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شهر در بستر مرگ
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 بمانید و بسازید! 
  در نشست » پدیده فرونشست زمین در حوزه آبریز زاینده رود« مطرح شد: 

 سازگاری با کم آبی بهتر از مهاجرت از اصفهان است؛ 
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مدیرعامل شرکت تعاونی صنایع لبنی استان 
اصفهان:

قیمت لبنیات تا پایان سال 
کاهشی نخواهد بود

پرسپولیس چرا باید الهالل را شکست 
می داد؟

همیشه زور »غیرت« 
نمی چربد

یک کارشناس آموزش ابتدایی در اصفهان:

انتشار خطاهای آموزش 
مجازی برای دانش آموزان 

آسیب زاست

3

5
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معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای 
اصفهان:

وضعیت زاینده رود وخیم 
است

3

مدیرکل اداره فنی و حرفه ای استان اصفهان 
می گوید سنگ اصفهان می تواند چندین برابر 
نفت درآمد داشته باشد، اما در زمینه منابع 

انسانی با مشکالت و محدودیت هایی روبروست؛

پای لنِگ بازار سنگ

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

دوشنبه 26 مهـــر  1400 
 11  ربیع االول  1443 

 18 اکتبر  2021
 شماره 3371

8 صفحه
قیمت: 2000 تومان

مدیرکل 
راه وشهرسازی 
اصفهان می مانم
7

مجلس با 
تصویب طرح 
همسان سازی 

حقوق 
بازنشستگان 
موافق است

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی       

دوشنبه 19 مهر  1400 
04  ربیع االول   1443

 11  اکتبر 2021
 شماره 3365  

8 صفحه
قیمت: 2000 تومان

فرونشست تاثیری بر باند پرواز و برج مراقبت فرودگاه 
3اصفهان نداشته است

 نایب رییس اتحادیه سازندگان مسکن و ساختمان اصفهان می گوید:آپارتمان کمتر از
 1/5 میلیارد تومان در اصفهان نداریم؛

چه خبره؟!
3

کاروانسراهای اصفهان در مسیر جهانی شدن
 سفرکارشناسان ارزیاب سازمان علمی و تحقیقاتی یونسکو به دیار نصف جهان؛
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مدیر مرکز پایش و کنترل کیفی هوای 
شهرداری:

اصفهان، ظرفیت بارگذاری 
صنعتی، صنفی، شغلی و 

جمعیتی را ندارد

تغییراتی که به مذاق هواداران خوش 
نیامده است؛

بی ثباتی؛ پاشنه آشیل 
ذوب آهن

واکسینه شدن روزانه 50 هزار 
نفر در اصفهان علیه کرونا

7
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معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل 
آموزش وپرورش استان مطرح کرد :

 بازگشایی مدارس  اصفهان 
 با رعایت شیوه نامه ها

7

 مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری
 اصفهان اعالم کرد:

فضاسازی شهر ، ویژه جشنواره 
فیلم کودک و نوجوان

آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم
خرید آسفالت به میزان 5/500 تن

محسن صدر الدین کرمی- شهردار قهدریجان م الف:1205034

شهرداری قهدریجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره  6.14 مورخ 1400/6/23 شورای اسالمی شهر به منظور آسفالت معابر شهر قهدریجان به میزان پنج هزار 
و پانصد تن آسفالت با نازلترین قیمت از طریق برگزاری مناقصه عمومی از اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط خریداری نماید. لذا از این اشخاص دعوت به 
عمل می آید تا جهت شرکت در مناقصه به شهرداری قهدریجان مراجعه و پس از دریافت اسناد مناقصه و تکمیل آن، پیشنهاد خود را برابر شرایط اعالمی در زمان 

مقرر به شهرداری تحویل نمایند.
شرایط مناقصه:

1- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
2- به پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر به شهرداری رسیده یا مخدوش و مبهم باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3- متقاضیان می بایســت مبلغ 1/500/000/000 ریال )یک میلیارد و پانصد میلیون ریال( بابت سپرده شــرکت در مناقصه به حساب شماره 0224161331006 
سپرده شهرداری نزد بانک ملی شعبه قهدریجان واریز یا به همین میزان ضمانتنامه بانکی معتبر در وجه شهرداری قهدریجان تهیه و آن را در پاکت الف قرار دهند.

4- آخرین مهلت تحویل پاکات به دبیرخانه محرمانه شهرداری واقع در حراســت شهرداری 10 روز پس از چاپ دومین آگهی مناقصه یعنی پایان وقت اداری روز 
1400/8/6 می باشد.

5- پیشنهادات رسیده در ســاعت 15 روز 1400/8/8 با حضور اعضاء کمیسیون معامالت عالی در محل شــهرداری مفتوح و قرائت و رسیدگی می شود و حضور 
متقاضیان در هر مرحله در صورت اطالع قبلی در جلسه کمیسیون بالمانع است.

6- سپرده نفرات اول، دوم و سوم در صورت حاضر نشدن به عقد قرارداد طبق ماده 8 آئین نامه مالی شهرداریها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط می شود.
7- سایر اطالعات و شرایط فنی و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج و الزم االجراء می باشد.

چاپ اول

نصیری با بیان اینکه در حال حاضر قیمت هر مترمربع ســاختمان در اصفهان)منهای هزینه های شــهرداری و نظام مهندسی( از 5 میلیون تومان به باالســت، تصریح کرد: در حال
 حاضر هیچ آپارتمانی زیر یک میلیارد تومــان در اصفهان وجود ندارد و دســت کم بــرای خرید یک  آپارتمان ۷0 متری باید حــدود یک و نیم میلیارد تومان پول داشــته باشیم.

چاپ دوم

م.الف: 1205828

آگهی فراخوان دعوت به مجمع عمومی عادی)بطور فوق العاده( 
انجمن شرکت های دانش بنیان استان اصفهان

هیات         مدیره انجمن شرکت های دانش بنیان استان اصفهان

به اطالع می رساند مجمع عمومی عادی )بطور فوق العاده( انجمن شرکت های دانش بنیان استان اصفهان در روز پنج شنبه 1400/08/13 از ساعت 15 تا 17 به نشانی 
اصفهان، میدان فیض، سالن همایش های اتاق بازرگانی اصفهان برگزار می شود.

بدین وسیله از اعضای محترم انجمن شرکت های دانش بنیان استان اصفهان که دارای کارت عضویت و یا بازرگانی معتبر از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
اصفهان هستند دعوت می شود در این جلسه شرکت فرمایند.

به منظور فاصله گذاری اجتماعی، فضایی متناسب با تعداد حاضرین انتخاب شده و مستدعی است اعضای محترم با ماسک و خودکار شخصی در جلسه حضور یابند.
برنامه جلسه:

1. استماع گزارش هیات مدیره و بازرس
2. بررسی و تصویب صورت های مالی

3. انتخابات هیات مدیره
4. انتخاب بازرس جدید

5. انتخاب روزنامه رسمی
6. و سایر موارد مرتبط با جلسه مجمع

خواهشمند است درخواســت کاندیداتوری خود، برای انتخابات هیات مدیره و انتخاب بازرس و با رعایت شرط عدم بدهی قطعی مالیاتی را تا تاریخ 1400/08/10 
کتبا به دبیرخانه انجمن ارسال فرمایید.

برای کسب اطالعات بیشتر با دبیرخانه انجمن با شماره های تماس 03133932133 و 09134046840 تماس بگیرید.

آگهی مزایده

نمایندگی اوقاف و امورخيريه بخش امامزاده-بادرود هیات امناء آستان مقدس

م الف: 1208839

هیات امناء آستان مقدس امامزادگان آقاعلی عباس و سید محمد علیهماالسالم در نظر دارد نسبت به فروش محصول باغ ِبه امامزاده، از طریق انتشار آگهی مزایده 
به شرح ذیل اقدام نماید.

شروط و تعهدات
1( پيشنهاد دهندگان بايستی مبلغ 300/000/000 ریال را بعنوان سپرده شرکت در مزایده طی فيش بانکی در وجه آستان مقدس امامزادگان آقاعلی عباس و سید 

محمد علیهماالسالم به حسابداری اداره تحويل و رسيد دريافت نمايند.
2( پيشنهاد دهندگان می توانند تا پايان روز شنبه مورخ 1400/08/01  تقاضای کتبی خود را به دبیرخانه این نمایندگی تحویل و رسید دریافت نمایند.

3( جلسه کمیسیون مزايده راس ساعت 10  صبح  روز دوشنبه مورخ 1400/08/03  در محل این نمایندگی برگزار خواهد شد.
4( متقاضیان می توانند با هماهنگی مدیر اجرایی آستان مقدس و این نمایندگی در ساعات اداری از مورد مزایده بازدید نمایند.

5( شماره تماس: سید محمد طباطبایی)مدیر اجرایی آستان( 09131634191

تاریخ :  1400/07/25
شماره : 1400/633646 

** مزایده غیرحضوری **
فروش محصول باغ ِبه آستان مقدس واقع در روستای سرآسیاب،  به قیمت پایه کارشناسی هر کیلو 99/000 ریال.

آگهی مناقصه 

علی اصغر حاج حیدری- شهردار خمینی شهر 

شهرداری خمینی شهر

م الف:1208859

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

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

- محل تامین اعتبارات: اعتبارات شهرداری
- مهلت ارائه پیشنهادهای مناقصه: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/8/15

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

- تاریخ بازگشایی پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/8/16
- مدت اعتبار پیشنهادها: روز چهارشنبه 1400/8/26

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

چاپ اول
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داعش مدعی شد: 

همه مرتد هستند، ما تنها پیروان اسالم هستیم!
گروه تروریستی داعش در یک موضع گیری مضحک ادعا کرده است: »شیعیان خطرناک هستند.« 
داعش هشدار داده است که آن ها را از بغداد تا افغانســتان هدف قرار خواهد داد.جنگجویان گروه 
تروریستی داعش در تازه ترین نشــریه  هفتگی »النبا« که  توســط کانال تلگرام این گروه منتشر 
می شود، تاکید کرده اند که اعضای این گروه به مکان های نیایش و مرکزهای شیعیان یورش خواهند 
برد  و این یورش ها نیز ادامه خواهد داشت.در این نشریه که به طور مشخص به شیعیان هزاره های 
افغانستان نیز اشاره شده است، آمده: »شیعیان هزاره افغانســتانی متحد ایران هستند و در کنار 
نیروهای ائتالف به رهبری آمریکا با داعش جنگیده اند«.به باور اعضای گروه داعش، آن ها نه تنها در 
برابر شیعیان، بلکه در میان گروه های سنی هم آن ها تنها گروهی هستند که به نسخه  واقعی اسالم 
اعتقاد دارند و باقی مرتد هستند. این نشــریه طالبان را نیز به گرفتن تسلیحات نظامی و مالی از 
آمریکا متهم کرده است.نشریه این گروه، شیعیان را خطرناک توصیف کرده و هشدار داده است که 

آن ها را از بغداد تا افغانستان هدف قرار خواهد داد.

»اردوغان« و »مرکل« به اختالف برخوردند
در جریان کنفرانس خبری مشــترک بین رییس جمهوری ترکیه و صدراعظم آلمان در اســتانبول، 
اختالفاتی بین آن دو درباره سیســتم های حکومتی روی داد.به گزارش روســیا الیوم، رجب طیب 
اردوغان، رییس جمهوری ترکیه در کنفرانس خبری الگوهای دولت های ائتالفی را محکوم و تاکید کرد: 
این عامل همیشه مانع تعامل بین آنکارا و برلین شده است. اگر این سیستم نبود روابط بین دو کشور 
امروز در سطح کامال متفاوتی قرار داشت. رییس جمهوری ترکیه افزود: روابط بین کشور ترکیه و آلمان 
شاهد مرحله موفقی در دوره مرکل بود که به زودی از دنیای سیاست کناره گیری می کند. در عین حال 
هشدار داد همکاری و کار با دولت ائتالف مرتبط همیشه دشوار است. وی گفت: ترکیه زمانی که این 
سیستم در این کشور جاری بود با مشکالت عدیده ای روبه رو بود. اما با انتقال به نظام ریاست جمهوری 
ما از این مشکالت رها شدیم و شروع به کار بیشتر کردیم. این در حالی است که مرکل اظهار نظر کرد 
که دولت ائتالفی برای آلمان حکومت مناسبی است و این کشور قصد ندارد سیستم ریاست جمهوری 
در پیش بگیرد.در واکنش به این اظهارنظر مرکل، اردوغان اظهار کرد که صدراعظم آلمان در مذاکرات 
دوجانبه از مشکالت مرتبط با سیستم دولت ائتالفی شکایت کرد. مرکل در عین حال گفت: اما زندگی 

همین است و اردوغان با خنده پاسخ داد،  این همان عبارتی است که پدربزرگش به او می گوید.

توصیه »مقتدی صدر« به طالبان
به گزارش الموازین نت، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق در بیانیه ای گفت: بعد از عقب نشینی 
نیروهای اشغالگر از افغانســتان، نیروهای طالبان حکومت را در دست گرفتند. اولین مقتضیات 
حکومت اسالمی و شروط آن برقراری عدالت میان مردم و تبعیض قائل نشدن از نظر دین و مذهب 
و عقیده و دیگر موارد است وگرنه تبعیض عین ظلم است. قبال دیدیم که تمام طوایف در افغانستان 
در سایه حکومت ســکوالر و حضور آمریکا در صلح زندگی می کنند و امروز می بینیم شیعه با ظلم 
و ترس و تروریسم و انفجارهایی مواجه اســت که باعث مرگ آن ها و لطمه خوردن به مقدسات و 
مساجدشان می شود آیا این عیب نیست؟ به ویژه اینکه گروه های تروریستی تنها شیعیان را هدف 

قرار نمی دهند بلکه تروریسم آن ها متوجه سنی های میانه رو و پیروان دیگر عقاید نیز می شود.
وی گفت: من از کشورهای سازمان همکاری اسالمی به ویژه پاکســتان، قطر و عربستان و ایران 
می خواهم برای رفع مشکالت شیعیان با روش هایی که از نظرشان مناسب است، وارد مداخله شوند 
و اگر دولت طالبان قادر به حمایت آن ها نیست پس باید به شیعیان اجازه بدهد قبل از اینکه زمان 
از دست برود و قبل از وقوع جنگ طایفه ای که ضررش به تمام کشورهای اسالمی منطقه می رسد، 

از خودشان محافظت کنند.

پشت پرده مذاکرات برجامی »مورا« در تهران؛

»برجام« فعال در بن بست
سفر مقام ارشد سیاســت خارجی اروپا به ایران فراتر از مذاکره بر سر 
تعیین زمان از سرگیری مذاکرات هسته ای بوده است. یک منبع آگاه 
ایرانی از چهار مالحظه ایران برای ازسرگیری مذاکرات هسته ای وین 

خبر داده است.
 سفر انریکه مورا، مقام ارشد سیاســت خارجی اتحادیه اروپا اگرچه 
ظاهرا شــبیه به دیگر ســفرهای او به تهران برای هماهنگی درباره از 
سرگیری مذاکرات هسته ای بوده، اما انتشار جزئیات جدیدی از این 
ســفر نشــان می دهد عمق اختالف میان تهران ، اروپا و آمریکا برای 
از ســرگیری مذاکرات احیای برجام، فراتر از تعیین زمان دور جدید 

مذاکرات است.
روزنامه العربی الجدید قطر در گزارشــی به جزئیات مذاکرات انجام 
شده در سفر انریکه مورا به تهران اشاره کرده و به نقل از یک منبع آگاه 
خبر داده که ایران چهار شبه شــرط برای از سرگیری مذاکرات احیای 

برجام دارد. 
یک منبع آگاه ایرانــی جزئیاتی از این مذاکــرات را در اختیار العربی 
الجدید قرار داده اســت. این منبع آگاه عنوان کرده که »انریکه مورا« 
معاون هماهنگ کننده سیاســت خارجی اتحادیه اروپا به اهدافی که 

اروپا از این سفر در نظر داشت، نرسیده است.
اتحادیه اروپا با اعزام انریکه مورا به تهران به دنبال تعیین زمان نهایی 
ازســرگیری مذاکرات با ایران برای احیای توافق هسته ای بوده ؛ اما 
او »درباره پرســش ها و مالحظات ایران درباره از سرگیری مذاکرات 
پاســخ های متقاعدکننده ای برای طرف ایرانی نداشــت«. مذاکرات 
احیای برجام که در دولت قبلی ایران پیگیری می شد با نزدیک شدن 
به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران متوقف و به بعد از 

انتخابات موکول شد.
به گفته این منبع که خواســت نامش فاش نشــود، مذاکرات ایران و 
اروپا در ســفر انریکه مورا به طور خاص بر موضوع مذاکرات هسته ای 
متمرکز بــوده و تقریبا ۹۰ درصد مذاکرات به ایــن موضوع اختصاص 

یافته بود.
 این گزارش افزوده که طرف ایــران به مقام اروپایــی تاکید کرده که 
تصمیم قطعی برای بازگشــت به مذاکرات ویــن دارد؛ اما هنوز زمان 

دقیقی برای آن تعیین نکرده است.
این منبع آگاه ایرانی تاکید کرده کــه وزارت خارجه ایران مالحظاتی را 
درباره از سرگیری مذاکرات هســته ای با طرف اروپایی مطرح کرده 
است که به موضوع روند ۶ دوره ســابق مذاکرات و رویکرد آمریکا در 
آن مربوط می شــود و همچنین رفتار دولت فعلی آمریکا و طرف های 

اروپایی در قبال توافق هسته ای ایران از زمان بر سر کار آمدن بایدن در 
آمریکا ارتباط داشته است.

»علی باقری« معاون سیاســی وزیر خارجه ایران در این دیدار با مورا 
مذاکره کرده و مالحظات ایران را به طرف اروپایی منتقل کرده است. 
به نوشته العربی الجدید باقری در این دیدار از عملکرد اتحادیه اروپا 

بعد از خروج آمریکا از توافق هسته ای به شدت انتقاد کرده است.

چهار مالحظه ایران برای از سرگیری مذاکرات احیای برجام
به گفته این منبع، مالحظه نخســت ایران به موضع آمریکا درباره لغو 
تحریم ها مربوط می شــود و اینکه آمریکا با برداشته شدن کامل همه 
تحریم ها تحت هر عنوانی که باشد موافقت نکرده است و فقط نسبت 
به برداشتن تحریم هایی که در توافق هسته ای مطرح شده چراغ سبز 
نشــان داده در حالی که بســیاری از تحریم ها تحت عناوین دیگری 

وضع شده است.
به گفته این منبع، ایران همچنین خواســتار لغو تحریم ها و نه تعلیق 
آنهاســت. باقری به مورا گفته که ایران نسبت به جدیت آمریکا در رفع 

موثر تحریم ها خوش بین نیست.

