواره ها از ما یاد می شود و دو دوره است که در جشنواره فیلم 
فجر و فیلم کودک و نوجوان فیلم هایی نیز برای ما مناسب سازی شده 
است. وی ادامه داد: برخالف دوره قبل، امسال مناسب سازی بهتر بود، 
گوینده مخصوص عالوه بر تصویر بزرگ تر روی پرده نمایش، حرکات نرم 
و طبیعی تری نیز داشت. زمانی تصریح کرد: کنار دیگران بودن و بهره مندی 

از امکانات رفاهی به اندازه دیگر شهروندان، حس خوب مساوات، برابری 
و هماهنگی را القا می کند. خوب است که ما نیز می توانیم فیلم ها را ببینیم 
و با دوســتان خود درباره آن گفــت وگو کنیم. ویدا شــیبانی هم حرف 
دوستش را پی گرفت و گفت: این حس زیبا تنها برای یک بار یا دو بار در 
سال بوده و تکرار ناپذیر است، اگر در ســایه حمایت قرار بگیریم و همه 
فیلم ها حتی در تلویزیون نیز مترجم و زیرنویس داشــته باشد برابری 
بیشتری را با جامعه لمس و احساس خواهیم کرد. نظر سهیال حدادی، 
جوانی با معلولیت شنوایی نیز قابل تامل بود: فیلمی که پخش شد کودکانه 
بود اما تجربه حضور در سینما بدون درک حس تبعیض با افراد شنوا برایم 
عالی و لذت بخش بود به همین خاطر آمدم که فیلم را ببینم، اگر زیرنویس 
هم به همراه مترجم داشت خیلی بهتر می شــد. کاش همه فیلم های 
تلویزیون و سینما مناسب سازی می شد تا با زیرنویس و مترجم امکان 
بهره بردن همه ما از این هنر فراهم باشد.  از ماهان منصوریان، کارگران و 
مستندســاز درباره این بخش از جشنواره ســوال کردم و او پاسخ داد: 
بخش های جنبی اکران مخصوص کودکان دارای معلولیت شــنوایی و 
بینایی و نیز، تماشــاخانه ســیار دو نقطه عطف مهم در سی و چهارمین 
جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان بود. وی با بیان اینکه هرکدام 
از این دو بخش در راســتای محرومیت زدایی برنامه ریزی  شده، درباره 

نحوه اجرای آن توضیح داد: امکان فیلم دیدن در کنار خانواده و دوستان 
به صورت جمعی لذت بخش است. برای کودکان دارای معلولیت شنوایی، 
اســتفاده از مترجم مســلط به زبان ایما و اشــاره و برای کودکان دارای 
معلولیت بینایی، استفاده از شخصی که صحنه پردازی و توصیف دقیق و 
شفاف از سکانس های صحنه را داشت در جشنواره پیش بینی شده بود. 
جواد شیردل، فیلم نامه نویس و مستندســاز نیز خاطر نشان کرد: برای 
کسب لذت باهم فیلم دیدن نیاز اســت که بنیاد سینمایی هماهنگی و 
همکاری کافی و الزم را داشته باشد تا فیلم ها  برای نابینایان و ناشنوایان 
مناسب سازی شود؛ اما متاســفانه این اقدام زیبا تنها یک بار در سال در 
سینماها روی می دهد. وی با بیان اینکه در شبکه های نمایش خانگی تا 
حدودی مناسب سازی ها صورت گرفته اما کافی نیست، ادامه داد: ایجاد 
انتظار، توقع و مطالبه گری در افراد دارای محدودیت می تواند زمینه ساز 
تحول و احقاق حقوق عامه آنان در دســتیابی به نیازهایشان شود. علی 
عباسی، مسئول امور افراد دارای معلولیت در ســی و چهارمین  دوره از 
جشــنواره بین المللی کودک و نوجوان نیز در مورد تاریخچه شکل گیری 
تفکر همسان ســازی فیلم ها برای افراد دارای معلولیت اظهار کرد: ایده 
اجرایی کردن شعار جشنواره کودک بر محور جشنواره ای برای همه کودکان 
سرزمین من و کشف راهکاری برای بهره مندی همه کودکان توانا و دارای 
معلولیت از شرایط جشــنواره فیلم کودک، از دوره سی و یکم جشنواره 
بین المللی فیلم کودک و نوجوان آغاز شد. وی با اشاره به اینکه در دوره سی 
و یکم جشــنواره بین المللــی فیلم کــودک و نوجــوان فعالیت ها به 
فرهنگ سازی معطوف بود و در دوره های ســی و دوم جشنواره به بعد، 
تمرکز بیشــتری بر حق دسترســی فیزیکی و مناسب ســازی فیلم ها 
مخصوص کودکان و جوانان دارای معلولیت جسمی و حرکتی در استفاده 
از سینما و مناسب سازی فیلم ها برای کودکان داری معلولیت شنوایی و 
بینایی شکل گرفت، ادامه داد: سال گذشته دو فیلم و امسال یک سانس 
اختصاصی در ۸ اکران برای ۴ فیلم مناسب ســازی شده در اختیار این 
کودکان قرار گرفته است. مخاطبانی که معلولیت شنوایی دارند فیلم ها را 
با مترجم مسلط بر زبان ایما و اشاره و زیرنویس می بینند و کودکان دارای 
معلولیت بینایی با دیسکریپشن، شــرح و توضیح در صحنه آن را درک 
می کنند. عباسی، با بیان اینکه  امسال جشنواره بر رسالت خود مبتنی بر 
»جشنواره کودک، برای همه کودکان« پای بند بوده است، تصریح کرد: به 
طور کل اصفهان شهر پیشرو در مناسب سازی شهری است و افراد دارای 
معلولیت می توانند از طریق ســامانه »معبر«  نقاطی از شهر را که امکان 
استفاده از آن برای شهروندان دارای معلولیت میسر نیست، اطالع بدهند 