مالحظه دوم ایران، سازوکار اطمینان بخش از برداشته شدن تحریم ها 
پیش از آغاز دوباره پای بندی ایران به محدودیت های هسته ای ناشی 
از توافق هسته ای اســت. این موضوع به گره ای محکم در مذاکرات 
تبدیل شده چرا که آمریکا حاضر به پذیرش چنین سازوکاری نیست.
بر اســاس این گزارش، مالحظه ســوم ایــران به دریافــت تضمین 
 از آمریــکا درباره عــدم تکــرار موضوع خــروج از توافق هســته ای

 مربوط می شود.
مالحظه چهارم نیز آن اســت که ایــران حاضر به ربــط دادن پرونده 
هسته ای به مسائل دیگری مانند مسئله موشکی یا سیاست منطقه ای 
نیســت. باقری در این دیدار بر مخالفت قاطع ایران با این خواســت 
آمریکا تاکید کرده و افزوده که ایران هیچ گونه تغییری در مفاد توافق 
هســته ای ازجمله در آنچه بــه جدول های زمانی مربوط می شــود را 

نمی پذیرد.
این منبع آگاه تاکیــد کرده که ایران با طرح ایــن مالحظات به دنبال 
مطرح کردن مسائل تازه ای در مذاکرات است که الزمه آن تجدیدنظر 
در توافقات جزئی پیشــین خواهد بود و در این صورت اگر مذاکرات 

از سر گرفته شود از نقطه ای که پایان یافته بود، انجام نخواهد شد.

مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا با بیان اینکه 
هیچ نقشه دومی درخصوص ایران و توافق هسته ای 
نمی تواند طرح خوبی باشــد، مدعی شــد زمان برای 
بازگشــت تهران به مذاکرات محدود اســت.»جوزپ 
بورل« در واکنش به اظهارات مقام های آمریکایی مبنی 
بر اینکه همه گزینه ها درخصوص ایران روی میز است، 
گفت که اتحادیه اروپا در صورت شکســت دیپلماسی 
حول برجام، در مورد »نقشه دوم« فکر نمی کند.بورل 
طی نشست خبری در واشنگتن درباره لزوم ازسرگیری 
مذاکرات وین توضیــح داد: »زمان بازگشــت به میز 
مذاکره فرا رســیده اســت. نمی خواهم به نقشه دوم 
فکر کنم زیرا هیچ نقشــه دومی که من می توانســتم 
تصور کنم، طرح خوبی نخواهد بود«.به نوشته روزنامه 
»جروزالم پست«، دیپلمات های غربی از این موضوع 

ابراز نگرانی کرده اند کــه تیم مذاکره کننده جدید تهران 
ممکن است خواسته های جدیدی را خارج از محدوده 
آنچه قبال توافق شده است، مطرح کند.اظهارات بورل 
درباره نبود نقشــه دوم درخصوص برجام، در تضاد با 
اظهارات »آنتونی بلینکن« وزیر امور خارجه آمریکا بود 
که چند روز پیش از آن مدعی شده بود واشنگتن »برای 
مقابله با چالش های ناشی از ایران به هر گزینه ای نگاه 
خواهد کرد«.بر اساس این گزارش، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیــه اروپا در این نشســت خبری اظهار 
داشت: »زمان برای بازگشت ایران به مذاکرات محدود 
است و دولت جدید جمهوری اسالمی وقت کافی برای 
مطالعه پرونده و آموزش تیم مذاکره کننده خود داشته 
است«.بورل در ادامه مدعی شد، تهران نه تنها در مورد 
این که چه زمانی مذاکرات غیرمستقیم خود را با آمریکا 

از سر می گیرد سرگردان است، بلکه حتی به بازه زمانی 
مورد درخواســت آمریکا برای مذاکرات مقدماتی در 
بروکسل، پای بند نبوده است.وی همچنین افزود: »من 
آماده مالقات با آنها در صورت نیاز هستم. فکر نمی کنم 
مذاکرات در بروکســل کامال ضرورت داشته باشد، اما 
تا حدی در این مورد صبور هســتیم زیرا ما نمی توانیم 
شکست بخوریم«.پیش از این نیز وزارت خارجه فرانسه 
در ادامه اتهام زنی های بی اساس، ضمن درخواست از 
تهران برای همکاری کامل با آژانس اتمی، گفت ایران 
باید تمام اقدامات ناقض توافق هسته ای را متوقف کند.

ادعاهای »بورل« علیه ایران: 

به نقشه دوم فکر نمی کنیم

شرکت های چینی اجازه ورود به بنادر ایران را ندارند؟
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: شرکت های چینی و الینرهایی مانند کاســکو وارد برخی بنادر ایران نمی شوند.مسعود دانشمند، عضو هیئت مدیره کانون 
موسسات حمل و نقل اعالم کرده بود: »در حال حاضر تمام کشتی های خارجی به صورت یک ســفره وارد کشور می شوند؛ اما خطوط کانتینری منظم و معتبر خارجی این 
ریسک را نمی پذیرند، حتی شرکت های چینی و الینرهایی مانند کاسکو هم وارد بنادر ایران نمی شوند.« از ســوی دیگر رییس شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 
هم گفته: »از سال گذشته ورود ناوگان شرکت کشــتیرانی ) ناوگان ملی جمهوری اسالمی ایران( به بنادر چین ممنوع اســت.«محمود عباس زاده در این باره عنوان کرد: 
»آمریکایی ها یک سری تحریم های ثانویه علیه شرکت های حمل و نقلی که برای جمهوری اسالمی بار می آورند یا می برند را اعمال می کند و این هم حرف جدیدی نیست. 
طبیعتا اینگونه شرکت ها را آمریکا شناسایی و برای آنها محدودیت ها و تحریم هایی ایجاد می کند.«وی ادامه داد: »اما همه بنادر ما اینطور نیست. برخی بنادر ما را با توجه 
به نیاز منطقه نمی توانند کامال محدود کنند. هرچند اگر بتوانند هم همین کار را می کنند؛ اما خوشبختانه نمی توانند. دریا بزرگ است و ما هم راه هایی را داریم که مشکل حمل 
و نقل مان را حل کنیم. باالخره جمهوری اســالمی یکی از  پر قدرت ترین ناوگان حمل و نقل دریایی را دارد که بدون توجه به تحریم های آمریکا از این طرف دنیا تا ونزوئال و 

لبنان سوخت می برند ولی ما هم راه هایی داریم که از تحریم ها عبور کنیم.«

خبر روز

گفت وگوی رییس جمهور با مردم؛ امشب بعد از خبر 21
رییس جمهور دوشنبه شــب بعد از خبر ۲۱ شبکه اول ســیما در یک گفت وگوی زنده تلویزیونی با 
مردم سخن می گوید.آیت ا... سید ابراهیم رییسی در دومین گفت وگوی تلویزیونی با مردم از آغاز 
فعالیت دولت سیزدهم، دوشــنبه ۲۶ مهرماه بعد از خبر ساعت ۲۱ شبکه اول سیما به صورت زنده 
و مستقیم با مردم ســخن می گوید. رییس جمهور در این گفت وگوی زنده تلویزیونی درخصوص 
مسائل و موضوعات مهم کشور و همچنین برنامه های دولت سیزدهم برای حل مشکالت با مردم 

صحبت خواهد کرد.

نظر عضو جبهه پایداری درباره 2 استعفای جنجالی
عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری تاکید کرد که اگر علی الریجانی تصمیم درستی بگیرد می تواند 
به قدرت برگردد. استعفای صادق آملی الریجانی از شــورای نگهبان و علی الریجانی از مسئولیت 
اجرای توافق نامه ۲5 ساله ایران و چین تحلیل ها درباره حذف برادران الریجانی از سیاست را جدی 
تر کرده است.گرچه حسین میرمحمد صادقی از هماهنگی علی الریجانی با رهبر انقالب سخن گفته 
و معتقد بود اتفاق عجیبی در پس این استعفا نیست؛ اما برخی نیز معتقدند که این استعفاها زمینه 
ساز کمرنگ تر شدن حضور برادران الریجانی در سیاست است.حسن غفوری فرد، عضو جبهه پیروان 
خط امام و رهبری می گوید:» اتفاقات رخ داده مانند اســتعفای آقای صادق الریجانی از شــورای 
نگهبان، موقعیت برادران الریجانی را تضعیف کرده است. تا جایی که من می دانم، قبال هم مواردی از 
این استعفاها بوده اما شاید انقدر تاثیر نداشته است. به نظر من آقایان یک سری اشتباهاتی انجام 
دادند که نتوانســتند جبران کنند. آقای صادق الریجانی، حکم ریاست جمهوری آقای رییسی را در 
شــورای نگهبان امضا نکردند. صحبت های آقای علی الریجانی در زمان کاندیداتوری انتخابات در 

رابطه با اینکه ریاست جمهوری را دادگاه و پادگان خواند، از همان اشتباهات است.«

قوامی: 

دولت رییسی توسط عوامل »احمدی نژاد« اداره می شود
سفر پنج روزه محمود احمدی نژاد به امارات همانند بقیه مســائلی که به او ربط داده می شود پر از 
حواشی گوناگونی بوده اســت. از طرفی گفته می شود که سفری شخصی اســت و از طرفی دیگر 

می گویند که احمدی نژاد به عنوان نماینده دولت ابراهیم رییسی به این کشور سفر کرده است!
ناصر قوامی، فعال سیاسی و نماینده ادوار مجلس در این باره گفت: در حال حاضر عوامل احمدی نژاد 
در دولت سیزدهم بر سرکار هستند.اصوال دولت ابراهیم رییسی توسط عوامل احمدی نژاد اداره می 
شود. چند روز پیش فرماندار ورامین در دوران احمدی نژاد، استاندار تهران شد! بنابراین احمدی نژاد 
عواملی در داخل دولت رییســی دارد. یک مورد دیگر همین وزیر نفت دولت ایشان است که االن 
رییس سازمان برنامه و بودجه شده است! به هر صورت خیلی از افراد او ،االن در دولت رییسی به 

کار گرفته شده اند. فکر می کنم که احمدی نژاد دستی در دولت برای اجرای برنامه هایش دارد.

 انتقاد تند نماینده ادوار مجلس از سخنان اخیر »رییسی« 
در تخت جمشید

نماینده مجلس دهم و فعال سیاســی به اظهارات روز پنجشنبه حجت االسالم ابراهیم رییسی در 
تخت جمشید که این اثر تاریخی را نماد ظلم و عاقبت ظالمان معرفی کرده بود، واکنش نشان داد. 
بهرام پارسایی نوشت: مستندات تاریخی گواه اقتدار تمدن پرافتخار ایران باستان، همراه با احترام 
به حقوق بشر و برابری اقوام و ادیان و زن و مرد اســت. اگر آقای رییسی سندی درباره ظلم تمدن 
ایران کشف کرده اند، معرفی کنند و در غیر این صورت، از ایرانیانی که سخن اخیر ایشان را توهین به 

هویت ملی می دانند، عذرخواهی کنند.

کافه سیاست

 نماینده مردم خمینی شهر 
در مجلس: 

محرمانه بودن اموال 
 مسئوالن ، خروجی

 مجلس یازدهم نیست
محمدتقی نقدعلــی، از طراحــان اصلی طرح 
»ممنوعیت خروج مســئولین و مدیران نظام 
جمهوری اســالمی پس از اتمام مسئولیت از 
کشور تا سپری شدن مراحل قانونی« در گفت 
و گو با خبرنگار جمهوریت درباره موضوع و خبر 
» تصویب محرمانه بودن اموال مســئوالن در 
مجلس یازدهم« گفت: با وجــود تاکید قانون 
اساسی بر لزوم ثبت اموال مسئوالن تا سال ۹۱ 
چنین موضوعی اجرایی نشــده بود و به همین 
دلیل مجلس هشتم در قالب مصوبه » رسیدگی 
به دارایی مقامات، مسئوالن و کارگزاران جمهوری 
اســالمی ایران« به این موضوع ورود کرد.وی 
ادامــه داد : مصوبه بعد از کــش و قوس هایی 
با شورای نگهبان در نهایت در مجمع تشخیص 
تایید شد اما تا ســال ۹۸ آیین نامه ای برای آن 
نوشته نشد که در اردیبهشت ۹۸ آیت ا... رییسی، 
دســتور تدوین آیین نامــه را در این خصوص 
دادند.نماینده مردم خمینی شــهر در مجلس 
یازدهــم همچنین افــزود: در مجلس یازدهم 
برداشــت ما این بود که باید با یک دید کالن تر 
تمامی اموال و مسائل دیگر مسئوالن را بررسی 
کرد و به همین جهت طرح »ممنوعیت خروج 
مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسالمی پس 
از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل 
قانونی« تدوین  شد که در کمیسیون قضایی در 
حال بررسی است.نقدعلی در ارتباط با وضعیت 
بررسی این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی 
مجلس گفت: کمیسیون قضایی هیچ مصوبه ای 
مبنی بر اعمال محرمانه بودن یا تایید محرمانه 
بودن نداشــته و هنوز به پایان مباحث نرسیده 
که بخواهد مصوبه ای داشــته باشــد. نماینده 
مردم خمینی شهر در مجلس یازدهم با تاکید 
بر این که زمینه اجرای ایــن قانون الزام به ثبت 
اموال و نظارت بر دارایی ها در یک سامانه است 
، گفت: منطق کمیسیون در ارتباط با تعبیه یک 
ســامانه ممانعت از این مسئله بود که اطالعات 
هک شود وگرنه قصدی برای مخفی کردن آن 

از مردم نیست.

بین الملل

وز عکس ر

امضای یادگاری 
احمدی نژاد داخل 
برگه های پاسپورت 

یک شهروند!
تصویــری از امضــای یــادگاری 
احمدی نژاد در حاشــیه نمایشگاه 
اکســپو دبــی، داخــل برگه های 
پاســپورت فردی کــه از او امضا 

خواسته بود را ببینید. 
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معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای اصفهان:

وضعیت زاینده رود وخیم است
معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: نبود تعادل بین منابع و مصارف چالش اصلی 
آب در کشور و حوضه زاینده رود است که ناشی از عوامل طبیعی و مردم بوده و پیامدهای مختلفی دارد.

بابک ابراهیمی با اشاره به اینکه ایران جزو کشورهایی است که بیشترین میزان بهره برداری را از منابع 
آب زیرزمینی دارد، اظهار داشت: به لحاظ حجمی و تخلیه سرانه ای که از منابع آب زیرزمینی برداشت 
می شود، ایران در منطقه رکورد دار است و نتیجه برداشت بی محابا این است که منابع آب زیرزمینی در 
همه دشت ها تقریبا بحرانی است یا در همه این ها در مقادیر مختلفی کسری حجم مخزن مشاهده 
می شود.وی با بیان اینکه از ۶۰۹ محدوده مطالعاتی )دشــت( ۳۵۷ دشت به طور کامل ممنوعه یا 
ممنوعه بحرانی است، افزود: براساس آمار وزارت نیرو، کشورمان سالیانه ۶ میلیارد مترمکعب کسری 
مخازن آب زیرزمینی دارد که این میزان آب اضافه برداشت می شود.معاون برنامه ریزی و عضو هیئت 
مدیره شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به اینکه از ۳۵ دشت این استان هشت دشت آزاد است، 
ادامه داد: دشت هایی مانند چوپانان و بیاضه آبی ندارند و ۱۷ دشت ممنوعه و ۱۰ دشت دیگر نیز ممنوعه 
بحرانی است.ابراهیمی، نبود تعادل بین منابع و مصارف را چالش بزرگ در حوزه آب کشور دانست و 
ابراز داشت: این معضل ناشی از مجموع عوامل طبیعی مردم زاد است که پیامدهای مختلفی دارد.

وی با اشــاره به اینکه در حوضه زاینده رود میزان بارندگی کاهش و الگوی بارش تغییر یافته است، 
خاطرنشان کرد: افزایش دمای متوسط در فصول سرد و باال رفتن میزان تبخیر از دیگر عوامل طبیعی 
در حوضه است درحالی که از ســوی دیگر افزایش جمعیت و کاهش سرانه آب تجدید پذیر را شاهد 
هستیم.معاون برنامه ریزی و عضو هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای اصفهان، فعالیت های مهندسی 
که حساب شده یا حساب نشده تاکنون انجام شده، توسعه کشاورزی، موضوع خودکفایی و نبود توجه 
به آب مجازی و آمایش سرزمینی، ساختار نامناسب حکمرانی و مشکالت قانونی را از دیگر عوامل نبود 
تعادل بین منابع و مصارف برشمرد و تصریح کرد: اینکه تاالب بین المللی گاوخونی و بخش عظیمی 
از رودخانه زاینده رود در مسیر خشک شده است و کاهش شدید ذخیره مخازن آب سطحی در سد 
زاینده رود را شاهد هستیم، از تبعات نبود تعادل بین منابع و مصارف است.ابراهیمی، وضعیت سد 
زاینده رود را بسیار بحرانی توصیف کرد و گفت: هم اکنون آب بسیار اندکی در سد وجود دارد؛ دستکم 
در ۱۵ سال اخیر به یاد نمی آورم که سد زاینده رود پر شده باشد درصورتی که این سد طراحی شده بود 

که بتواند تمام منابع آب حوضه را کنترل کند.

عضو علی البدل اتحادیه خودروی تهران:

بازار خودرو، راکد است
عضو علی البدل هیئت مدیره دوم اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودروی تهران 
گفت: بازار خودرو کامال راکد است.طی هفته های گذشته قیمت خودرو در محدوده  کمتر از ۱۰ میلیون 
تومان نیز کاهش یافت ؛اما مجددا شاهد افزایش قیمت خودرو بودیم.مجتبی درخشان با بیان اینکه 
افزایش مجدد قیمت ها ناشی از رکود بازار است، افزود: بازار خودروی ایران کامال از اخباری که منتشر 
می شود تاثیر گرفته و قیمت ها در آن تغییر می کند.عضو علی البدل هیئت مدیره دوم اتحادیه صنف 
دارندگان نمایشگاه و فروشــندگان خودروی تهران گفت: هرگاه اعالم می شود که قرار است واردات 
خودرو آزاد شود شاهد افزایش قیمت ها هستیم و در مقابل اگر اعالم شود که واردات همچنان ممنوع 
خواهد بود، قیمت ها افزایشی می شود.درخشان اضافه کرد: اینکه ایران خودرو و سایپا خودروهایی که 
به فروش می رسانند را تا یک سال در رهن خود نگه می دارند، در افزایش قیمت خودرو بی تاثیر نبوده 
و منجر به تشدید حضور مافیای خودرو شده است.وی تصریح کرد: اگر واردات خودرو آزاد شود شاهد 
کاهش شدید قیمت خودرو در کشور خواهیم بود، اکنون خودروهای خارجی با چندین برابر قیمت 
واقعی در کشور ما عرضه می شود.عضو علی البدل هیئت مدیره دوم اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه 
و فروشــندگان خودروی تهران گفت: اگر دولت موضوع خــودرو را در اولویت خود قرار دهد، کاهش 

قیمت ها در این بازار بر سایر بازارهای مالی از جمله مسکن نیز تاثیرگذار خواهد بود.

مدیرکل فنی و حرفه ای اســتان اصفهان و  حدیث زاهدی
مدیرعامل شــرکت آجر نماچین در نشست 
خبری مشترک سومین دوره مسابقات آزاد کشوری نماچینی آجر با بیان 
اینکه بهترین رویکرد آموزشی، سفارش محور است، اظهار داشت: بر اساس 
ساعت ها مطالعه و بررسی، بزرگ ترین ضعف آموزشی کشور عرضه محور 
بودن است که تا زمانی که برنامه ریزی در این حوزه وجود نداشته باشد، این 
آموزش کارایی نخواهد داشــت.وی با بیان اینکه ســازمان فنی و حرفه ای 
استان اصفهان همیشه منشأ اقدامات و حرکات نوین در کشور بوده است، 
افزود: به واسطه همین ظرفیت ها چندسالی اســت که افتخار همکاری با 
بخش خصوصی و صنایع و صنوف را پیدا کردیم و اگر در بحران کنونی کرونا 
در این مجموعه می خواستیم با مدل های قبلی کار کنیم، قطعا شاهد یک 

افت بسیار جدی در خدمات رسانی بودیم.

 سال هاســت که اعتباری به مجموعه آموزش فنی و حرفه ای اصفهان 
داده نشده است

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان اصفهان نبــود اعتبارات الزم برای 
تامین تجهیزات مناسب و به روز آموزشی در سازمان فنی و حرفه ای را بهانه 
ای برای  بررسی نظام های آموزشــی موفق دنیا عنوان کرد و گفت : ضعف 
آموزشی کشور ، ناشی از عرضه محوری اســت و این موضوع حلقه مفقوده 
آموزش مهارت هاســت.آرش اخوان،  با بیان اینکه سال هاســت اعتباری 
به مجموعه آموزش فنی و حرفه ای داده نشــده اســت، ادامه داد: وقتی به 

کارگاه ها مراجعه می کنیم متاسفانه تجهیزات آنطور که باید مناسب آموزش 
هنرجویان نیست.اخوان با اشاره به اینکه صاحبان صنایع و صنوف اکنون به 
عنوان یک مسئولیت اجتماعی، همکاری با فنی و حرفه ای را آغاز کرده اند، 
تصریح کرد : آموزش ساالنه ۱2۰هزار نفر ساعت در بخش خصوصی و دولتی 
به روش عرضه محوری و ۹۰۰ نفر ســاعت، آموزش دوگانه عرضه محوری و 
سفارش محوری با همکاری صاحبان صنایع انجام شده است. مدیرکل فنی 
و حرفه ای استان اصفهان، برگزاری مسابقات مهارتی با هدف استعدادیابی 
را از دیگر اتفاقات خوب درنتیجه این همکاری عنوان کرد و افزود: مســابقه 
ملی مهارت در سه سطح شهرستانی، استانی و ملی برگزار می شود که نفرات 
برتر به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد. در مسابقات جهانی جوانان زیر 22 
سال می توانند شرکت کنند. همچنین، رقابت های آزاد فرصتی برای افراد با 
مهارت بدون محدودیت سنی در مسابقات است که در نتیجه خبرگان مهارتی 
شناسایی می شوند. مزیت مسابقات آزاد این است که با اسپانسر پیش می 
رویم و شرکت آجر نماچین به صورت تخصصی دراین زمینه کار می کند.وی 
توضیح داد: تمامی شاغالنی که در نمای آجر کار می کنند از سراسر کشور در 
این رقابت شرکت می کنند و پس از چهار روز آموزش برای مسابقات آماده 
می شوند. مدل آزمون مانند مسابقات جهانی است و با شناخت نفرات برتر 
این افراد به نمایندگی های شرکت معرفی می شــوند و حتی می توانند در 
عرصه بین المللی هم ظاهر شوند و این مسابقات فرصت مغتنمی است برای 
ارتقای مهارت ، کارآفرینی و اشتغال افراد.اخوان با اشاره به مشارکت بخش 
خصوصی در آموزش های سفارش محور، گفت: استان اصفهان می تواند در 

بخش سنگ بیشتر از نفت درآمد داشته باشد؛ اما منابع انسانی سنگ بری ها، 
بیشتر اتباع افغانستانی هستند که موجب کمبود نیرو در این زمینه شده است 
. بسیاری از فعاالن صنعتی اصفهان به تراشکار، جوشکار و نیروی متخصص و 
ماهر نیازمند هستند و حتی اعالم کرده اند در صورت تامین نشدن این نیرو، از 
خارج از کشور دعوت به کار خواهند شد.وی تصریح کرد: اتحادیه قطعه سازان 
اصفهان، آجرنماچین، اتحادیه موبایل اصفهان، اتحادیه خودروهای سبک و 
سنگین و صنف برق خودرو، صنایع غذایی و رشته های مرتبط با کافی شاپ 
و قهوه، پیرایش زنانه و مردانه، گروه صنعتی انتخاب، فوالد مبارکه، ذوب آهن 
اصفهان و سایر شرکت های فوالدی از جمله شرکت ها و صنوفی هستند که 
سازمان فنی و حرفه ای استان در زمینه آموزش کارکنان و تامین نیروی جدید 
با آنها همکاری می کنند.مدیرکل فنی و حرفه ای اســتان اصفهان در پایان 
سخنان خود با بیان اینکه فرهنگ غلط پشت میز نشینی مملکت را فلج کرده 
است، خاطرنشــان کرد: راه اندازی شــورای مهارت با هدف ترویج فرهنگ 
مهارت آموزی به جای مدرک گرایی صورت گرفت. چنانچه، در آلمان ۷۰ درصد 

به دنبال مهارت آموزی می روند؛ اما در ایران کامال برعکس است.

 استفاده از نمای خشک جهت بهینه سازی مصرف انرژی 
در ادامه این نشســت رضا چینی، مدیرعامل شــرکت آجر نماچین و عضو 
هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجــارت اصفهان با بیان اینکه به مقوله 
مهارت در کشور به درستی پرداخته نشده و فارغ التحصیالن از مهارت الزم 
برای جذب بازار کار برخوردار نیستند، اظهار کرد : در سراسر ایران 22 نمایندگی 
برای آموزش مهارت ایجاد و با توجه به تعهد آموزش 2۰هزار ساعته درسال 
گذشته به خاطر میسر نبودن آموزش مهارتی با سیستم از راه دور ، ۸۰ درصد 
آن تحقق یافت .چینی با اشاره به اینکه مصرف انرژی در کشورمان بین دو 
و نیم تا سه برابر میانگین جهانی است، افزود: یکی از دالیل پرت انرژی از 
دیوارهای پیرامون ساختمان است که در کشورهای پیشرفته با استفاده از نما 
یک فاصله هوایی را عایق سازی می کنند، از این رو در شرایطی که در کشور 
با مشکالت کمبود انرژی مواجه هســتیم، کاهش مصرف انرژی انتخاب 
نیست، الزام است و استفاده از نمای خشــک جهت بهینه سازی مصرف 
انرژی را ضروری می سازد.عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت 
اصفهان اضافه کرد: شرکت کنندگان در دوره مهارت نماکاری، افراد تحصیل 
کرده دانشگاهی بودند و اکنون کار اجرایی انجام می دهند که از ۳۶ شرکت 
کننده در این دوره ۶ نفر خانم با مدرک مهندس معماری و از اســتان های 
مختلف هستند که اکنون روی داربســت کار می کنند.وی با اشاره به اینکه 
آموزش استفاده از چسب نما به جای مالت آجری به حفظ محیط زیست 
کمک کرده و مواد کمتری نیاز دارد، اضافه کرد: روش آموزشی سوم، آموزش 
نماچینی آجر به روش خشک در راستای استفاده بهینه انرژی است که طی 
سال جاری در سراسر ایران آموزش می دهیم و از سراسر کشور امکان شرکت 
در این دوره وجود دارد.چینی با اشــاره به اینکه آجرنمای تولید شده دارای 
استاندارد هفت ایران، کاست روسیه و سی ای اروپاست، گفت: این آجرها 
در یک پروسه دمایی ۶۰ درجه روسیه و ایران و هم در مناطق خشک و دارای 

رطوبت قابل استفاده است.

مدیرعامل شرکت تعاونی صنایع لبنی استان اصفهان 
گفت: با توجه به شــرایط اقتصادی حاکم بر کشــور، 
تحریم ها و ... به نظر نمی رســد قیمت لبنیات تا پایان 
سال کاهشی باشد.سیاوش جمشیدی درباره قیمت 
جدید برخی محصوالت لبنی و کاهش ۱۰ درصدی چند 
قلم محصول لبنی یارانه ای، اظهار کرد: در حال حاضر 
قیمت مصوب و رسمی لبنیات به غیر از سه قلم محصول 
لبنی که قرار بود شنبه هفته گذشته ۱۰ درصد کاهش یابد، 
اعالم نشده است.وی با بیان اینکه در ابتدا قرار بود ۱۵ 
درصد قیمت سه قلم محصول لبنی شامل پنیر یو اف، 

شیر پاکتی و ماست دبه ای دو کیلوگرمی کاهش یابد، 
توضیح داد: قرار بود دامداران ۵ درصد، صنایع ۵ درصد و 
۵ درصد عاملین خرده فروش تخفیف دهند که دامداران 
زیر بار این تصمیم نرفتند و در نهایت تصمیم بر کاهش 
۱۰ درصد این ســه قلم محصول لبنی شــد.مدیرعامل 
شرکت تعاونی صنایع لبنی اســتان اصفهان ادامه داد: 
باید توجه داشــت این راهکارها مقطعی و کوتاه مدت 
اســت و نمی تواند تاثیر خود را در جامعه نشان دهد و 
به طور قطع کاهش های ایــن چنینی تبعاتی به همراه 
خواهد داشت.وی توضیح داد: یکی از تبعات، این است 
که صنایع لبنی کوچک تک محصول که تنوع محصول 
ندارند، اگر ۵ درصد سود خود را حذف کنند، متضرر می 
شوند، از سوی دیگر صنایع بزرگ با تنوع محصول باال و 
تولید محصوالت لبنی فانتزی، از این تصمیم مستثنی 

هستند و سودی حاصل می کنند، در این شرایط صنایع 
کوچک از دور رقابت خارج می شوند.وی در پاسخ به این 
سوال که قیمت محصوالت لبنی فانتزی همچون خامه، 
کره، پنیر پیتزا، بستنی و ... در بازار کنترل شده نیست، 
گفت: در شرایطی که قیمت لبنیات در چند ماه گذشته 
افزایش چشمگیری داشــته، کاهش ۱۰ درصدی سه 
قلم محصول لبنی چشــمگیر نخواهد بود و اثربخشی 
در جامعه ندارد.وی با اشــاره به اینکه ۷۰ درصد هزینه 
های صنایع لبنی مربوط به شــیر خام اســت، گفت: 
قیمت شیرخام از ۴۵۰۰ تومان در سال گذشته به ۶۶۰۰ 
تومان افزایش یافته است، در این شرایط کارخانجات 
لبنی شیر را گران می خرند، از سوی دیگر باید ۵ درصد از 
سود خود کم کنند که این تصمیم دولت همخوانی با این 

شرایط اقتصادی موجود ندارد.

مدیرعامل شرکت تعاونی صنایع لبنی استان اصفهان:

قیمت لبنیات تا پایان سال کاهشی نخواهد بود

خبر روز

معاون فنی و نظارت راه روستایی استان اصفهان:

محور دهق_میمه سال آینده بهره برداری می شود
معاون فنی و نظارت راه روستایی اســتان اصفهان گفت: محور دهق به سمت میمه در سال ۱۴۰۱ 
به بهره برداری می رسد.سعید خدابخشــی اظهار کرد: پروژه احداث محور دهق به سمت میمه به 
طول تقریبی ۳۵ کیلومتر که با مشارکت خیر راهساز 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 رسیده و 

آماده اجرای قشر آسفالت است.
وی افزود: عملیات اجرایی این پروژه در سال ۱۳۹۶ با هدف کاهش مسیر محور دهق - میمه آغاز 
شده است و با توجه به اقدامات به عمل آمده و پیشرفت فیزیکی قابل توجه پیش بینی می شود 

در سال ۱۴۰۱ به بهره برداری برسد.
معاون فنی و نظارت راه روستایی 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 شبانه روزی حجم زیادی از خودرو های سبک و سنگین است، روان تر می شود.
وی با بیان اینکه تاکنون مبلغ ۹۵ میلیارد ریال توســط خیر راهساز برای احداث این پروژه هزینه 
شده است، ابراز داشت: ۵۰ هزار تن آســفالت توســط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اجرا خواهد شــد که بدین ترتیب احجام فنی به کار رفته در این پروژه شامل 2۱۰ هزار مترمکعب 
خاکبرداری، ۴۱۶ هزار و ۵۰۰ مترمکعب خاکریزی، ۱۳۶ هزار و ۵۰۰ مترمکعب زیراساس و اساس 

بوده همچنین ۸۵.۴ تن آرماتوربندی و ۵ هزار و ۴2۹ مترمکعب بتن ریزی انجام شده است.

برداشت زعفران از مزارع روستای علوی کاشان
تولید کننده زعفران در کاشان گفت: نیاز نداشتن به ماشین آالت کشاورزی برای برداشت، متقارن 
نبودن زمان برداشــت این محصول با دیگر محصوالت کشــاورزی از مزیت های کشت محصول 
زعفران است.وحیدرضا رمضانی با اشاره به اینکه روســتای علوی نخستین روستا در شهرستان 
کاشان است که در آن زعفران کشت شده، گفت:  روستای علوی با سطح زیرکشت حدود ۵۰ هکتار 
بزرگ ترین تولید کننده زعفران در منطقه کاشــان اســت.تولیدکننده نمونه زعفران کاشان، زمان 
گل دهی محصول زعفــران را از اواخر مهر تا اواخر آبان بیان کرد و افزود: از ویژگی های شــاخص 
محصول زعفران نیاز به آب کم است که در بهار و تابستان احتیاج به آب ندارد و می تواند جایگزین 
محصوالت پر آب شود.وی با بیان اینکه، حدود 2۵۰ کیلو زعفران خشک از مزارع روستا برداشت 
می شود، گفت: نیاز نداشتن به ماشین آالت کشاورزی برای برداشت، متقارن نبودن زمان برداشت 
این محصول با دیگر محصوالت کشــاورزی و به کارگیری بیشتر روستاییان را از دیگر مزیت های 
محصول گران قیمت زعفران بیان کرد.رمضانی ،از زعفران روستای علوی به عنوان مرغوب ترین 
محصول یاد کرد و گفت: علت مرغوبیت زعفران این روســتا داشتن آب و هوای مناسب و نظارت 

مهندسان جهادکشاورزی است.

 پیگیری ساخت خانه های تک واحدی در روستاهای
 استان اصفهان

مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی اســتان اصفهان گفت:برای ساخت خانه های تک واحدی در 
روستا های اســتان پیگیری های الزم برای اختصاص زمین انجام شده است.خانی با اشاره به آماده 
شدن زمین برای واگذاری به ســاکنان مناطق زیر 2۵ هزارنفر در استان انجام شده گفت: مردم برای 
ساخت واحد های دو طبقه ای در این زمین ها اســتقبال نکردند.وی افزود: برای واگذاری پالک های 
تک واحدی در روستا ها ضوابط خاصی وجود ندارد و پیگیری های اداره راه و شهرسازی استان انجام 

شده که امیدواریم با کمک وزارت مسکن این مشکل حل شود.

با مسئولان

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان:شهرستان

مجموع قراردادهای راهسازی اصفهان حدود ۵13 میلیارد تومان است
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه مجموع قراردادهای حوزه راهسازی استان حدود ۵۱۳ میلیارد تومان است، گفت: 
تاکنون 2۸۵ میلیارد تومان هزینه کرده ایم و پیش بینی می شود در ســال ۱۴۰۰ حدود ۱2۰ تا ۱۵۰ کیلومتر از محورها به صورت چهارخطه زیر ترافیک برود.بهزاد 
شاهسوندی اظهار کرد: در بحث راه های اصفهان، موضوع حفظ و نگهداری راه های استان به عنوان استان مرکزی کشور بسیار حائز اهمیت است.وی با بیان اینکه 
اصفهان با ۹ استان همجوار کشور، همسایه و در کریدور شرق به غرب و شمال به جنوب قرار دارد، گفت: با توجه به این ویژگی، ترافیک استان و تعداد خودروهایی 
که از محورهای مواصالتی عبور می کنند، باالست.معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان افزود: به همین منظور تبدیل محورها و ارتقای 
راه های اصلی به بزرگراهی و بزرگراهی به آزادراهی حائز اهمیت است، همچنین رفع نقاط حادثه خیز در دستور کار این معاونت قرار دارد.وی تاکید کرد: در حال 
حاضر ۱۶۰ نقطه حادثه خیز در سطح استان شناسایی شده که ۴۸ مورد آن در اولویت برای رفع است، همچنین بقیه نقاط برای رفع در سال های آینده در دستور 

کار است تا میزان تصادفات در راه های استان کاهش یابد به همین منظور ساخت بزرگراه ها و آزادراه ها در دستور کار قرار دارد.

تصویری از 
 شالیزار برنج
 در پاکستان

عکس روز

نماینده مردم نطنز در مجلس:

مجلس با تصویب طرح 
همسان سازی حقوق 

بازنشستگان موافق است
نماینده مردم نطنز، قمصر و بادرود در مجلس 
شورای اســالمی گفت: طرح همسان سازی 
حقوق بازنشســتگان در کمیسیون اجتماعی 
مجلس در حال بررســی اســت و در صورت 
آمدن ایــن طرح بــه صحن، مجلــس آن را 
تصویــب می کند.رحمت ا... فیــروزی درباره 
مطالبه بازنشستگان مبنی بر همسان سازی 
حقوق خــود با شــاغالن، اظهار کــرد: اجرای 
طرح همسان ســازی حقوق بازنشســتگان 
در گرو موافقت ســازمان برنامــه و بودجه و 
مدیریت برنامه ریزی کشور است و باید شرایط 
اعتبار و بودجه کشــور با این طــرح همخوانی 
داشته باشد. فضای مجلس در این باره مثبت 
اســت و بیشــتر نمایندگان خواهــان اجرای 
طرح همسان ســازی حقوق بازنشستگان و 
رتبه بندی معلمان هستند.وی افزود: امیدواریم 
مجلس با موافقت دولــت چنین طرح هایی 
را به تصویب برساند و این یک واقعیت است 
که بازنشستگان حقوقی دریافت می کنند که 
جوابگوی مخارج زندگی آنان نیســت و کسی 
که بازنشسته می شود باید یک حقوق مکفی 
دریافت کند.نماینده مردم نطنز، قمصر و بادرود 
در مجلس، گفت: طرح همسان سازی حقوق 
بازنشستگان در کمیسیون اجتماعی مجلس 
در حال بررسی است که امیدواریم با جمع بندی 
این کمیسیون، طرح به صحن مجلس بیاید 
و تصویب شــود که در صورت تصویب، دولت 
موظف به اجرای آن اســت.فیروزی تصریح 
کرد: سازمان برنامه و بودجه باید توانایی انجام 
تعهدات را داشته باشد و شرایط بودجه کشور 
اگر در حدی باشــد که این سازمان با افزایش 
حقوق بازنشستگان مشــکلی نداشته باشد 
طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان قابل 
اجرا می شــود و مجلس با تصویب این طرح 
موافق است.وی ادامه داد: البته شرایط اعتباری 
دولت در وضعیت خوبی نیست که باید با بهبود 
وضعیت اقتصادی مشکل کسری بودجه  قوه 
مجریه مرتفع شــود. اگر این طرح در صحن 

مطرح شود مجلس آن را تصویب می کند. 