تا مناسب سازی شود.

فرمانده انتظامی اصفهان با اشاره به دستاوردهای 
پلیس گفت: بررسی ها بیانگر افزایش رضایتمندی 
مردم اصفهان و احساس امنیت از عملکرد این نیرو 
در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته است. سردار محمدرضا میرحیدری افزود: 
پلیس استان در حوزه نظم و امنیت بیش از پیش 
همت داشته و این موضوع در تمام عرصه ها از جمله 
پلیــس راه و راهور، آگاهی، فتــا، امنیت عمومی و 
دیگر بخش ها واضح و ملموس است. وی با اشاره 
به تالش های صورت گرفته به منظور هوشمندسازی 
پلیس و مجهز شدن آن به فناوری های روز در کنار 

خدمت رسانی به مردم، اظهار داشت: امنیت مقوله 
مهمی است که پلیس در ارتباط با حراست از حقوق 
اجتماعی در قالب های مختلف آن را تا حد کســب 
رضایتمندی مردم تامین می کند. سردار میرحیدری 
با تاکید بــر اینکه پلیــس، یکی از دســتگاه های 
خدمت رســان به مردم اســت، گفت: کارشناسان 
سامانه دفتر نظارت همگانی پلیس نظرات مردمی را 
در قالب چهار بخش انتقادات، شکایات، پیشنهادات 
و تقدیر جمع آوری و رسیدگی می کنند. وی یادآور 
شد: بررسی های صورت گرفته طی ۶ ماهه گذشته 
از حدود ۳۳ هــزار تماس مردم با ســامانه پلیس 
۱۹۷ بیانگر آن اســت که میزان شکایات مردمی از 
عملکرد پلیس اصفهان ۹۳ درصد و میزان انتقادات 
شهروندان از این نیرو ۲۱ درصد کاهش داشته است. 
سردار میرحیدری افزود: این موضوع نشان دهنده 