مدیرکل اداره فنی و حرفه ای استان اصفهان می گوید سنگ اصفهان می تواند چندین برابر نفت درآمد داشته باشد، 
اما در زمینه منابع انسانی با مشکالت و محدودیت هایی روبروست؛

پای لنِگ بازار سنگ
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حذف تدریجی بیرگان چهارمحال و بختیاری از نقشه کشور
منطقه بیــرگان در فاصلــه ۲۰ کیلومتــری چلگرد، مرکز شهرســتان 
کوهرنگ در چهارمحال و بختیاری قرار دارد و دارای ۲۶ روستاســت. 
تونل بیرگان به عنوان سومین طرح انتقال آب از سرشاخه های کارون 
به سمت استان مجاور برای تامین آب در راســتای توسعه صنعت و 
کشاورزی این اســتان در حال احداث بوده که مردم این منطقه را با 

مشکالت بسیاری مواجه کرده است.
از زمان آغاز اجرای پروژه ســد بیرگان، مســئوالن  برای حل مشکل 
آب مردم منطقــه، اقدام به پمپاژ آب از چشــمه های منطقه کردند که 
نتیجه این اقدام، خشــکیدگی منابع آب چشمه ها و کاهش دبی آب 
رودخانه ها بوده اســت، همچنین شرکت آب منطقه ای استان مجاور 
به علت همجواری اراضی روســتاهای منطقه با ســد و تونل بیرگان، 
اجازه هیچ گونه اقدامی را در این منطقه به مردم نمی دهد و در حقیقت 
مشکالت همانند اســتخوان در گلو مانده مردم مظلوم این منطقه را 
آزار می دهد، به عالوه شرکت آب منطقه ای اصفهان هنوز بهای اراضی 
تصرف شده کشاورزان روستاهای این منطقه را پرداخت نکرده و مردم 

در برابر مطالبات خود با انواع وعده و وعید روبه رو می شوند.
از سال ۱۳۷۰ تاکنون اراضی کشــاورزی و ملکی مردم منطقه بیرگان 
در شهرستان کوهرنگ در محدوده ســد بیرگان قرار گرفته، این طرح 
ملی بوده و ســازمان آب منطقه ای اســتان مجاور، مسئولیت تعیین 
تکلیف اراضی مردم این منطقه را بر عهده داشــته است، بنابراین آب 
منطقه ای باید این اراضی را تعیین تکلیف و تملک کند، اما اینک پس 
از گذشت سه دهه، نه تنها این مشــکل مرتفع نشده، بلکه مشکالت 
دیگر که دقیقا ناشی از سپردن مســئولیت ها به آب منطقه ای استان 
مجاور بوده، مشکالت شدیدی را برای مردم به وجود آورده و روز به روز 

نیز تشدید می شود.
درددل و صحبت هــای مردم منطقه بیرگان تمامــی ندارد، مردم این 
منطقه همانند بسیاری دیگر از مردمان سرزمین مان حق زندگی کردن 
دارند، برای بسیاری از آنان این امکان فراهم نیست که از منطقه خارج 

شوند و تقاضای این مردم رسیدگی و توجه دولت است.

خشک شــدن بیش از 40 چشــمه در منطقه بیرگان در پی اجرای
 پروژه سدسازی

»امانی« یکی از اهالی منطقه بیرگان در خصوص مشکالت این منطقه 
گفت: در گذشته، کار کشاورزی در این منطقه رونق داشت، اما زمانی 
که آب این منطقه تحت نظر سازمان آب منطقه ای استان مجاور قرار 
گرفت، شــرایط زندگی در منطقه دشوار شــد و هم اکنون تامین آب 
آشامیدنی و آب کشــاورزی با مشــکالت زیادی مواجه شده است، 

حدود ۴۰ چشــمه در این منطقه وجود داشــت که به دلیل این تملک 
تقریبا همه خشک شده اند، از دیگر نتایج آن متوقف شدن کشت و کار 
و از بین رفتن باغات بوده است، چشمه هایی مانند مروارید، موردل، 
حاج علی و ... به طور کامل خشک شده  و در حال حاضر این چشمه ها 

النه پرنده های وحشی شده اند.
وی خاطرنشــان کرد: هرچه فرمانداران و بخشــداران جلسه تشکیل 
می دهند،سودی ندارد، به طوری که دو مرتبه در این ماه و ماه قبل برای 
کم آبی جلسه برگزار شده اســت، محرومیت های منطقه و مشکالت 
موجود، موجب مهاجرت بسیاری از خانواده ها به شهرها و استان های 
دیگر شده و پاسکاری برای حل مشکالت منطقه میان آب منطقه ای 

و جهاد کشاورزی همواره وجود دارد.

بی توجهی مسئوالن به مردم این منطقه
عضو شــورای منطقه بیرگان  گفت: در ۲۶ روســتای منطقه بیرگان، 
تنها چهار روســتا دهیاری دارند و در بقیه روستاها نمی توان یک متر 
لوله کشی آب شرب را حتی مشاهده کرد، به وضوح می توان دریافت 
که قدرت ســازمان آب منطقه ای بر ادارات شهرستان برتری دارد، در 

این بین نیز چون مردم از حق و حقوق خود در بســیاری از موارد خبر 
ندارند، حق آنان بسیار تضییع می شود.

مهراب فرجی افزود: حتی برف روبی منطقه بیرگان نیز بر عهده استان 
نیست و باید استان مجاور در این مسئله دخالت کند، تا کی می توان 
منتظر مانــد؟ وقتی جاده درســتی در منطقه وجود نــدارد، عمال راه 
ارتباطی روستاها در زمستان مسدود می شود و اگر ماشینی در منطقه 
در پشت برف بماند باید منتظر باشد تا جرثقیل آن را خارج کند، برخی 
اوقات برق چند ساعت قطع می شود، مدرســه ای وجود ندارد و اگر 

هم باشد برخی از معلمان حاضر نیستند خود را به سختی بیندازند.
عضو شورای منطقه بیرگان یادآور شــد: بسیاری از ادارات شهرستان 
کوهرنگ نســبت به وظایف خــود کوتاهی می کننــد، برخی از مردم 
نیــز از حق و حقــوق خود اطالعــی ندارند و همین مســئله ســبب 
سوءاستفاده های زیادی شده است. ســازمان آب منطقه ای ارگانی 
نیمه دولتی بوده و وظیفه عمده بر عهده دولت اســت تا به مشکالت 
مردم منطقه توجه کند، چون تاکنون مسئوالن بی توجهی خود را نشان 
داده اند، بنابراین جلسه ای باید با حضور مسئول آب منطقه ای، مردم 

و مسئوالن استانی برگزار شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال:

چهارمحال و بختیاری جزو استان های توسعه نیافته است
 معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار چهارمحال و بختیاری در نشست شورای گفت و گوی 
دولت و بخش خصوصی اســتان که با حضور عضو هیئت عامل و معاون شعب بانک ملی ایران 
برگزار شد، تاکید کرد: مشکالت واحد های تولیدی این اســتان مرتبط با بانک ملی، جمع بندی و 
برای رفع آن اقدام می شود.ا... کرم نصیری، چهارمحال و بختیاری را جزو استان های توسعه نیافته 
دانست و افزود: منابع بانکی در این استان پایین است و عالوه بر قرار گرفتن استان بین خوزستان 
و اصفهان، اما هنوز با شاخص های توســعه یافتگی فاصله زیادی دارد.نصیری خاطرنشان کرد: 
انتظار می رود بانک های عامل برای طرح های اقتصادی به خصــوص پروژه های جهش تولید و 
اقتصاد مقاومتی در استان انعطاف بیشــتری داشته باشــند. معاون هماهنگی امور اقتصادی 
اســتاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: بانک های عامل اســتان هر چه سریع تر،وضعیت 

طرح های ورشکسته و تملیکی در این استان را تعیین تکلیف کنند.

 توزیع 30 میلیارد و 660 میلیون ریال اعتبار روستایی
 در سامان

فرماندار سامان گفت: امسال تاکنون ۳۰ میلیارد و ۶۶۰ میلیون ریال اعتبار آب و راه روستایی در این 
شهرستان توزیع شد.کمال اکبریان تاکید کرد: از این مبلغ ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال مربوط به آب 
روستایی و ۱۴ میلیارد ریال مختص راه روستایی است.اکبریان افزود: امسال ۱۹۰ میلیارد ریال اعتبار 
از ردیف های مختلف در شهرستان سامان توزیع شد.وی اضافه کرد: از این میزان اعتبار تاکنون ۷۸ 
درصد تخصیص یافته که ۲۵ درصد آن نقدی و بقیه در قالب اسناد خزانه است.اکبریان ادامه داد: برای 
اعتبارات توازن شهرستان سامان تاکنون ۲۴ درصد تخصیص در قالب اسناد خزانه آمد.وی، تالش 
مسئوالن دستگاه های اجرایی شهرستان سامان برای جذب ســریع تر اعتبارات را ضروری دانست 
و اظهار داشــت: جذب اعتبارات جدید از ردیف های مختلف ملی و استانی باید در دستور کار مدیران 
شهرستان سامان باشد تا بتوان برخی طرح های نیمه تمام این شهرستان را تکمیل و بهره برداری کرد.

خشکیدگی نیمی از قنوات چهارمحال و بختیاری
مدیر آب، خاک و امور فنی و مهندسی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: نیمی از 
قنات های استان خشک شده و بقیه با کمبود آب مواجه هستند.غالمرضا ذاکری  افزود: آن دسته 
از قنات هایی که خشکیده اند، امکان انجام هیچ گونه اقدامی برای آن ها وجود ندارد، اما قنات هایی 
که کم آب شده اند در صورت انجام الیروبی زمینه افزایش آبدهی آن ها وجود دارد.ذاکری، کمبود 
بارش و خشکســالی را دلیل خشکیدگی قنات ها عنوان و با اشــاره به وجود ۸۴۱ رشته قنات در 
چهارمحال و بختیاری، تصریح کرد: طی سه سال گذشته با اعتبار حدود شش میلیارد تومان ۱۰۰ 
رشته قنات در استان الیروبی شده است.مدیر آب، خاک و امور فنی و مهندسی جهاد کشاورزی 
چهارمحال و بختیاری گفت: امسال هم الیروبی ۱۳۰ رشــته قنات با اعتبار مصوب ۱۳ میلیارد و 
۳۰۰ میلیون تومان، در حال انجام است.ذاکری با بیان اینکه نوع بارش در جریان داشتن قنات ها 
تاثیرگذار است، خاطرنشان کرد: در صورتی که بارش از نوع برف باشد، به صورت مداوم و در طول 
تابستان قنات جریان خواهد داشت و از این طریق مفید است، بنابراین اگر بارش های زمستانه 
امسال از شرایط بهتری برخوردار باشد، امید است قنوات خشکیده احیا شوند.وی گفت: باتوجه 
به شرایط موجود و به دلیل افت سطح آب های زیرزمینی و کاهش سطح ایستایی آب قنات هایی 
که خشک شده اند بعد از آبدهی می توان آن ها را مرمت، بازســازی یا احیا کرد و سطح ایستایی 
قنات را تغییر داد، به این معنا که سطح ایستایی آب، به میزان بارش ها و ذخیره آب های زیرزمینی 

بستگی دارد که از این طریق سطح ایستایی آب افزایش و در مسیر قنات جریان پیدا می کند

بام ایرانخبر
دوشنبه 26  مهر 1400 / 11  ربیع االول 1443 / 18 اکتبر  2021 / شماره 3371
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مفاد آراء
7/299 برابر آرا صادره هیــات های موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 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 دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم 

نماید.
ردیف 1- رای شماره 6097-1400/05/16 هیات سوم آقای ضربعلی محمودی 
چهار تنگی به شناسنامه شــماره 164 کدملی 1840300401 صادره ایذه فرزند 
عبدالمحمد در ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 130/77 متر مربع از 
پالک شماره 816 فرعی از 19 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکیت علی عسگری مورد ثبت صفحه 451 دفتر 493 امالک و 

باقرضباغی مورد ثبت صفحه 227 دفتر 82 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/26 
م الف: 1200893 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/300 برابر آرا صادره هیــات های موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 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 دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم 

نماید.
ردیف 1- رای شماره 1221-1400/02/06 هیات سوم آقای سید حسن عزیزی به 
شناسنامه شماره 835 کدملی 1090632622 صادره نجف آباد فرزند سید حسین در 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 160/76 متر مربع پالک 67 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که مع الواسطه از مالک رسمی 

محمد بیات طبق سند انتقالی 6897 مورخ 1313/11/16 دفترخانه 6 اصفهان 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/26 
م الف: 1200723 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/301 برابر آرا صادره هیــات های موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 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 دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم 

نماید.
ردیــف 1- رای شــماره 13398-1398/09/24 هیات دوم خانــم مریم پنیری 
به شناســنامه شــماره 68 کدملی 1290680371 صادره اصفهان فرزند محمد 
در ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 96/75 متر مربع قســمتی از 

پالک شــماره 67 فرعی از 36 اصلی واقــع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت 
 ملک غرب اصفهان از ســند شــماره 2198 مورخ 1398/4/12 دفترخانه شماره

 371 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/26 
م الف: 1201245 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/302 برابر آرا صادره هیــات های موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 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 دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم 

نماید.
ردیف 1- رای شــماره 7286-1400/06/04 هیات اول آقای خیرا... کامکار به 
شناسنامه شــماره 6 کدملی 6329863083 صادره مال خلیفه  فرزند سیف ا...  در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 67 متر مربع قسمتی از پالک شماره 674 
فرعی از 14 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مورد ثبت صفحه 229 دفتر 459 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/26 
م الف: 1200955 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/303 برابر آرا صادره هیــات های موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 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 دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم 

نماید.
ردیف 1- رای شماره 5595-1400/05/02 هیات ســوم آقای علیرضا خاور به 
شناسنامه شــماره 54552 کدملی 1280435569 صادره اصفهان فرزند مهدی 
در ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 153/60 متر مربع از پالک 28 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت آقای رمضان 

باباجانی طبق سند انتقالی 36462 مورخ 1327/08/20 دفتر 86 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/26 
م الف: 1196302 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/304 برابر آرا صادره هیــات های موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 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 دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم 
نماید.

ردیف 1- رای شماره 7526-1400/06/20 هیات سوم آقای محمدرضا شیروانی 
جوزدانی به شناسنامه شماره 2138 کدملی 1282954393 صادره اصفهان فرزند 
محمود در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 188/70 متر مربع از پالک 32 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت اسماعیل 
مزروعی پور طبق سند انتقالی 50135 مورخ 1350/07/26 دفترخانه 29 اصفهان

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/26 

م الف: 1201832 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

7/305 برابر آرا صادره هیــات های موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطــالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید 
 ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی

 تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شــماره 7552-1400/06/20 هیات دوم آقای یاســر آصفی به 
شناسنامه شــماره 543 کدملی 1209680653 صادره ســمیرم فرزند اسداله در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 141 متر مربع قسمتی از پالک  شماره 
1 فرعی از 23  اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از مالکیت تقی پیر نجم الدین کلیچه از سند شماره 68206 مورخ 1338/11/16 
دفترخانه شماره 6 اصفهان و سند 27627 مورخ 1369/11/6 دفترخانه 91 اصفهان

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/26 

م الف: 1201822 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

7/306 برابر آرا صادره هیــات های موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 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 دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم 

نماید.
 ردیف 1- رای شــماره 7117-1400/06/14 هیات ســوم آقــای حمید نصری 
نصر آبادی به شناسنامه شماره 39 کدملی 1290328544 صادره اصفهان فرزند 
رضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ باستثنای بهای ربیعه اعیانی که متعلق 
به خانم ربابه مستاجران گورتانی می باشد یکباب ساختمان به مساحت 113 متر 
مربع پالک 52 فرعی از 8 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان بنام متقاضی و فرشــته نصری نصر آبادی مــورد ثبت صفحه 247 دفتر 

574 امالک
ردیف 2- رای شــماره 7120-1400/06/14 هیات ســوم خانم فرشته نصری 
نصرآبادی به شناسنامه شــماره 30 کدملی 1290350191 صادره فرزند مهدی 
در نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ باســتثنای بهای ربیعه اعیانی که متعلق 
به خانم ربابه مستاجران گورتانی می باشد یکباب ساختمان به مساحت 113 متر 

مربع پالک 52 فرعی از 8 اصلــی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
 غرب اصفهان بنــام متقاضی و حمید نصــر نصر آبادی مــورد ثبت صفحه 247 

دفتر 574 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/26 
م الف: 1201892 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
7/307 برابر آرا صادره هیــات های موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطــالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید 
 ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی

 تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 5336-1400/04/26 هیات ســوم آقای مهران جوانی به 
شناسنامه شــماره 1271022796 کدملی 1271022796 صادره فرزند اکبر در 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 159/67 متر 
مربع از پالک  شماره 586 فرعی از 25  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از متقاضی و محبوبه جوانی جونی طبق سند انتقالی 24522 

مورخ 1397/12/14 دفترخانه 160 اصفهان
ردیف 2- رای شماره 5335-1400/04/26 هیات سوم خانم محبوبه جوانی جونی 
به شناسنامه شماره 2808 کدملی 1141163861 صادره خمینی شهر فرزند اکبر 
در نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 159/67 متر 
مربع از پالک  شماره 586 فرعی از 25  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از متقاضی و مهران جوانی طبق ســند انتقالی 24522 مورخ 

1397/12/14 دفترخانه 160 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/26 
م الف: 1201995 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
7/308 برابر آرا صادره هیــات های موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطــالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید 
 ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی

 تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شــماره 7544-1400/06/20 هیات دوم آقــای کورش درباغی 
لنبانی به شناســنامه شــماره 687 کدملی 1284828001 صادره اصفهان فرزند 
عباس در ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 193/50 متر مربع قسمتی 
از پالک  شــماره 3221 فرعی از 18  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
 ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحات 59 و 50 و 184 و 380 دفاتر 650  و 827

 و 852 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/26 
م الف: 1202005 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان



دوشنبه 26 مهـــر 1400 / 11 ربیع االول 1443 / 18 اکتبر 2021 / شماره 3371

یک کارشناس آموزش ابتدایی در اصفهان:

انتشار خطاهای آموزش مجازی برای دانش آموزان آسیب زاست
یک کارشناس آموزش ابتدایی در اصفهان گفت: انتشار تصاویر و فیلم های طنز گونه توام با تمسخر 
از خطاهای ســهوی دانش آموزان در زمان آموزش مجازی، از راه دور و برخط بسیار آسیب زا و نگران 
کننده است.شهین جوانی افزود: برگزاری دوره های آموزش آنالین در مدت یک و نیم سال اخیر سبب 
شده است تا اتفاقاتی برای دانش آموزان و معلمان رخ دهد که گاهی دستمایه طنز، خنده و تمسخر 
درشبکه های مجازی شود.وی اظهار داشت: این درحالی اســت که معلمان، دانش آموزان و اولیای 
آنها به دلیل ورود ناگهانی به این نوع آموزش و نداشتن شناخت و تجربه قبلی، مسبب بروز خطاها 
و رفتارهایی ناخواسته  در زمان تدریس، پاسخگویی وانجام تکالیف شده اند.معاون سابق آموزش 
ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش اصفهان افزود: انتشار تصاویر و فیلم های اشتباهات سهوی دانش 
آموزان، معلمان و یا اولیا در فضای مجازی، موجب خنده و تمســخر کاربران نسبت به این دسته از 
دانش آموزان شده ؛ اما آنها باید بدانند که انتشار این فیلم ها و تصاویر تا چه حد برای امروز و آینده کودک 
آزاردهنده است.این کارشناس آموزش ابتدایی با بیان اینکه این گونه رفتارها در آینده شغلی ،اجتماعی 
وخانوادگی این دانش آموزان بســیار تاثیرگذار، خجالت آور و آزاردهنده است ،افزود: این تمسخرها 

می تواند مسیر و سرنوشت تحصیل و یا زندگی این دانش آموزان را تغییر دهد.