آن اســت که کارکنان ایــن نیــرو در رعایت حقوق 
شهروندان و کسب رضایتمندی آنان تالش بیشتری 
را در ۶ ماهه نخست امسال انجام دادند. وی با بیان 
اینکه کار پلیس بسیار پراسترس است، گفت: امروز 
بار مشــکالت در حوزه های اقتصادی و فرهنگی و 
کم کاری برخی دستگاه ها بر دوش پلیس افتاده و 
باعت افزایش ماموریت های این نیرو شده است. 
فرمانده انتظامی اصفهان گفت: وزیر کشور در سفر 
اخیری که به اصفهان داشــت با اهدای لوح تقدیر 
از تالش ها و  مجاهدت های شــبانه روزی کارکنان 
پلیس استان در تامین امنیت قدردانی کرد. وی در 
ادامه به برنامه های پلیس اســتان در هفته نیروی 
انتظامی اشاره کرد و گفت: در این مدت ۱۳۵ برنامه 
اصلی با محوریت استان و یکهزار و ۹۲۰ برنامه فرعی 

در شهرستان های مختلف برگزار شد.

فرمانده انتظامی اصفهان:

افزایش احساس امنیت، دستاورد پلیس برای مردم اصفهان است

رییس مرکز اورژانس استان خبر داد:

 حضور روزانه 300 نفر در اتوبوس آمبوالنس های 
اورژانس اصفهان

رییس مرکز اورژانس اســتان اصفهان از مراجعه روزانه ۳۰۰ نفر برای واکسیناســیون کرونا به 
اتوبوس  آمبوالنس های سیار اورژانس اصفهان خبر داد.

غفور راستین با اشــاره به اقدامات اورژانس اســتان اصفهان برای واکسیناســیون کرونا اظهار 
داشت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و افزایش واکسیناســیون همگانی کووید ۱۹، اورژانس 
پیش بیمارستانی استان اصفهان نیز از اوایل اردیبهشت ماه جاری به یاری مراکز واکسیناسیون 

شتافت.
وی با بیان اینکــه از ابتدای این طــرح تاکنون به طــور روزانه یک آمبوالنــس اورژانس پیش 
بیمارستانی در یکی از مراکز تجمیعی واکسیناسیون استقرار یافته است، افزود: گلستان شهدا، 
پل شهرستان، مســجد مصلی و حرم زینبیه مراکز تجمیعی واکسیناســیون اصفهان بودند که 

آمبوالنس اورژانس نیز در آنها فعالیت داشت.
رییس مرکز اورژانس اســتان اصفهان با اشــاره به حضور نیروهای اورژانس در مراکز نگهداری 
از ســالمندان و مراکز نگهداری از جانبازان و معلوالن گفت: همچنیــن از ۱۰ مهر ماه جاری طرح 
واکسیناســیون ســیار با اســتقرار اتوبوس آمبوالنس اورژانس پیش بیمارســتانی استان در 

مکان های پر تردد شهر شروع به کار کرد.
وی افزود: از آغاز طرح واکسیناســیون ســیار با اتوبوس آمبوالنس تاکنون به صورت همه روزه 
اتوبوس آمبوالنس اورژانس اســتان به صورت ســیار در مکان های دروازه دولت، دروازه تهران، 
رهنان، شهرک شهید کشــوری و قائمیه اســتقرار یافته و پذیرای مراجعان برای واکسیناسیون 

است.
راســتین با بیان اینکه تاکنون حــدود ۲۰ نفر از پرســنل اورژانس پیش بیمارســتانی در طرح 
واکسیناسیون اتوبوس آمبوالنس شرکت داشته اند، افزود: پرسنل فوریت های پزشکی در قالب 
پوشش امداد سالمت و همکاری با پرسنل بهداشت در مراکز واکسیناسیون حضور دارند و ضمن 
مشــاوره افراد برای انجام واکسیناســیون و معاینات بالینی، مراقبت های فوری را در اتوبوس 

آمبوالنس ارائه می کنند.
وی ادامه داد: به طور میانگین روزانه ۳۰۰ مراجعه کننده برای تزریق واکسن کرونا، به عنوان مرکز 

واکسیناسیون سیار، به اتوبوس آمبوالنس مراجعه می کنند.

معاون اداره کل آموزش و پرورش استان خبرداد:

واکسیناسیون دانش آموزان، کامال اختیاری
معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: واکسیناسیون 
دانش آموزان اصال اجباری نیســت هرچند که بهتر اســت دانش آموزان در برابر ویروس کرونا 
مصون شوند. آذر کیوان امیرپور اظهار کرد: واکسیناســیون در برابر کرونا برای دانش آموزان به 
صورت اختیاری است و مدارس نمی توانند دانش آموز را برای تزریق واکسیناسیون اجبار کنند.