راه اندازی سه رشته جدید در دانشگاه مبارکه
سه رشته جدید در دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه راه اندازی شد.سه رشته جدید حقوق، آموزش 
و پرورش ابتدایی و معماری داخلی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته به لیست رشته های 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه افزوده شد.داوطلبانی که قصد ادامه تحصیل بدون آزمون )بر اساس 
سوابق تحصیلی( در یکی از رشته کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه 
را دارند، می توانند با مراجعه حضوری به دانشگاه برای سال جدید تحصیلی اقدام کنند.دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد مبارکه اکنون در مقطع کارشناسی پیوسته دارای رشته های مدیریت بازرگانی، مهندسی 
برق، مهندســی کامپیوتر، مهندسی صنایع، مهندســی مکانیک، ریاضیات و کاربردها، حسابداری، 
فیزیک، مدیریت مالی، روانشناسی بوده و در مقطع کارشناسی ناپیوسته دارای رشته های تربیت بدنی 
و علوم ورزشی- مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی، تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی، مهندسی 
حرفه ای الکترونیک کاربردی، مهندسی حرفه ای ایمنی صنعتی، مدیریت بازرگانی، آموزش ریاضی، 
حسابدار، سخت افزار کامپیوتر، مهندسی حرفه ای کامپیوتر نرم افزار، مهندسی فناوری کنترل، ابزار 

دقیق، مهندسی فناوری مکانیک، ماشین افزار و مهندسی فناوری کنترل فرآیند است.

 اهدای 8 میلیاردی تجهیزات پزشکی به بانک امانات 
هالل احمر استان اصفهان 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان گفت: داوطلبان نیکوکار اصفهانی طی شش ماهه 
نخست سال جاری بیش از 8 میلیارد و 350 میلیون ریال تجهیزات پزشکی به بانک امانات تجهیزات 
پزشکی هالل احمر استان اهدا کردند.علی محمدهاشمی با اشاره به اینکه در راستای تحقق اهداف 
عالیه جمعیت هالل احمر و به منظور خدمت رسانی به عموم مردم و با هدف کمک به بیماران نیازمند 
،طرح بانک امانات تجهیزات پزشکی از سال ها پیش در هالل احمر استان اصفهان راه اندازی شده 
است، گفت : بانک امانات تجهیزات پزشکی هالل احمر در سراسر شعب استان اصفهان دارای انواع 
تجهیزات پزشکی نظیر کپسول اکسیژن، دستگاه اکسیژن ساز، دستگاه مانومتر، ویلچر، تشک مواج 
و سایر اقالم تجهیزات پزشکی است. وی افزود: این تجهیزات توسط مردم نیکوکار و داوطلبان نیک 
اندیش استان به بانک امانات تجهیزات پزشکی استان اهدا شده است که ارزش خدمات ارائه شده 

در طول شش ماهه نخست سال جاری بیش از مدت 8  میلیارد و 350 میلیون ریال بوده است.

 در نشست » پدیده فرونشست زمین در حوزه آبریز زاینده رود« مطرح شد:سازگاری با کم آبی بهتر از مهاجرت از اصفهان است؛

بمانید و بسازید!

به گزارش ایرنا؛ معاون و عضو هیئــت مدیره آب منطقه ای اصفهان گفت: 
سازگاری با کم آبی را به جای مهاجرت از اصفهان توصیه می کنیم زیرا پدیده 
فرونشست زمین، تنها خاص این  استان نیست.بابک ابراهیمی، در نشست 
مجازی »پدیده فرونشست زمین در حوزه آبریز زاینده رود« افزود: شهرهای 
مهم ایران وضعیتی بهتر از اصفهان ندارند و الزم اســت به جای مهاجرت، 
فرهنگ ســازگاری با کم آبی را فرا بگیریم.وی خاطرنشان کرد: نخستین 
فرونشست زمین در استان بین اواخر دهه ۶0  و اوایل دهه ۷0  در دشت مهیار 
به وقوع پیوست.وی با اشــاره به تداوم اضافه برداشت از منابع زیر زمینی 
طی ۴0 سال گذشته ادامه داد: فرونشســت زمین ، مسئله امروز و دیروز 
نیست و سال ها مطرح بوده و هشدار آن نیز بارها داده شده است.ابراهیمی 
با اشاره به پدیده فرونشست زمین در دشت های مختلف کشور گفت: نرخ 
فرونشست در برخی از نقاط کشور به ۱8 سانتی متر نیز رسیده است. عضو 
هیئت مدیره آب منطقه ای اصفهان تاکید کرد: ایران بیشترین میزان بهره 
وری از آبخوان ها و منابع آبی زیر زمینی را نسبت به دیگر کشورهای دنیا دارد.

برداشت 11 میلیارد مترمکعب اضافه برداشت از آبخوان های اصفهان 
وی با اشاره به اینکه ساالنه ۶ میلیارد مترمکعب اضافه برداشت از منابع آبی 
اســتان رخ می دهد، گفت:  از 35 محدوده متولی استان اصفهان هشت 
محدوده آزاد، ۱۷ محدوده ممنوعه و ۱0 محدوده به وضعیت ممنوعه بحرانی 

رسیده است.ابراهیمی با بیان  اینکه عمق فرونشست  زمین در برخی از نقاط 
نجف آباد به ۷0 تا ۱00 متر نیز رسیده است، تصریح کرد: اصفهان- برخوار - 
سگزی و نجف آباد از بحرانی ترین نقاط استان است که پدیده فرونشست 
را در این نقاط از دهه ۶0 تاکنون داریم.ابراهیمی از افت میزان آبخوان ها تا ۷0 
درصد خبر داد و گفت: ۱۱ میلیارد مترمکعب آب تاکنون به صورت تجمیعی از 
منابع استان  اصفهان اضافه برداشت شده است.ضو هیئت مدیره آب منطقه 
ای اصفهان همچنین فروش پساب و آب را امری قانونی خواند و گفت: طبق 
قانون نحوه توزیع عادالنه آب، حق نظارت و آب بها مشخص شده که درآمد 
آن نیز به حساب خزانه واریز و بر پایه مصوبات شــورای عالی آب، هزینه 
جایگزینی پساب به جای آب خام دریافت می شود که امری قانونی است.

تشدید فرونشست به دلیل فروش پساب توسط آب منطقه ای اصفهان 
کارشناس ارشــد طرح های انتقال آب در مهندسین مشــاور نیز در این 
نشست یکی از عوامل تشدیدکننده فرونشست زمین در اصفهان را فروش 
پساب و در آمدزایی از این محل توسط آب منطقه ای استان خواند و تاکید 
کرد: به طور قطع اگر پســاب تصفیه خانه های مختلف اصفهان به چرخه 
طبیعت و آبخوان ها بازمی گشت، از شدت و مدت فرو نشست نیز کاسته 
می شد.عباس ســلیمانی با بیان اینکه طبق آمار شــرکت آب منطقه ای 
اصفهان، ساالنه بالغ بر 3۶0 میلیون مترمکعب از منابع آب استان برداشت 

می شود، افزود: استان اصفهان ۱۴ شهرستان دارد که اگر سالیانه 350 تا 
۴00 میلیون مترمکعب آب آشــامیدنی در آنها مصرف و به همین میزان 
پساب آن  به جای فروش وارد حوزه آبخوان های منطقه می شد ، اکنون 
اصفهان وضعیت دیگری داشت.کارشناس ارشد طرح های انتقال آب در 
مهندسین مشاور تصریح کرد: میزان فرونشست زمین در بسیاری از نقاط 
اصفهان از جمله نجف آباد قابل توجه است و خالی از سکنه شدن برخی از 
مناطق استان ادعای واهی نیست.وی ادامه داد: اگرچه انتقال آب و دائمی 
کردن جریان  زاینده رود راهکار خوبی است؛ اما اجرای آن به سادگی ممکن 
نخواهد بود.وی گفت: طرح های انتقال آب در دنیا مطرح  است به طوری 
که اســترالیا نیز  این روش را به کار برده اســت. وی افزود: هزینه اجرای 
طرح های انتقال آب رقم بزرگی است به طوری که برای شیرین کردن هر 
مترمکعب آب 80 تومان باید هزینه شود که با این  هزینه هنگفت  استفاده 

از آن در بخش کشاورزی و آب آشامیدنی صرفه اقتصادی ندارد.

نگرانی عمومی اصفهانی ها از پدیده فرونشست زمین 

عضو هیئت مدیره دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان و فعال محیط زیست نیز در 
این جلسه گفت: امروز مردم اصفهان نگران فرونشست زمین هستند و رفع 
آن به مطالبه عمومی مبدل شده است. محمد کوشافر اظهار داشت: اطلس 
فرونشست زمین در کشور نشــان می دهد که در برخی از نقاط، خسارت 
فرونشست غیرقابل برگشت و خطرناک است.وی با بیان اینکه فرونشست 
زمین بناهای تاریخی اصفهان از جمله ســی و سه پل، پل خواجو و میدان 
امام)نقش جهان( اصفهان را نیز درگیر کرده اســت، هشدار داد: خطر فرو 
نشســت زمین، جدی و زمان برای احیای آن بسیار کم است.عضو هیئت  
مدیره دانشگاه آزاد با اشاره به اینکه بسیاری از  آبخوان های اصفهان مسدود 
و به اصطالح کور شده است، تاکید کرد: فرونشست، پدیده ای است که آرام 
آرام شکل می گیرد و با  وجود اینکه از دهه ۶0 تاکنون شدت آن را شاهدیم؛ 
اما کسی متوجه عمق فاجعه نشده است و این پدیده به یکباره همه اصفهان 
را تخریب می کند.وی، مهم ترین دلیل فرونشست زمین در استان اصفهان 
را خشکی زاینده رود عنوان و علت اصلی خشکسالی را نه تغییر اقلیم بلکه 
رفتارهای انسانی توصیف کرد و افزود: جریان دائمی زاینده رود تنها راهکار 
اصلی جبران این وضعیت است.کوشافر با تاکید بر اینکه طبیعت مرز نمی 
شناسد و الزم است استان ها با یکدیگر همکاری کنند و اشتباهات خود را 
بشناسند، تصریح کرد : اکنون باید در باره فرونشست زمین به دنبال راه چاره 
بگردیم.وی، جلوگیری از نشر واقعیت های زاینده رود به مردم را ناشی از 
کوتاهی دانشگاه ها اعالم کرد و گفت: احیای زاینده رود، مسئله ای پیچیده 

و چند بعدی است که با اجرای چند مولفه امکان پذیر  نیست.

اخبار جامعه
دوشنبه 26  مهر 1400 / 11  ربیع االول 1443 / 18 اکتبر  2021 / شماره 3371

رییسهیاتمدیرهذوبآهندلیلاجرایینشدنکاملقراردادساختوتحویلریلبهشرکتراهآهن

ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان
س: ؟؟؟

عک

مفاد آراء
7/309 برابــر آرا صادره هیــات های موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتــی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی 
منطقه غــرب اصفهــان تصرفــات مالکانه و بالمعــارض متقاضیــان محرز 
گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و امــالک مورد تقاضا به شــرح زیر 
به منظــور اطالع عمــوم در دو نوبــت به فاصلــه 15 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضیــان اعتراضی 
داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را بــه اداره ثبــت اســناد و امالک تســلیم و پــس از اخذ رســید ظرف 
 مدت یکمــاه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را بــه مرجع قضایی

 تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شــماره 7292-1400/06/14 هیات اول خانم شــهین کاظمی 
رنانی به شناسنامه شــماره 182 کدملی 1290239223 صادره اصفهان فرزند 
اصغر در ششدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 93/06 متر مربع قسمتی 
از پالک  شــماره 862 فرعی از 18  اصلــی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه 
 ثبت ملک غــرب اصفهان از مالکیت عبــاس عرب از مورد ثبــت صفحه 427 

دفتر 503 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/26 
م الف: 1202015 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
7/310 آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان
در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر 
تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود تا شخص یا اشــخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از 
تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در 
مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت 
موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صــورت انقضا مهلت و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شــماره 140060302027007127 مورخ 1400/06/21 مجید ثمره 
تاج پور فرزند مهدی بشــماره شناســنامه 1755 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1287870597 در سه دانگ یکباب ســاختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پــالک 285 فرعی از اصلــی 15201 واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان به 

مساحت 27 متر مربع. خریداری طی سند رسمی
2- رای شماره 140060302027007126 مورخ 1400/06/21 محمد حسین 
اسمعیلیان افیونی فرزند حسن بشماره شناسنامه 1398 صادره از اصفهان بشماره 
ملی 1287886787 در سه دانگ یکباب ســاختمان احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 285 فرعی از اصلی 15201 واقع در ثبت اصفهان به مساحت 

27 متر مربع. خریداری طی سند رسمی 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/26 
م الف: 1201833 مهدی صادقی وصفی رییس منطقه ثبت اسناد و امالک 

شرق اصفهان
مفاد آراء

7/311 آگهی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

1- رای شماره 140060302026007440 مورخ 1400/06/10 هیات یک آقای 
حسن یزدانی چمزینی به شناسنامه شماره 3288 کدملی 1285163702  صادره 
اصفهان  فرزند علی یار  بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 130/38 متر 
مربع از پالک شماره 11 فرعی از 452 اصلی واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت 
اسناد و امالک شــمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از 

مالکیت غالمرضا باقر دهنوی
لذا به منظــور اطالع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز آگهی 
می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهــی به مدت دو 
ماه اعتراض خــود را به اداره ثبت شــمال اصفهــان واقع در اصفهــان میدان 
الله ابتــدای خیابان پرویــن جنب بازار گیاهــان دارویی تســلیم نموده و پس 
از اخذ رســید، ظرف مــدت یک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت 
خــود را به مراجــع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی اســت در صــورت انقضای 
 مدت مذکــور و عدم وصــول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیــت صادر 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/26 
م الف: 1201905 موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 

مفاد آراء
7/312 آگهی موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1- رای شــماره 140060302026005661 مــورخ 1400/04/20 هیات یک 
خانم جمیله رحیمی عســکرانی به شناسنامه شــماره 1 کدملی 5499710082  
صادره تیران  فرزند علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 195/38 متر مربع از پالک شــماره 7 فرعی از 15177 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک 

رسمی می باشد. 
2- رای شماره 140060302026005659 مورخ 1400/04/20 هیات یک آقای 
محمد رضا شریف مرادی به شناسنامه شماره 5248 کدملی 1288400438  صادره 
اصفهان  فرزند منوچهر نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 195/38 متر مربع از پالک شــماره 7 فرعی از 15177 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک 

رسمی می باشد. 
3- رای شــماره 140060302026005657 مــورخ 1400/04/20 هیات یک 
خانم ســیده لیال نوری به شناســنامه وکدملی 1271330679  صادره اصفهان  
فرزند حسن نسبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
195/38 متر مربع از پالک شــماره 7 فرعی از 15177 اصلــی واقع در اصفهان 
 بخــش 5 اداره ثبت اســناد و امالک شــمال اصفهان که خــود متقاضی مالک

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

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/26 
م الف: 1201851 موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 

مفاد آراء 
7/313 آگهی موضوع ماده 3 قانــون وماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره     2448 14006030200700 مورخ  31 / 06 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمد حقانی فرزند حســن بشماره شناســنامه 10501 وکدملی 
0080948006 صادره از تهران درششــدانگ یک قطعه زمین کشــاورزی به 
مساحت 72 / 3300 مترمربع پالک 416 اصلی واقع د دشتلو خریدای مع الواسطه 
از مالک رســمی آقای قنبر علی بختیار   محرزگردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 
تاریخ انتشار نوبت اول  11 / 07 /1400 

تاریخ انتشار نوبت دوم :  26 /  07/ 1400  
م الف: 1200703 محمد علی ناظمی اشــنی رئیس ثبت اســناد و امالک 

فالورجان
مفاد آراء 

7/314 آگهی موضوع ماده 3 قانــون وماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره   2097 14006030200700 مورخ  09 / 06 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمد قاســم کوراوند دراره  فرزند زال آقا بشماره شناسنامه 266 
 وکدملی 1840626631 صادره از ایذه درششــدانگ یک باب خانه به مساحت
 23 / 146مترمربع پالک 413اصلی واقع در فالورجان خریداری مع الواسطه از 
مالک رسمی آقای شــیخ فضل اله نیکان محرزگردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول  11 / 07 /1400 

تاریخ انتشار نوبت دوم :  26 /  07/ 1400  
م الف: 1200770 محمد علی ناظمی اشــنی رئیس ثبت اســناد و امالک 

فالورجان
مفاد آراء  

7/315 آگهی موضوع ماده 3 قانــون وماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره    2362 14006030200700 مــورخ  27 / 06 / 1400  
هیات اول موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای میالد رئیســی کیا فرزند محمد علی بشــماره 
 شناسنامه وکدملی  1100082621 صادره از فالورجان درششدانگ یک قطعه

 زمین مزروعی به مســاحت 05 / 2862 مترمربع پــالک 1 فرعی از417 اصلی 
واقع در خیرآباد خریداری رسمی ازمالک رسمی محرزگردیده است لذا به منظور 

اطالع عموم مراتــب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی که 
 اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند
 از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تســلیم 
وپس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت 
خود را به مراجــع قضایی تقدیــم نمایند . بدیهی اســت در صــورت انقضای 
 مدت مذکور وعــدم وصــول اعتراض طبــق مقررات ســند مالکیــت صادر

 خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول  11 / 07 /1400 

تاریخ انتشار نوبت دوم :  26 /  07/ 1400  
م الف: 1200886 محمد علی ناظمی اشــنی رئیس ثبت اســناد و امالک 

فالورجان
مفاد آراء

7/316 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه غرب 
اصفهان 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 
سند 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 6858-1400/06/11 هیات اول آقای مسعود خداپرست 
به شناسنامه شماره 157 کدملی 6329952205 صادره مال خلیفه فرزند ذلفعلی 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 98/44 متر مربع قسمتی از پالک  
شــماره 67  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 
مالکیت محمد شاه عالئی از سند شــماره 22545 مورخ 1330/1/28 دفترخانه 

شماره 15 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/26 
م الف: 1202092 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
7/317 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه غرب 
اصفهان 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 
سند 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 6834-1400/06/11 هیات دوم خانم عصمت سلطانی 
افارانی به شناسنامه شــماره 53 کدملی 1290110395 صادره اصفهان فرزند 
محمد در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 141/45 متر مربع قســمتی از 
پالک  شــماره 915 فرعی از 16  اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالکیت صغری رضائی برزانی از سند شماره 37010 مورخ 

1345/12/16 دفترخانه شماره 29 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/26 
 م الــف: 1202076 شــهریاری رئیــس منطقه ثبــت اســناد و امالک 

غرب اصفهان



هافبک جدید ذوب آهن معتقد است این تیم در فصل جدید نمایش سال های خاطره انگیز گذشته را خواهد داشت. سجاد جعفری با اشاره به شرایط ذوب آهن 
گفت: فصل گذشته برای ذوب آهن و هوادارانش یک خاطره بسیار بد بود. برای پاک کردن این خاطره تلخ، در طول دوران آماده سازی، تمرینات خوبی انجام داده 
ایم و آماده شروع لیگ لیگ هستیم. وی از اشتیاق خود برای شروع لیگ گفت و ادامه داد: خیلی وقت است که منتظر هستیم بازی های لیگ برتر شروع شود. 
خودمان را آماده یک شروع خوب کرده ایم و می خواهیم به هواداران ذوب آهن این نوید را بدهیم که همان تیم قدیم شان را خواهند دید. همان تیمی که با نتایج 
خوب خود یک مدعی در فوتبال ایران بود. ما پتانسیل تبدیل شدن به چنین تیمی را داریم و مطمئنیم که با همراهی هواداران اصفهانی می توانیم روزهای بسیار 
خوبی را رقم بزنیم. هافبک جدید ذوب آهن با ابراز خوشحالی از حضور در اصفهان و کار کردن با مهدی تارتار گفت: خیلی خوشحالم که می توانم یک بار دیگر در 
تیمی حضور داشته باشم که مهدی تارتار، سرمربی آن است. خاطرات خوبی با این مربی در نفت دارم. این فصل شرایط برای حضور در مسجد سلیمان فراهم نشد 

و حضور در ذوب آهن و شهر اصفهان یک اتفاق خوب برای ادامه فوتبال من بود. انگیزه بسیار زیادی دارم تا بتوانم در تیم جدیدم موثر باشم.