وی افزود: در صورت حضوری برگزار شدن مدارس اگر دانش آموزی واکسن دریافت نکرد باید به 
شیوه نامه های بهداشتی که وزارت بهداشت می گوید عمل کند و گاهی اوقات با هماهنگی مدیر 

مدرسه  تست »پی سی آر« دهد تا از وضعیت ابتال یا عدم ابتال به کرونا مطلع شود.
معاون تربیت بدنی و ســالمت اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان بیان کرد: بر اساس 
آمارهای داده شــده، دانش آموزان اصفهانی برای واکسیناسیون اســتقبال خوبی داشته اند به 

طوری که ۵۶ درصد از دانش آموزان متوسطه اول و دوم، برای واکسن زدن اقدام کرده اند.
امیرپور اظهار کرد: باتوجه به مصوبه های داده شــده قرار است دانش آموزان متوسطه دوم از ۱۵ 

آبان ماه به صورت حضوری به مدرسه بروند.

با مسئولان

اخبار

رییس انجمن بیماری »ام اس« 
اصفهان مطرح کرد:

چرا داروی »سینووکس« 
بیماران ام اس تحت پوشش 

بیمه نیست؟

خبر روز

داروی ســینووکس، داروی مصرفی بیماران 
ام اس، مدتی اســت که تحت پوشش بیمه 
نیست و شــرکت های بیمه راغب هستند که 
داروی مشابه اکتووکس را که قیمت کمتری 
دارد،تحت پوشــش قرار دهنــد. بیماران ام 
اس چندی اســت که بــرای دریافت داروی 
سینووکس با مشکل مواجه هستند. این دارو 
که کامال ایرانی است قبال به صورت رایگان در 
اختیار بیماران قرار می گرفت؛ اما مدتی است 
که دیگر تحت پوشش بیمه نیست و برای هر 
تجویز، بیماران مجبور بــه پرداخت مبلغ ۴۰۰ 
هزار تومانی هستند. رییس انجمن بیماری 
ام اس اصفهان در خصوص علت این موضوع 
اظهار داشت: خوشــبختانه تمام داروهای ام 
اس در کشــور تولید می شــود و به تبع آن به 
نمونه های خارجی به خصوص در شرایطی که 
ما در آن قرار داریم، ارز اختصاصی نمی دهند و 
داروهای خارجی با رقم باال وجود دارد. مسعود 
اعتمادی فر افــزود: دولت مجبور اســت به 
داروهای داخلی سوبسید یا یارانه اختصاص 
دهد و به صورت رایگان در اختیار بیماران قرار 
دهد. در مورد داروی سینووکس چون داروی 
مشــابه آن یعنی اکتووکس که آن هم تولید 
داخل اســت وجود دارد؛ داروی اکتووکس با 
قیمتی نازل تر تحت پوشش بیمه در اختیار 
بیماران قرار می گیرد. وی بیان کرد: حدود ۳ 
الی ۴ ماهی است که شرکت های بیمه مدعی 
هستند دارویی را تحت پوشش بیمه قرار دهند 
که هزینه کمتری داشته باشد و به تبع دارویی 
اکتووکــس با قیمتی پایین تحت پوشــش 
بیمه قرار گرفته است، اما شرکت تولیدکننده 
ســینووکس این دارو را با قیمت پایین ارائه 
نکرده است. اعتمادی فر در خصوص راهکار 
این موضوع تصریح کرد: باید بیمه ها داروی 
سینووکس را تحت پوشش قرار دهند که این 
کار صورت نمی گیرد؛ چرا که داروی مشابه با 

قیمت پایین تری موجود است. 