همانذوبآهنقدیمرامیبینید

دوشنبه26مهـــر11/1400ربیعاالول18/1443اکتبر2021/شماره3371

بازیکن سابق بارسلونا: 

اگربارسابهمننیازدارد،تماسبگیرد
دنی آلوس، بازیکن سابق بارسلونا، همچنان در تالش اســت تا شرایطش را برای بازگشت به این 
تیم فراهم کند. این بازیکن 38 ساله عالقه زیادی دارد که بار دیگر پیراهن بارسا را به تن کند. او در 
حال حاضر با هیچ تیمی قرارداد ندارد؛ اما به نظر نمی رسد که بارسلونا نیز عالقه ای به همکاری دوباره 
با او داشته باشد. با این حال آلوس دست از تالش برنمی دارد. او در گفت وگو با روزنامه اسپانیایی 
اسپورت اظهار داشت:» اگر آنها به من نیاز دارند، کافی است تماس بگیرند. الپورتا می داند نظر من 
درباره اش چیست. او با مشکالت بزرگی روبه روست؛ اما اگر به کسی نیاز داشته باشد تنها خودش 
است.« آلوس درباره دلیلش برای ترک نوکمپ با اشــاره به عملکرد جوزپ ماریا بارتومئو، رییس 
وقت باشگاه، مدعی شد که دوست نداشته با هرکسی که در پی از بردن باشگاه بوده همکاری کند  و 

به همین دلیل تصمیم گرفته از این تیم جدا شود.

تمجیدرسانهسعودیازعملکردستارهالهالل
رسانه سعودی اسپورت عربســتان با تمجید از عملکرد متئوس پریرا، او را بهترین بازیکن دیدار با 
پرسپولیس نامید. تیم فوتبال الهالل موفق شد در یک بازی برتر با نتیجه 3 بر صفر از سد پرسپولیس 
عبور کند. در این دیدار سالم الدوسری بازیکن ملی پوش آبی های ریاض گل نخست بازی را به ثمر 
رساند و در نیمه دوم نیز بافتیمبی گومیس 2 بار دروازه حامد لک را باز کرد تا الهالل با سه گل نایب 
قهرمان فصل گذشته آسیا را حذف کند. در این بازی، متئوس پریرا ســتاره برزیلی الهالل یکی از 
بهترین بازیکنان میدان بود. این وینگر توانمند که با انتقالی 17 میلیون یورویی توانست رکورد گران 
ترین نقل و انتقاالت تاریخ فوتبال عربستان را بشکند، همچون دیدار برابر استقالل زمینه ساز یک 

گل برای گومیس بود.

»کلوپ«جانشینمسیورونالدورامعرفیکرد
سرمربی لیورپول بازیکن مصری را در رده ستاره هایی چون مسی و رونالدو دانست و گفت که محمد 
در حال حاضر بهترین فوتبالیســت دنیاســت.  کلوپ طبق معمول برای این توصیف ها از بهترین 
جمالت استفاده کرد. کلوپ گفت: او مثل مسی است؟ نه او مو است. شما نمی توانید نمایش او را با 
بازیکن دیگری مقایسه کنید یا مشابهی برایش پیدا کنید. به نظر من مو بهترین در دنیاست. من او 
را هرروز از نزدیک تماشا می کنم. لواندوفسکی، مسی، رونالدو، امباپه و بازیکنان دیگری  هم دارند 
کارشان را می کنند؛ اما در این لحظه بدون هیچ شک و تردیدی این مو است که در دنیابهترین است.

دلیلشادیعجیببازیکنالتزیو:رفاقتیارقابت؟
لوییز فلیپه راموس، بازیکن التزیو، دلیل خاصی برای شادی عجیب با خواکین کوره آ، بازیکن اینتر، 
 A داشت که منجر به اخراجش شد. دو تیم التزیو و اینتر در چارچوب مسابقات هفته هشتم سری

به مصاف یکدیگر رفتند و این بازی در نهایت با نتیجه 1-3 به سود التزیو به پایان رسید.
نکته عجیب این دیدار کارت قرمزی بود که داور بازی پس از سوت پایان بازی نشان داد. سوت پایان 
بازی از سوی داور به صدا درآمده بود که لوییز فلیپه راموس با خوشحالی به سوی یکی از بازیکنان 
اینتر دویده و از پشت روی سرش پرید تا به نوعی خوشحالی خود را با او قسمت کرده باشد. همین 
اتفاق جنجالی اساســی را برپا کرد که با درگیری بازیکنان دو تیم همراه شد. این بازیکن خواکین 
کوره آ، مهاجم سابق التزیو، بود که در تابستان امسال از این تیم جدا شده و به اینتر پیوست. همین 
نشان می داد که این دو بازیکن در گذشته با یکدیگر هم تیمی بوده و احتماال لوییز فلیپه به همین 
دلیل تصمیم گرفت که خوشحالی خود را با دوســت نزدیکش تقسیم کند، هرچند که حاال پیراهن 

تیم حریف را به تن داشت.

پرسپولیسچرابایدالهاللراشکستمیداد؟

همیشهزور»غیرت«نمیچربد
تیم فوتبال پرسپولیس با وجود عملکرد بسیار خوب در مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان آسیا 2۰21 و نمایش قابل قبول در دیدار برابر استقالل 
تاجیکســتان، در نهایت با نمایش ضعیف و دور از انتظار  برابر الهالل 
عربستان، از صعود به نیمه نهایی بازماند؛ اما به راستی چه دالیلی باعث 
شد که فینالیست سال قبل لیگ قهرمانان آسیا نتواند بازی همیشگی 

خود را برابر الهالل به نمایش بگذارد؟

جداییستارههایملیپوش!
شــاید بتوان گفت مهم ترین عاملی که باعث شــد پرسپولیس همان 
تیم ســال های اخیر در آسیا نباشــد، جدایی ســه مهره کلیدی تیم 
در نقل وانتقاالت تابســتان باشــد. احمد نوراللهی و محمدحســین  
کنعانــی زادگان کــه از بازیکنان ملی پوش پرســپولیس محســوب 
می شــوند، در پایان فصل قبل از جمع سرخ ها جدا شدند تا مشخص 
شود مدیران قبلی باشگاه، هنر خاصی در حفظ ستاره ها ندارند. در کنار 
آنها، شهریار مغانلو هم به سپاهان پیوســت تا به نوعی ستون فقرات 
پرسپولیس و بهترین گلزن آســیایی این تیم، جمع سرخ ها را ترک 
کند. جدایی این بازیکنان در حالی رقم خورد که یحیی گل محمدی از 
اواسط فصل قبل اصرار زیادی بر تمدید قرارداد و حفظ همه بازیکنان 

تیمش داشت.

خواستههاینقلوانتقاالتیکادرفنیانجامشد؟
یکی دیگر از مسائلی که پرسپولیس را تحت تاثیر خود قرار داد، عملکرد 
باشــگاه در جذب بازیکان مورد درخواســت کادر فنی بود. درباره این 
موضوع، یحیی گل محمدی در مصاحبه ای پیش از دیدار برابر استقالل 
تاجیکســتان گفته بود: »ما در بحث تهاجمی نتوانستیم به آن چیزی 
که در لیست وجود داشت برسیم اما در هر صورت یکسری مشکالت 
مالی که باشگاه دارد، به ما اجازه نمی دهد در مقابل تیم های دیگر کار 
کنیم. بحث خالی بودن حساب باشگاه است چون حتی نتوانستیم با 
۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون بیشتر بازیکنمان که ملی پوش بود را نگه داریم. اگر 

پول در باشگاه بود، بازیکنان را می توانستیم حفظ کنیم...«

نبودبازیرسمیقبلازیکمصافحساس
پرسپولیس در شرایطی مرحله یک هشــتم و یک چهارم نهایی لیگ 
قهرمانان آسیا را پشت سر گذاشت که به خاطر برنامه ریزی بازی ها و 
از طرفی شروع نشدن لیگ برتر ایران، عمال بدون انجام بازی رسمی، 
به مصاف رقبا رفت. پیش از دیدار برابر استقالل تاجیکستان و در ادامه 

برابر الهالل، یحیی گل محمدی بارها به این موضوع اشــاره کرده بود و 
سعی داشت با انجام بازی های دوستانه  تیمش را به شرایط مسابقه 
برساند؛ اما در دیدار برابر الهالل مشخص بود، خیلی در این امر موفق 

نبوده است.

ضعفدربرخیپستها
عملکرد پرسپولیس در دیدار برابر الهالل آنقدر ضعیف بود که به راحتی 
مشهود بود در برخی پســت ها، بازیکنان آن عملکرد همیشگی خود را 
ندارند. درباره این موضوع مجید جاللی به عنوان یک کارشناس گفته 
اســت که انتخاب بازیکنان برای بعضی از پســت ها اشتباه بود. البته 
بنا بر اظهارات جاللی، کادر فنی پرســپولیس هم در طول بازی متوجه 
انتخاب های اشــتباه خود شــده بود؛ اما دیگر کار از کار گذشته بود و 

تغییر در نفرات ممکن نبود.

میزبانیالهاللوجوسنگینورزشگاه
یکی دیگر از عواملی که می توان به آن اشاره کرد، میزبانی عربستان در 
این بازی بود. عربستانی ها که سال هاست به خاطر مشکالت سیاسی 
به ایران سفر نکرده اند، با البی های گسترده، میزبانی های اینچنینی را 

از AFC می گیرند و عمال از شرایط 1۰۰ درصدی میزبانی هم استفاده 
می کنند. کنفدراســیون فوتبال آسیا در حالی عربســتان را به عنوان 
میزبان متمرکز مرحله یک چهــارم نهایی، نیمه نهایــی و فینال لیگ 
قهرمانان آسیا 2۰21 انتخاب کرد که قرار بر این نبود الهالل با استفاده از 
این شرایط، برای بازی برابر پرسپولیس 1۰۰ درصد ظرفیت ورزشگاه را 
در اختیار بگیرد؛ اما این اتفاق رخ داد و با حضور حداکثری هوادارانش 

جو سنگینی برای نماینده ایران ایجاد کرده بود.

مشکلپروازبرایسفریساده!
ساده ترین امکاناتی که پرسپولیس می توانست از آن برای سفری با 
آرامش به  عربستان استفاده کند، پروازی بی دردسر و به موقع بود. در 
حالی که کادر فنی پرسپولیس تصمیم گرفته بود این تیم فردای بازی 
تیم ملی برابر کره، به عربستان سفر کند، مشکالت عجیبی باعث شد 
عمال سرخ ها ساعت ها در فرودگاه معطل شوند و در نهایت با از دست 
دادن یک جلســه تمرین مهم که قرار بود در عربستان برگزار شود، به 
خانه برگشتند. درباره چرایی این موضوع و اینکه چرا عربستان برای 
صبح روز چهارشنبه به هواپیمای پرسپولیس اجازه فرود در فرودگاه 

پرسپولیس نداد، مباحث زیادی مطرح است که باید بررسی شود.

سوژه روز

دلخوریادامهدار»یحیی«از»اسکوچیچ«
گل محمدی معتقد اســت تیمش آمادگی الزم را نداشــت و مقابل الهالل قرار گرفت. ســرمربی 
پرسپولیس از شکست مقابل الهالل بسیار ناراحت است. تیم او با امید زیادی به این بازی رفت تا 
بتواند یک بار دیگر گامی به سوی صعود به فینال بردارد؛ اما در نهایت با سه گل مغلوب شد. هر چند 
گل محمدی بعد از بازی خود را مقصر باخت دانست و از هواداران عذرخواهی کرد ولی از کادر فنی تیم 
ملی دلخور و ناراحت است. وی معتقد است همکاری الزم از سوی آنها با پرسپولیس صورت نگرفت و 
دود بی برنامگی ها به چشم قرمزها رفت. گل محمدی مشخصا به خاطر لغو فینال سوپر جام ناراحت 
است و اعتقاد دارد این بازی حداقل می توانست تیمش را یه محک جدی بزند و برای بازی با الهالل 
آماده تر سازد. از اردوی قرمزها خبر می رسید اعضای کادر فنی این تیم شاید در مصاحبه های بعدی 
خود به این مسائل اشاره کنند. اسکوچیچ مخالف برگزاری ســوپر جام بود و اعتقاد داشت شاید 
بازیکنانش مصدوم شوند و در بازی با کره به مشکل بخورند. به همین خاطر از سازمان لیگ خواست 

تا بازی کنسل شود. این موضوع اصال باب میل قرمزها نبود .

لیگقهرمانانآسیا2021؛فینالشرقکرهایشد
پوهانگ استیلرز با پیروزی مقابل ناگویا به نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا 2۰21 راه یافت.

تیم فوتبال پوهانگ اســتیلرز کره جنوبی در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا 2۰21 به 
مصاف ناگویا ژاپن رفت و با نتیجه 2 بر صفر به پیروزی رسید. پوهانگ استیلرز با این برد راهی نیمه 
نهایی لیگ قهرمانان در منطقه شرق شد. قرار بود دو نماینده دیگر کره جنوبی یعنی چونبوک موتورز 
و اولســان هیوندای به مصاف هم بروند تا تکلیف تیم دوم راه یافته به فینال شرق آسیا مشخص 
شود. بدین ترتیب فینال شرق آسیا میان دو نماینده کره جنوبی برگزار خواهد شد. در غرب آسیا هم 

فینالی سعودی داریم که الهالل و النصر به مصاف هم می روند.

تمجیدکارشناسعربستانیازداورژاپنی
کارشناس داوری عربستانی به ســتایش از داور ژاپنی دیدار پرســپولیس برابر الهالل پرداخت و 
همه تصمیم های او را درست دانست. دیدار الهالل برابر پرسپولیس با پیروزی سه بر صفر نماینده 
عربستان به پایان رسید. محمد کمال ریشه کارشناس داوری عربستانی درباره عملکرد رادو ساتو 
گفت: همه تصمیم های داور درســت بود. او بازی را با اقتدار اداره کرد و اجازه هیچگونه جنجالی را 

نداد. بازی صحنه جنجالی نداشت و کارت های که او داد همگی درست بودند.

بازیکنسپاهاندرفهرستخریدپرسپولیس
سه بازیکن فصل پیش سپاهان در فهرست خرید یحیی گل محمدی جا داشته اند.

پرسپولیس بعد از شکست و حذف از لیگ قهرمانان آسیا باید مهیای شروع رقابت های لیگ برتر 
ایران شــود؛ جایی که باید از عنوان قهرمانی اش دفاع کند، ولی می داند با توجه به تقویت ســایر 
تیم ها، این بار دفاع از عنوان قهرمانی هــم کار راحتی برایش نخواهد بود. البته پرســپولیس هم 
چندین بازیکن جدید از جمله 2 مدافع، 2 هافبک و یک مهاجم خریداری کرده، ولی به نظر می رسد 
بازیکنانی که جذب این تیم شــده اند، به غیر از یکی دو نفر، بقیه از فهرست دوم و سوم یحیی گل 
محمدی خریداری شده اند. به طور مثال درباره مهاجم بســیاری می دانند که یحیی گل محمدی 
سجاد شــهباززاده و کی روش استنلی، دو بازیکن فصل پیش ســپاهان را زیر نظر داشت، ولی به 
حامد پاکدل رسید. اما در یکی از رســانه ها از امید نورافکن به عنوان یکی دیگر از بازیکنان سپاهان 
نام برده شده که در فهرست خرید گل محمدی قرار داشته است. نورافکن که توانایی بازی در پست 
مدافع و هافبک را دارد با سپاهانی ها قرارداد داشته و نمی توانسته از تیمش جدا شود. این موضوع 
در حالی عنوان شده که او سابقه بازی در استقالل، باشگاه رقیب پرسپولیس را هم در کارنامه دارد.

در حاشیه

بهانه های غیرفنی برای توجیه 
شکست؛ ممنوع! 

الهاللبهتربودوبرد
الهالل در بازی مقابل پرســپولیس ارائه گر 
بازی بهتری بــود و مزد برتری خــود را با 3 
گل گرفت.  در آمار ارائه شده برای این بازی 
تیم عربستانی برتری محسوسی نسبت به 
پرسپولیس ندارد؛ اما واقعیت این است در 
شــکل بازی تیم عربســتانی به مراتب بهتر 
از پرســپولیس بــازی کــرد و در نهایت تیم 
شایسته تری برای پیروزی بود و به آنچه که 
استحقاقش را داشت، دست پیدا کرد.  بعد 
از این بازی یحیی گل محمدی به درســتی 
از هواداران پرسپولیس عذرخواهی کرد و به 
درستی مسئولیت شکست را به گردن گرفت. 
اینطور مواقع یک جمله به اشتباه می گویند. 
این شکست چیزی از ارزش های پرسپولیس 
کم نکرد؛ بالعکس این شکست موجب شد 
تا تیم یحیی گل محمدی از نزدیک شدن به 
یک افتخار بزرگ یعنی حضور در مرحله نیمه 
نهایی لیگ قهرمانان آســیا محروم شــود؛ 
اما فوتبال ادامه دارد. پرســپولیس بازی را 
باخت اما آینده را نه و می تواند از همین امروز 
برای تبدیل شــدن به یک تیــم بهتر تالش 
کند.  با یک شکســت پرونده پرســپولیس 
بســته نمی شــود و الهالل هم با این برد به 
همه آنچه که در ذهن ترســیم کرده دســت 
نخواهد یافت. مهم ادامه مســیر است. در 
این بین چیزی که می تواند به پرســپولیس 
برای تبدیل شــدن به یک تیــم بهتر کمک 
کند،  اشاره به واقعیت هاست و تالش برای 
برطرف کردن نقطه ضعف هاســت. اگر قرار 
باشد برای توجیه این شکست بهانه های غیر 
فنی تراشیده شود، این شکست تکرار خواهد 
شــد. در آینده ای نزدیک و دوبــاره.  الهالل 
بهتر از پرســپولیس برای این بــازی آماده 
شده بود. این به نوع برنامه ریزی فدراسیون 
فوتبال عربســتان برای برگــزاری لیگ برتر 
هم بر می گردد. الهالل از کوران بازی ها وارد 
مسابقات شد؛ اما لیگ برتر ایران تازه 27 مهر 
آغاز می شود. در فوتبال ایران گاهی بازی های 
لیگ برتر را تعطیل می کنند که نکند بازیکنی 

در مسابقات باشگاهی آسیب ببیند. 

فوتبال جهان

وز عکس ر

حملهشوکهکننده
دروازهبانبههمتیمیاش!

دو تیم گلنتوران و کولرین به مصاف هم رفتند و 
تیم میزبان در فاصله 1۰ دقیقه تا پایان بازی در 
آستانه کسب سه امتیاز با نتیجه 1-2 بود. اما 
در نهایت شکست خوردند. پس از این که گل 
تیم حریف به ثمر رسید، مک کاری  به سمت 
بازیکن خودی رفته، با شــدت بر سر او فریاد 
کشــید، او را به زمین انداخت و سپس از یقه 
پیراهنش گرفت و کشید. جالب اینجا بود که 
بابی برنز در این صحنه مطلقا هیچ واکنشی را 

از خود نشان نداد .

تیم فوتبال سپاهان اصفهان در نخستین هفته لیگ 
بیست  و یکم میزبان تیم مس رفسنجان است. هفته 
نخست بیست  و یکمین دوره لیگ برتر فوتبال، جام 
خلیج فارس، فردا با برگزاری ۵ دیدار آغاز می شود که 
در یکی از این مسابقات، سپاهان اصفهان در ورزشگاه 
نقش جهان میزبان تیم مس رفسنجان خواهد بود. 
شاید هیچ تیمی به اندازه سپاهانی ها منتظر آغاز لیگ 
بیست  و یکم نباشد. زردپوشان اصفهانی که در آخرین 
هفته فصل گذشــته قهرمانی را به رقیب سنتی خود 
واگذار کردند، برای حضــور قدرتمند در فصل جدید 
رقابت ها زودتر از تیم های دیگر تمرینات شان را آغاز 
کرده و برنامه های آماده سازی سنگینی را پشت سر 
گذاشتند. سپاهان یکی از فعال ترین تیم های حاضر 
در فصل نقل و انتقاالت بوده و بازیکنان زیادی را نیز به 

خدمت گرفت. از طرف دیگر اگرچه نامشخص بودن 
تاریخ شروع لیگ جدید و تاخیر در بازگشایی مجدد 
رقابت ها به دلیل بازی های تیم ملی، منجر به برهم 
خوردن برنامه های آماده سازی تیم ها شده بود؛ اما 
زردپوشــان اصفهانی از فرصت به وجود آمده نهایت 
بهره را برده و بازی های تدارکاتی زیادی را انجام دادند 
تا در آستانه شروع لیگ یکی از آماده ترین تیم های 
حاضر در رقابت ها به شــمار آمده و از مدعیان جدی 
کسب عنوان قهرمانی محسوب شوند. سپاهانی ها در 
حالی آماده حضور در لیگ می شوند که تغییر چندانی 
در ترکیب اصلی خود نداشته و با حفظ اسکلت تیمی، 
نقاط ضعف خود را در نقل و انتقاالت ترمیم کرده و تیم 
قدرتمندی را روانه بازی ها ساخته اند. مس رفسنجان 
هم تیم قدرتمندی است که برای رسیدن به موفقیت 

در دومین فصل حضورش در رقابت های لیگ برتر، 
هزینه های زیادی انجــام داده و بازیکنان باکیفیت 
زیادی را به خدمت گرفته اســت. مسی ها با توجه 
به ابقای ربیعی، همانند فصل گذشــته به ارائه بازی 
مستقیم و هجومی عالقه داشته و ابزارهای الزم برای 
ارائه این نوع بازی را نیز در اختیار دارند. آنچه مشخص 
است نتیجه این دیدار برای هر دو تیم از اهمیت باالیی 
برخوردار بوده و می تواند شروع خوبی را برای آنها رقم 
بزند. باید منتظر ماند و دید کدام مربی می تواند در 

این بازی به اهداف خود دست پیدا کند.

مصاف سپاهان و مس رفسنجان در اصفهان؛

دوئلانتقامیدرگامنخستلیگ
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نماینده مردم شاهین شهر: 

»آب« اصلی ترین مطالبه اصفهانی ها از رییس جمهور است
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس گفت: مهم ترین خواسته و مطالبه نمایندگان استان اصفهان 

از دولت و ریاست جمهوری تعیین تکلیف آب است.
حســینعلی حاجی دلیگانی پیرامون ســفر رییس جمهور به اصفهان اظهار داشــت: بــا توجه به 
شاخص هایی که برای این سفرها در نظر می گیرند، بعید به نظر می رسد فعال سفر به اصفهان را در 

برنامه باشد هرچند که امیدوارم این اتفاق هرچه سریع تر صورت پذیرد.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس مهم ترین مطالبه نمایندگان استان اصفهان از 
رییس جمهور را موضوع آب عنوان کرد و افزود: چه رییس جمهور به اصفهان سفر کنند یا نه، مهم ترین 

خواسته و مطالبه نمایندگان استان اصفهان از دولت و ریاست جمهوری تعیین تکلیف آب است.
حاجی دلیگانی خاطرنشــان کرد: خواســته مهم مردم اصفهان از رییس جمهور تمدید و تجدید و 
ایجاد ستاد احیای زاینده رود به ریاست شخص آقای رییس جمهور و یا معاون اول ایشان است که 

امیدوارم در این زمینه اتفاقات خوبی صورت گیرد.

عضو شورای شهر:

 ریشه مشکالت اصفهان به بی تدبیری پایتخت نشینان
بر می گردد

رییس مرکز پژوهش های شورای شــهر اصفهان در جلسه شورای شهر با اشــاره به روزهای گذار 
مدیریت شهری، اظهار کرد: تغییر و تحول در بستر حیات جامعه و سازمان ها امری بدیهی است، این 
تغییر در رویکردها، ساختارها و جابه جایی افراد نشان داده می شود. بعد از انتخابات اصوال تغییر و 
تحوالتی بر اساس رای و انتخاب مردم شکل می گیرد که ذی نفعان محوری این تغییرات، یکی از 

واکنش های سه گانه را به نمایش می گذارند؛ مقاومت، همراهی و بی تفاوتی.
مصطفی نباتی نژاد با بیان اینکه واکنش ذی نفعان یعنی تغییرات بســتگی به برخی عوامل دارد، 
گفت: برخی ریشه در مسائل خارج از اراده آنها دارد که به صاحبان امر هشدار می دهم مراقب باشند 
خواسته یا ناخواسته مردم را به بی تفاوتی ســوق ندهند. همچنین بی تفاوتی متاثر از پایین آمدن 
برخی شاخصه های ســرمایه اجتماعی به جامعه ما نفوذ کرده که از مدیریت شهری انتظار می رود 
هرچه سریع تر هرگونه تغییر و یا تثبیت در الیه اول مدیران را به اتمام برساند و به حفظ سرمایه های 
اجتماعی مبادرت کند. مدیران منصوب شده نیز در تکریم سرمایه انسانی مدیریت شهری اعم از 

کارگر و کارمند، پاکبان و آتش نشان، نیروهای خدماتی و ... کوشا باشند.
وی از نخبگان استان خواست به طور جدی از استاندار بخواهند بیشتر از اینکه مقیم اصفهان باشد 
در تهران پیگیر حل مسائل اصفهان باشد و افزود: ریشه مشکالت اصفهان به بی تدبیری پایتخت 

نشینان در ادوار مختلف بر می گردد.

علیرضا قاری قرآن:

مدیرکل راه وشهرسازی اصفهان می مانم
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان، شهردار منطقه ۱۲ تهران نخواهد شد.پیرو انتشار اخباری 
مبنی بر انتصاب علیرضا قاری قرآن مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در سمت شهردار منطقه 
۱۲ تهران، وی ضمن قدردانی از اعتماد شهردار کالن شهر تهران و مقدور نبودن اجابت این مسئولیت، 
گفت: از آنجا که توفیق خدمت رسانی به مردم و تالش برای بهبود و ارتقای کیفیت زندگی آنان و به 
تعبیر حکیمانه رهبر معظم انقالب اسالمی آسان کردن زندگی برای مردم عزیز در هر سنگری از نظام 
مقدس جمهوری اسالمی از  نعمت های بزرگ الهی است، همچون گذشته در سمت مدیرکل راه و 
شهرسازی استان اصفهان در خدمت مردم شریف و انقالبی استان هستم.  بر اساس هماهنگی های 

به عمل آمده مقرر شد اصالحیه الزم در حکم صادره به عمل آید.

زایندهرودفقطبرای۱۰سالدیگرآبدارد؛نصفجهاننفسهایآخررامیکشد

شهر در بستر مرگ

مدیرکل سازمان زمین شناســی اســتان اصفهان گفت: برای کاهش 
سرعت فرونشست در اصفهان عالوه بر دائمی شدن جریان زاینده رود، 
باید برداشت از آبخوان نیز کاهش یافته و متوقف شود. رضا اسالمی با 
تاکید بر اینکه کل زندگی انسانی در نصف جهان تحت تاثیر فرونشست 
قرار گرفته، گفت: کل شــهر اصفهان تحت تاثیر فرونشســت قرار دارد؛ 
حال ممکن است در یکسری مناطق این فرونشست نمود خارجی پیدا 
کند و یا برعکس در برخی مناطق پنهــان بماند. اتفاقا مناطقی که ترک 
فرونشست ندارند، ممکن اســت تحت خطر بیشتری باشند و معموال 
درد پنهان کشنده تر خواهد بود. وی ادامه داد: در مناطق شمال اصفهان 
فرونشست نمود بیشــتری دارد، اما این بدان معنی نیست که مابقی 
مناطق در امنیت هستند، بلکه همه مناطق شهر در خطر قرار دارند. اگر 
زلزله اخیر منطقه چلگرد چهارمحال و بختیاری در فاصله ای به مقیاس 
۱۰۰ کیلومتر نزدیک تر بــه اصفهان رخ می داد، ترک های فرونشســت 
بیشتر می شد. اصفهان تبدیل به یک شهر آسیب پذیر شده و این بسیار 
خطرناک اســت. اگر امروز ساخت وسازی در شــهر صورت بگیرد و یا 
ترک های حاصل از فرونشست ترمیم شود، در بهترین حالت بین ۵ الی 
۱۰ سال دیگر باز خود را نشان خواهد داد. مگر آنکه ۲۰۰ متر زمین را بکنند 

تا به سنگ بستر برسند، آیا این امر شدنی است؟

تبعات گسترده بحران بی آبی
مدیرکل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی استان با بیان اینکه 
فرونشست بنا های تاریخی خارج از دایره فرونشست سایر بخش های 
استان نیست، خاطرنشان کرد: تخریب بنا های تاریخی تنها گوشه ای از 
تبعات فرونشست است، االن یک جمعیت ۲.۵ میلیون نفری در معرض 
خطر قرار گرفته اند. حجم آبخوان زاینده رود را محاسبه کرده اند و با ادامه 
روند فعلی کل آب قابل استحصال از آبخوان زاینده رود ۸.۴ میلیارد متر 
مکعب است، در صورت ادامه همین روند فعلی در برداشت از آبخوان، 
سال ۱۴۰۹ به کف آبخوان خواهیم رســید و عمال آبی باقی نمی ماند که 
بتوان آن را استحصال کرد. این ارقام پیش بینی شده با حالت واقع بینانه 
در نظر گرفته شده و در خوش بینانه ترین حالت آبخوان زاینده رود سال 
۱۴۱۸ به کف خود خواهد رسید. وی افزود: باید پذیرفت که بازه زمانی 
۲۰ ســال برای رخ دادن فجایع محیط زیســتی عدد قابل مالحظه ای 
محسوب نمی شود، ســال ۱۳۷۹ جریان دائمی زاینده رود قطع شد و 
امروز ۲۱ سال از این اتفاق گذشــته و فرونشست وارد شهر شده است، 
تصور کنید در ســال ۱۴۱۸ چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ زمان را نمی توان 
متوقف کرد. ما یک بازه زمانی بین ۹ تا ۱۸ سال همراه با ذخیره محدود 

آب در اختیار داریم و از طرفی می دانیم که یک زمســتان کم بارش در 

پیش خواهیم داشــت و عمال آبخوان تغذیه نخواهد شــد مگر آنکه ۱۰ 
سال به آبخوان مان اســتراحت داده و هیچ آبی برداشت نشود تا شاید 

آبخوان احیا شود.

تمام سازه ها و المان های مهم ملی و استانی در خطر هستند
اسالمی در ادامه به تبعات بحران کمبود آب و گستردگی خطر فرونشست 
در اصفهان پرداخت و گفت: در بهترین حالت ۱۸ سال دیگر آبی در آبخوان 
زاینده رود وجود نخواهد داشت و در آن زمان دیگر فقط شهرک نیروهوایی 
تخلیه نمی شــود، بلکه خانه های مســکونی لحظه ای فرو می ریزند و 
اصفهان تبدیل به شــهری خالی از ســکنه خواهد شــد. وی بیان کرد: 
شوربختانه تمام سازه ها و المان های مهم ملی و استانی مانند نیروگاه 
برق شهید منتظری، پاالیشگاه اصفهان، شهرک های صنعتی، فرودگاه 
و ورزشگاه نقش جهان در منطقه شــمال قرار گرفته و در خطر هستند. 
هرچقدر هم که ســازه ها مستحکم ساخته شــوند، تا زمانی که سرعت 
فرونشست کاهش پیدا نکند، باز هم آســیب خواهند دید. تلخ تر آنکه 
برخی می خواهند بلندمرتبه سازی انجام دهند و این اتفاق فاجعه آمیزتر 

خواهد بود و انسان های بیشتری در معرض خطر قرار می گیرند.

جریان زاینده رود باید دائمی باشد
مدیرکل ســازمان زمین شناسی و اکتشــافات معدنی استان با تاکید 
برنقش مهــم دائمی شــدن جریان زاینــده رود در کاهش ســرعت 
فرونشســت اصفهان، خاطرنشــان کــرد: ضخامت آبرفــت میدان 
نقش جهان بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ متر بوده و به طبع ضخامت الیه دانه ریز هم در 
این منطقه بیشتر است. در این منطقه چاه های آب زیادی برای شرب 
و یا آبیاری فضای ســبز وجود دارد و برای کاهش سرعت فرونشست 
در این منطقه، عالوه بر دائمی بودن جریان زاینده رود، باید این چاه ها 
نیز مسدود شودند، در غیر این صورت با رسیدن به کف آبخوان، میدان 
نقش جهان نیم متر فرونشســت غیرمتقارن خوهد داشت. یک نکته 
را باید عنوان کنم که نرخ فرونشســت در بخش شمالی میدان بیشتر 
از بخش جنوبی اســت و به همیــن دلیل ترک های فرونشســت در 
قسمت های مختلف میدان ظاهر شده اند. وی در پاسخ به اینکه راهکار 
موثر برای کاهش سرعت فرونشست در اصفهان و حل بحران آب استان 
چیست؟، گفت: متاسفانه االن یک تمدن وشهری در معرض خطر قرار 
گرفته به نام اصفهان، هیچ راهی برای نجات شــهر نیست مگر در گام 
نخست برداشت از آبخوان را متوقف کنیم و در گام دوم جریان دائمی 

زاینده رود باید برقرار باشد. 

با مسئولان
دوشنبه 26  مهر 1400 / 11  ربیع االول 1443 / 18 اکتبر  2021 / شماره 3371

رییسهیاتمدیرهذوبآهندلیلاجرایینشدنکاملقراردادساختوتحویلریلبهشرکتراهآهن

ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان

؟؟
 ؟

س:
عک

مفاد آراء
7/318 آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1852 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 مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکیت آقای مهرداد 
شهریاری به شناسنامه شماره 109 کدملی 1288963254 صادره اصفهان فرزند 
خدامراد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 167/94 متر مربع مفروزی از پالک 
شماره 61 فرعی از 4483 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار 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: 1400/07/11 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/26 

م الف: 1202085 مهدی شــبان رئیس اداره ثبت اســناد و امالک جنوب 
اصفهان 

مفاد آراء
7/319  برابر آرا صــادره هیات های موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطــالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید 
 ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی 

تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 5475-1400/04/28 هیات اول خانم اشرف السادات مدنیان 
به شناسنامه شماره 390 کدملی 1284460118 صادره اصفهان فرزند رسول در 
چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 240 متر مربع قسمتی 
از پالک شماره 32  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از مالکیت عباس و بمانعلی مزروعی از  سند شــماره 47637 مورخ 1349/9/14 
دفترخانه شماره 29 اصفهان و با توجه به نامه شــماره 16/1400/10507 مورخ 

1400/3/17 اداره کل راه و شهرسازی 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/26

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/11 
م الف: 1207846 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/320 برابر آرا صادره هیــات های موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطــالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید 
 ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی

 تقدیم نماید.