رییس پلیس راه استان اصفهان گفت: سهم بانوان در تصادفات استان اصفهان، ۳۵ درصد و سهم آقایان ۶۵ درصد است. سرهنگ اصغر زارع در آیین تجلیل 
از نمونه های ترافیکی استان اصفهان با بیان اینکه تاکنون ۵۰ میلیون گواهینامه برای رانندگی در کشور صادر شده است، اظهار کرد: در بررسی های صورت گرفته 
بانوان ۳۵ درصد و مردان ۶۵ درصد در تصادفات استان اصفهان مقصر شناخته شــده اند. وی با بیان اینکه مرگ هر شهروند در تصادفات پنج میلیارد و ۳۰۰ 
میلیون تومان به کشور خسارت وارد می کند، اضافه کرد: البته این امر در قبال آسیب روحی که به خانواده ها وارد می شود، ناچیز است. رییس پلیس راه استان 
اصفهان با بیان اینکه بر اساس آخرین برآورد ها در هر نیم ساعت یک ایرانی در تصادفات جان خود را از دست می دهد، افزود: همچنین در این باره زمانی ۲۰ 
نفر نیز مجروح و پنج نفر قطع نخاع می شوند. وی با بیان اینکه ۳۰ دستگاه در زمینه کاهش تصادفات مسئولیت دارند، اضافه کرد: پلیس راه به دنبال کاهش 

تصادفات است و برای این امر انضباط ترافیکی را دنبال می کند.

سهم بانوان در تصادفات اصفهان 3۵ درصد است

وز عکس ر

سنا
 ای

س:
عک

عکس: ایمنا

دیدارهای شهردار 
اصفهان

مدیــر کل اداره تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی اســتان، 
مدیر مرکز رســیدگی به امور 
مساجد اصفهان، رییس اتاق 
بازرگانــی ، مدیــرکل اوقاف 
و مدیــر مخابــرات منطقــه 
اســتان اصفهان در جلسات 
جداگانه ای با شهردار اصفهان 

دیدار و گفت و گو کردند.
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رتبه:4    ضریب کیفی روزنامه: 45
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

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

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: 
احداث محور دهق به ســمت میمه دارای پیشرفت فیزیکی قابل توجهی 

بوده و پیش بینی می شود در سال 1401 به بهره برداری برسد.
بهزاد شاهســوندی اظهار کرد: پروژه احداث محور دهق به ســمت میمه 
به طول تقریبی 35 کیلومتر که با مشــارکت خیر راه ســاز و به کارفرمایی 
خیریه امام رضا)ع( در حال انجام اســت، هم اکنون عملیات اجرایی آن 
تا مرحله قشر اســاس و ابنیه فنی به اتمام رســیده و آماده اجرای قشر 

آسفالت است.
 وی افزود: عملیات اجرایی این پروژه در سال 1396 با هدف کاهش مسیر 
محور دهق به سمت تهران آغاز شده اســت و با توجه به اقدامات به عمل 
آمده و پیشرفت فیزیکی قابل توجه پیش بینی می شود در سال 1401 به 

بهره برداری برســد. معاون مهندسی و ســاخت اداره کل راه و شهرسازی 
استان اصفهان گفت: با احداث محور میمه به دهق بخشی از بار ترافیکی 
استان چهارمحال و بختیاری به نجف آباد – دهق – علویجه – میمه – تهران 
که دارای رفت و آمد شــبانه روزی حجم زیادی از خودروهای ســبک و 

سنگین است، روان تر می شود.  
وی با بیان اینکه تاکنون مبلغ 95 میلیارد ریال توســط خیر راه ســاز برای 
احداث این پروژه هزینه شده ، اذعان داشــت: احجام فنی به کار رفته در 
این پروژه شــامل 210 هزار مترمکعب خاکبــرداری، 416 هزار و 500 متر 
مکعب خاکریزی، 136 هزار و 500 متر مکعب زیراســاس و اساس بوده 
همچنین 85.4 تن آرماتوربندی و 5 هــزار و 429 مترمکعب بتن ریزی 

انجام شده است.

آزمایشگاه مركزی شــرکت آب و فاضالب آبفای اســتان اصفهان به عنوان 
تنها آزمایشگاه در بین شــرکت های آبفای کشور، موفق به تمدید گواهینامه 
اســتاندارد بین المللی سیستم مدیریت آزمایشــگاه ایزو 17025 از سوی 

شركت TURKAK كشور تركیه شد.
مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب آبفای اســتان اصفهان 
با اعالم این خبر گفت: پــس از ممیزی مراقبتی مجموع آزمایشــگاه های 
مرکزی به صورت آنالین توسط شــرکت گواهی دهنده، نسخه 2017 جدید 
گواهینامه استاندارد بین المللی سیستم مدیریت آزمایشگاه ایزو 17025 

تمدید و صادر شد.
فهمیه امیری افزود: ممیزی و ارزیابی وضعیت آزمایشگاه آب و فاضالب از 
نظر فیزیکی، شــیمیایی، میکروبی، ریزآالینده ها، تهیه روش های اجرایی، 
تهیه دستور عمل كار با تجهیزات، انجام آزمایش های PT، رفع مغایرت ها و 

خرید مواد شیمیایی مرجع انجام گرفت. 
وی گفت: عالوه بر برخورداری آزمایشــگاه مرکزی آبفای استان اصفهان از 
تجهیزات نوین، داشــتن نیروی انســانی متخصص و ماهر از عوامل بسیار 
مهم در تمدید این گواهینامه از  سوی شركت TURKAK كشور تركیه بود. 

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب آبفای اســتان اصفهان، 
مزایــای پیاده ســازی اســتاندارد ایــزو 17025 را اثبــات صالحیت فنی 
آزمایشگاه، الزام به اســتفاده از روش های استاندارد، قابلیت كسب اعتماد 
بین مشتریان در سطح ملی و بین المللی، پذیرش نتایج آزمایشگاه در سطح 
بین المللی، افزایش انگیزه و رضایت كاركنان آزمایشگاه و كاهش هزینه های 

مرتبط با تكرار تست ها برشمرد.

شرکت فوالد مبارکه در روزهای ابتدایی سال تحصیلی جدید بیش از 4 هزار 
کیف و نوشت افزار ایرانی اسالمی را به دانش آموزان کم بضاعت اهدا کرد.

شــرکت فوالد مبارکه در راســتای بهبود شــرایط تحصیلــی دانش آموزان 
کم بضاعت، اقدام به تامین بسته های نوشــت افزار ایرانی به صورت رایگان 
برای برخی از مناطق محروم اصفهان در قالب کیف های حاوی بســته های 
کامل مایحتاج برای دو مقطع دبســتان و متوســطه کرده اســت. از جمله 
ویژگی های شاخص این اقدام در سال جاری، تامین کلیه اقالم از برندهای 
کامال ایرانی با محتواهای فرهنگی و اســالمی، با هدف ترویج ارزش های 
ایرانی اسالمی بوده و امیدوار است این اقدام به رغم به وجود آوردن امکان 
تحصیل برای دانش آموزان کم بضاعت، فرهنگ اســتفاده از کاالی ایرانی را 
بیش از پیش نهادینه کند. این بسته ها شــامل کیف هایی با نشان  »قاسم 

سلیمانی _ســردار دل ها« حاوی بسته های نوشــت افزار است که از طریق 
برخی مراکز حمایتی تعدادی از شهرستان های کمتربرخوردار اصفهان ازجمله 

آموزش و پرورش و کمیته امداد  به دست دانش آموزان نیازمند می رسد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان از تمدید موفقیت آمیز گواهینامه های 
استاندارد ایزو 10002، ایزو 10004، ایزو 9001 و ایزو 10015خبر داد.

 ســید مصطفــی علــوی گفــت: ممیــزی مراقبتــی در راســتای تمدید 
گواهینامه هــای اســتاندارد ایزو 10002 )فرآیند رســیدگی به شــکایات 
مشتریان( و ایزو 10004 )ســنجش رضایتمندی مشتریان(، ایزو 9001 
)سیستم مدیریت کیفیت( و ایزو 10015 )سیستم مدیریت آموزش( در 

شرکت گاز استان انجام شد.
وی، با اشاره به ماموریت و چشم انداز این شــرکت، که تامین رفاه، رضایت 
شهروندان و همچنین دست یابی به پوشــش کامل گازرسانی و سرآمدی 
در اســتان اســت، گفت: ممیزی مراقبتی، فرآیندی جهت انطباق عملکرد 
واقعی شرکت با الزامات قانونی و استانداردها بوده و شرکت گاز در استقرار 
استانداردهای مختلف پیشتاز است. مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، 
از برنامه ریزی این شرکت برای ایجاد زیرساخت های الزم جهت دستیابی 
به رضایت مشــتریان و افزایش ســطح رضایتمندی جامعه در حوزه کاری 
این شرکت خبر داد و گفت: راه اندازی و ارتقای ســامانه مدیریت ارتباط با 

مشتریان در راستای انجام این وظایف صورت گرفته است.
وی،همچنین هدف از ورود به اســتانداردهای بین المللی و گواهینامه های 
ایزو را، شــناخت نقاط قوت و ضعف در راســتای ارائه خدمات با کیفیت به 

مشــترکین عنوان کرد و گفت: شرکت گاز اســتان اصفهان با گازرسانی صد 
در صدی به 112 شهرستان و بیش از 1060 روستا و توزیع ساالنه بیش از 21 
میلیون متر مکعب گاز طبیعی در سه بخش خانگی، صنعتی و عمومی، یک 
شرکت رو به رشد است که با استقرار سیستم های مدیریتی توانسته در جهت 
رشد و شکوفایی ســازمانی حرکت کرده و راه را برای بهره وری و اثربخشی 

بیشتر هموار سازد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان بیان داشت: سیستم های ممیزی شده 
به ویژه سیستم مدیریت رســیدگی به شکایات و سیستم سنجش رضایت 
مندی ذی نفعان که در رابطه با مشتریان برون ســازمانی است، از اهمیت 
ویژه ای برخورداربوده و باعث می شودضمن تقویت ارتباطات برون سازمانی،  

رضایت مندی ذی نفعان حاصل شود.
الزم به ذکر اســت در جریان این ممیزی، آقایان دکتــر بهرامی فربه عنوان 
سر ممیز، دکتر شــریف زاده ومهندس ایزدپناه از شــرکت توف نورد حضور 
داشته و در پایان فرآیند، اعتبارگواهینامه های ایزو 1002:2018 )سیستم 
مدیریت رســیدگی به شــکایات( ایزو 1004:2018 )سیســتم سنجش 
رضایت مندی ذینفعان(، ایزو 9001:2018 )سیســتم مدیریت کیفیت( و 
ایزو 10015:2018 )سیستم مدیریت آموزش( مورد تایید قرار گرفت و به 
اذعان ممیزین، این شرکت پرچمدار حوزه کیفیت در صنعت گاز کشور است.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان خبر داد:
بهره برداری از محور دهق- میمه در سال 1401

تمدید گواهینامه بین المللی ایزو 17025 آزمایشگاه آبفای استان اصفهان

 اهدای بیش از 4 هزار لوازم التحریر به دانش آموزان کم بضاعت 
توسط فوالد مبارکه 

تمدید چهار گواهینامه  مدیریتی در شرکت گاز استان اصفهان

زاینده رود

تنفس دود ثانویه کسانی که سیگار می کشند 
می تواند باعث انتقال ویروس شود

از آنجا که ویروس کرونا سیستم تنفسی را تحت تاثیر قرار می دهد، مصرف کنندگان دخانیات نسبت به 
سایر افراد در معرض خطر بیشتری هستند و در صورت ابتال بیماری شدیدتری را تجربه می کنند. آمارها 

نشان می دهد احتمال بستری یا فوت سیگاری ها از افراد دیگر بیشتر است.

تماس انگشتان با لب ها هنگام سیگار کشیدن 
امکان انتقال ویروس را افزایش می دهد

استفاده از قلیان با سر مشترک باعث انتقال 
ویروس از فردی به فرد دیگر می شود

احتمال فوت سیگاری ها در صورت 
ابتال به کرونا 6 برابر بیشتر از دیگران

احتمال بستری شدن سیگاری ها در صورت ابتال 
به کرونا 60 تا 80 درصد بیشتر از دیگران

مصرف دخانیات ظرفیت ریه ها را کاهش می دهد 
و در صورت ابتال به کرونا عوارض شدیدتر است

دخانیات و افزایش خطر ابتال به ویروس کرونا
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