ردیف 1- رای شماره 7276-1400/06/14 هیات ســوم خانم اقدس اهتمام به 
شناسنامه شــماره 720 کدملی 1284452611 صادره اصفهان فرزند حسین در 
ششدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 164/93 متر مربع قسمتی از پالک 
68  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از مالکیت 
عباسعلی کریمی بهرام آبادی از سند شماره 36808 مورخ 1350/05/05 دفترخانه 

شماره 65 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/26

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/11 
م الف: 1208069 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

 مفاد آراء
7/321 برابر آرا صادره هیــات های موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 

یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شــماره 6817-1400/06/11 هیات دوم خانــم فاطمه نوروزی 
رنانی به شناسنامه شماره 41 کدملی 1290190399 صادره اصفهان فرزند احمد 
در ششدانگ یک باب ساختمان تجاری مســکونی به مساحت 158/90 متر مربع 
قسمتی از پالک شماره 3587 فرعی از 18  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه 86 دفتر 883 امالک
ردیف 2- رای شماره 6917-1400/06/13 هیات سوم آقای محمد علی تقی یار 
رنانی به شناسنامه شــماره 12804 کدملی 1283238608 صادره اصفهان فرزند 
احمدرضا در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 142/58 متر مربع از پالک 
شماره 3787 فرعی از 18  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکیت ورثه محمد اعتصامی طبق تقسیم نامه شماره های 6761 مورخ 

1361/04/23 دفترخانه 77 اصفهان
ردیف 3- رای شــماره 6631-1400/06/08 هیات دوم آقای امیر عبداله حاجی 
حیدری به شناسنامه شــماره 5977 کدملی 1142287807 صادره خمینی شهر 
فرزند علی در ششدانگ یک باب ســاختمان تجاری به مساحت 84/20 متر مربع 
قسمتی از پالک شماره 45 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکیت مصطفی عســگری از سند شماره 47781 مورخ 1349/9/29 

دفترخانه شماره 29 اصفهان
ردیف 4- رای شــماره 6630-1400/06/08 هیات دوم آقای امیر عبداله حاجی 
حیدری به شناسنامه شــماره 5977 کدملی 1142287807 صادره خمینی شهر 
فرزند علی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 320/66 متر مربع قسمتی 
از پالک شماره 45 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از مالکیت مصطفی عسگری از سند شماره 47781 مورخ 1349/9/29 دفترخانه 

شماره 29 اصفهان
ردیف 5- رای شــماره 6833-1400/06/11 هیات دوم خانم زهره بهرامیان به 
شناسنامه شــماره 12357 کدملی 1283233551 صادره اصفهان فرزند رضا در 
ششدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 228/39 متر مربع قسمتی از پالک 
شــماره 45 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از 
مالکیت مصطفی عسگری از سند شــماره 47781 مورخ 1349/9/29 دفترخانه 

شماره 29 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/26

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/11 
م الف: 1208061 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/322 برابر آرا صادره هیــات های موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطــالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید 
 ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی

 تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شــماره 8364-1400/07/08 هیات دوم آقای حسین کریم زاده 
باردهء به شناسنامه شماره 8 کدملی 4622780968 صادره شهرکرد فرزند امیر آقا 
در ششدانگ یک باب انبار به مساحت 263/05 متر مربع قسمتی از پالک شماره 
 45  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از مالکیت 
فتح اله فتحی وازیچه از سند شماره 24024 مورخ 1341/12/12 دفترخانه شماره 

29 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/26

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/11 
م الف: 1208235 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

فقدان سند مالکیت
7/323   شماره نامه: 140085602023005109 - 1400/07/07 سند مالکیت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ خانه بشماره پالک 1140 واقع در بخش 3 ثبت اصفهان 
ذیل ثبت 5929 صفحه 552 دفتر 59 با شــماره چاپی 661714 بنام شهرام ازلی 
ثبت و سند مالکیت آن  صادر و تسلیم شــد. با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت 
یاد شــده از طرف مالک و درخواست صدور المثنی بشــماره 14003008230 - 
1400/06/20 و ارائه دو برگ استشــهاد شــهود با رمز تصدیق 696245 شماره 
یکتا 140002150337000103 دفترخانه 268 اصفهان سند مالکیت المثنی در 
اجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت و تبصره های ذیل آن در شرف صدور است 
طی بخشنامه شماره 140085602023004953 - 1400/06/31 به دفاتر اسناد 
رسمی بخشنامه شد.  لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام 
 به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1208041  
حسین زمانی علویجه سرپرســت واحد ثبتی اداره ثبت اســناد و امالک مرکزي 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

7/324   شماره نامه: 140085602023005110 - 1400/07/07 سند مالکیت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ خانه بشماره پالک 1140 واقع در بخش 3 ثبت اصفهان 
ذیل ثبت 5929 صفحه 555 دفتر 59 با شــماره چاپی 661715 بنام شهریار ازلی 
ثبت و سند مالکیت آن  صادر و تسلیم شــد. با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت 
یاد شــده از طرف مالک و درخواست صدور المثنی بشــماره 14003008230 - 
1400/06/20 و ارائه دو برگ استشهاد شهود با رمز تصدیق 696245 شماره یکتا 
140002150337000103 دفترخانه 268 اصفهان سند مالکیت المثنی در اجرای 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت و تبصره های ذیل آن در شــرف صدور است طی 
بخشنامه شماره 140085602023004954 - 1400/06/31 به دفاتر اسناد رسمی 
بخشنامه شد.  لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه 

قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1208039  حسین زمانی 

علویجه سرپرست واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک مرکزي اصفهان
فقدان سند مالکیت

7/325   شماره نامه: 140085602023005113 - 1400/07/07 سند مالکیت 
بیست و چهار سهم و شانزده – بیست و پنجم سهم مشاع از دویست و دو سهم و 
هشتاد صدم سهم ششدانگ زمین بشماره پالک 1133 باقی مانده واقع در بخش 
3 ثبت اصفهان ذیل ثبت 37501  صفحه 21 دفتر 172 با شماره چاپی 37501 بنام 
شهریار ازلی ثبت و سند مالکیت آن  صادر و تسلیم شد. با توجه به اعالم فقدان سند 
مالکیت یاد شده از طرف مالک و درخواست صدور المثنی بشماره 14003014465 
- 1400/06/20 و ارائه دو برگ استشهاد شــهود با رمز تصدیق 736610 شماره 
یکتا 140002150337000101 دفترخانه 268 اصفهان سند مالکیت المثنی در 
اجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت و تبصره های ذیل آن در شرف صدور است 
طی بخشنامه شماره 140085602023004948 - 1400/06/31 به دفاتر اسناد 
رسمی بخشنامه شد.  لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام 
 به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1208033  
حسین زمانی علویجه سرپرســت واحد ثبتی اداره ثبت اســناد و امالک مرکزي 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

7/326   شماره نامه: 140085602023005112 - 1400/07/07 سند مالکیت 
بیست و چهار سهم و شانزده - بیســت و پنجم سهم مشاع از دویست و دو سهم و 
هشتاد صدم سهم ششدانگ زمین بشماره پالک 1133 باقی مانده واقع در بخش 
3 ثبت اصفهان ذیل ثبت 37502  صفحه 24 دفتر 172 با شماره چاپی 37502 بنام 
شهرام ازلی ثبت و سند مالکیت آن  صادر و تسلیم شد. با توجه به اعالم فقدان سند 
مالکیت یاد شده از طرف مالک و درخواست صدور المثنی بشماره 14003014465 
- 1400/06/20 و ارائه دو برگ استشهاد شــهود با رمز تصدیق 736610 شماره 
یکتا 140002150337000101 دفترخانه 268 اصفهان سند مالکیت المثنی در 
اجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت و تبصره های ذیل آن در شرف صدور است 
طی بخشنامه شماره 140085602023004949 - 1400/06/31 به دفاتر اسناد 
رسمی بخشنامه شد.  لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام 
 به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1208036  
حسین زمانی علویجه سرپرســت واحد ثبتی اداره ثبت اســناد و امالک مرکزي 

اصفهان
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صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین

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

سخنگوی سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان گفت: 
شهروندان در صورت نیاز ، نصب وسایل گرمایشی را به متخصصان بسپارند.

فرهاد کاوه آهنگران اظهار کرد: هنگام نصب وســایل گرمایشــی، دودکش و 
اتصاالت در داخل و خارج دیوار باید از جنس مقاوم و بدون هیچ گونه منفذ یا 
نشتی در سرتاسر آن باشد و برای استفاده از چنین وسایلی تمام نکات ایمنی 
مورد توجه قرار گرفته و در صورت نیاز، این امور به متخصصان سپرده شود. وی  
با بیان اینکه طی چند سال اخیر حوادث تلخی بر اثر استنشاق گاز و عدم رعایت 
نکات ایمنی در نصب بخاری گازی شاهد بوده ایم، اظهار کرد: عالئم مسمومیت با 
مونوکسید کربن می تواند طیف وسیعی از عالئم را شامل شود و همین امر باعث 
شده افراد مسموم خیال کنند به دلیل سردی هوا دچار سرماخوردگی شده اند.

وی با اشاره به اینکه ابتالی تمام افراد خانواده به عالئمی شبیه به آنفلوانزا، بروز 
مسمومیت در افراد را نشان می دهد، افزود: سردرد، ضعف جسمانی، سرگیجه 
و بی قراری، خستگی و کاهش قدرت عضالنی، تهوع و استفراغ، خمیازه کشیدن 
بیش از حد و کاهش دید از عالئم عمومی مسمومیت هاســت و چنانچه افراد 
متوجه چنین عالئمی شدند، با خارج شدن از فضای آلوده می توانند از پیشرفت 

مسمومیت پیشگیری کنند. 
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان تصریح کرد: 
کسی که دچار گاز گرفتگی شده باید از محیط آلوده به هوای آزاد منتقل شده، 
یقه پیراهن، کمربند و لباس های تنگ او را باز کرده و در صورت امکان عملیات 
اکسیژن دهی به فرد مسموم توســط دیگران با نهایت دقت انجام شود. وی 
با تاکید بر اینکه باز نگه داشتن راه های تنفسی و تماس با اورژانس در مراحل 
بعدی درمانی باید مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: خارج کردن افراد آسیب دیده 
از محیط آلوده و قرار دادن آن ها در محیط باز از مهم ترین اقدامات پیشگیرانه 
محسوب می شــود. کاوه آهنگر تاکید کرد: هنگام نصب وســایل گرمایشی، 
دودکش و اتصاالت در داخل و خارج دیوار بایــد از جنس مقاوم و بدون هیچ 
گونه منفذ یا نشتی در سرتاسر آن باشد و برای استفاده از چنین وسایلی تمام 
نکات ایمنی مورد توجه قرار گرفته و در صورت نیاز، این امور به متخصصان امر 

سپرده شود.

راهکار رفع سردی دودکش ها
وی درباره سردی دودکش هنگام روشن بودن بخاری ها گفت: با باز گذاشتن 
بخشــی از در یا پنجره که در مسیر جریان هواست، اکســیژن کافی به محیط 
می رسد و سردی دودکش برطرف می شــود، اما در صورتی که پس از گذشت 

چند دقیقه بازهم دودکش به دالیل مختلف گرم نشد، توصیه می شود وسیله 
گازسوز خاموش شده و متخصصان آن را کامال بررسی کنند تا آن موقع می توان 

برای گرم کردن محیط از بخاری برقی به طور موقت استفاده کرد.
کاوه آهنگر ادامه داد: دودکش ها باید به صورت اصولی و استاندارد تا پشت بام 
منزل اجرا و اکسیژن کافی برای سوخت وسیله گازسوز در محیط تامین شود؛ 
دودکش هایی که از دیوار های جانبی و پنجره ساختمان و به صورت غیراصولی 
خارج شــده اند و ارتفاع آن ها کمتر از بام ساختمان اســت، عمال امکان تهویه 

محصوالت احتراق را به طور مطلوب نداشته و خطرآفرین است.
وی با تاکید بر اینکه به طور کلی کالهک H از کالهک تکی برتر است و حتی برای 
وسایل گازسوز با نرخ حرارتی باال مثل موتورخانه ها الزامی است، تصریح کرد: 
اجرای صحیح و اصولی دودکش ها تا پشــت بام، نصب کالهک H روی آن و 
رعایت فاصله دودکش از دیوار های جانبــی و ارتفاع دودکش حداقل یک متر 

باالتر از سطح پشت بام، باید مورد توجه قرار گیرد.

هر وسیله دودکش مجزا داشته باشد
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان، به کارگیری 
لوله های آکاردئونی آلومینیومی را به هیچ وجه مجاز ندانست و تاکید کرد: شیب 
لوله های افقی در داخل واحد ها باید رو به باال و ارتفاع قســمت های عمودی 
لوله حداقل سه برابر طول افقی آن باشد؛ قطر لوله دودکش نیز باید مساوی یا 

بزرگ تر از قطر لوله خروجی دستگاه حرارتی باشد.
وی با اشاره به اینکه هر وسیله درون ســوز مانند بخاری، آب گرم کن و ... باید 
دارای دودکش مناســب و لوله رابط مجزا و مستقل باشد، اضافه کرد: قسمت 
عمودی دودکش باید روی پایه های مناسب قرار گیرد تا وزن آن به پایه منتقل 
شود، در ضمن الزم است طول عمودی دودکش با بست های مناسب به دیوار 
محکم شود. کاوه آهنگر در خصوص نصب وسایل گازسوز مانند پکیچ و آبگرم کن 
دیواری، گفت: در نصب این وسایل باید به استاندارد های مربوط و دستورالعمل 
نصب شرکت تولید کننده توجه کافی شود؛ به طور کلی در فضا های کمتر از 60 متر 
مربع نصب آبگرمکن و پکیچ خطرآفرین است و نصب آن باید با رعایت ضوابط 

و پیش بینی تهویه مناسب صورت پذیرد.
وی با تاکید بر اینکه اســتفاده از بخاری های بدون نیاز به دودکش بر اساس 
استاندارد ایران در اتاق خواب، حمام و محیط های بسته و کوچک ممنوع است، 
اظهار کرد: بر اساس این استاندارد دامنه کاربرد این دستگاه محدود به اماکن پر 

رفت آمد است که اکسیژن کافی برای محیط را تامین می کند.

نویسندگان کتاب »ســینما به روایت اصفهان« در نشســتی به گفت وگو درباره مراحل تالیف این کتاب 
پرداخته و به پرسش های عالقه مندان درباره آن پاسخ گفتند. سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی اصفهان، 
در یک عصر پاییزی میزبان نشست گفت وگو درباره کتاب »سینما به روایت اصفهان« بود که از سوی دفتر 
تخصصی سینما وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان تولید و روانه بازار کتاب 
شده است. در این نشست مصطفی حیدری، نفیسه باقری و پژمان نظرزاده آبکنار ،نویسندگان این کتاب 
روبه روی حاضران و اهالی سینما نشستند و از مراحل نوشتن کتاب و بخش های مختلف آن گفتند. در ابتدا 
پژمان نظرزاده آبکنار گفت: تولید کتاب »سینما به روایت اصفهان« ایده ای بود که سال ۹6 به دفتر تخصصی 
سینما سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان ارائه شــد و این کتاب ظرف دو سال تهیه و 
از سوی انتشارات این سازمان به مرحله چاپ رســید. این نویسنده و پژوهشگر هنر اظهار داشت: تالش 
کردیم استانداردهای حرفه ای کتاب های سینمایی را در تالیف این کتاب رعایت کنیم و به خاطره گویی و 
پرداختن به وجه نوستالژیک سینما نپردازیم. وی افزود: فکر می کنم کتاب سینما به روایت اصفهان تنها 
کتابی است که در حوزه تاریخ سینما در شهری به جز تهران و به صورت محلی نوشته شده است.  نفیسه 
باقری، دیگر نویسنده این کتاب نیز در این نشست اظهار داشت: سینما به عنوان هنر هفتم از نظر کالبدی 
و فیزیکی عناصر جدیدی را به شــهرها اضافه کرد و از نظر اجتماعی و فرهنگی و همچنین از نظر سیاسی 
نیز مالحظاتی با خود به همراه آورد. وی کمبود منابع تحقیقاتی، مرکزگرا بودن کتاب ها و منابع تحقیقاتی 
و کمبود اطالعات درباره ســینما در اصفهان و غالب بودن وجه تاریخ نگاری سیاسی به جای تاریخ نگاری 
اجتماعی را سه مانع اصلی در راه نوشتن این کتاب دانست که در همین راستا برای عبور از این چالش ها 
به سراغ اسناد منتشرنشده سازمان اســناد و کتابخانه ملی و همچنین روزنامه های محلی وقت رفتند. 
نویسنده کتاب ســینما به روایت اصفهان افزود: در گام اول حدود 2 هزار ســند درباره سینما در اصفهان 
پیدا کردیم که در کنار روزنامه های محلی مانند روزنامه های اخگر، اصفهان و نقش جهان به مطالعه آنها 
پرداختیم. باقری با بیان اینکه برای ما اصفهانی ها ســینما و چهارباغ درهم آمیختگی دارند، درباره تاریخ 
سینماهای اصفهان بیان کرد: به نظر می رسد ســینما مایاک نخستین سینمای اصفهان بوده که در سال 
1308 تاسیس شده اما شاید قبال هم مکان هایی برای پخش فیلم در اصفهان وجود داشته ولی سینما 
مایاک نخستین سینمای اصفهان بوده است. وی در ادامه به تاسیس سینماهای سپه، ایران، شاهپور، 
هما، میهن، متروپل، سپاهان، مولن روژ، ساحل، چهارباغ، حافظ، نقش جهان، شهر فرنگ، سینمای ملی 
جلفا، پارس و مهتاب در شــهر اصفهان اشاره و نکاتی درباره موسســان و وضعیت شهر اصفهان در زمان 
تاسیس آنها بیان کرد. این نویسنده تصریح کرد: ســینما میهن در نزدیکی میدان نقش جهان و جایی که 
امروز به نام پاساژ مهدی می شناسیم ساخته شده بود و بیشتر بازاریان از آن استفاده می کردند. همچنین 
سینما ساحل در سال 1338  از سوی شرکت سهامی آتشگاه در میدان انقالب امروزی با هزینه 21 میلیون 

ریال که آن زمان پول زیادی بود، ســاخته شده است. سینما شــهر فرنگ نیز در سال 1351 و در خیابان 
پهلوی )خیابان مطهری امروز( توسط منصور نورپور ساخته شد که ایشان اخیرا درگذشت. باقری تصریح 
کرد: سینماهایی که در سال های ابتدایی در شهر اصفهان ساخته شدند با استانداردهای امروزی فاصله 
داشته و به صورت سینمای تابستانی و روباز ساخته می شدند و امکانات ابتدایی داشتند. وی گفت: بیشتر 
ســینماداران اصفهان افرادی متمول و کارخانه دار بودند و رد پای اقلیت های قومی و دینی نیز در ساخت 
سینماها در اصفهان دیده می شــود. همچنین ناصر و منصور بیگدلی تنها غیراصفهانی هایی بودند که در 
اصفهان سینما ساختند و سینما نقش جهان را تاســیس کردند که با واکنش و نارضایتی اهالی سینمای 
اصفهان مواجه شد. باقری، کارگران کارخانه های صنعتی را مخاطبان اصلی سالن های سینما در اصفهان 
دانست و افزود: در سال 1345، 56 درصد نیروی کار در اصفهان کارگر بودند و 41 درصد آنها کارگر بخش 
صنعت به ویژه کارخانه های نساجی بودند که تنها تفریح آنها فیلم دیدن در سینما بود. در آن زمان فضای 
سینماها مردانه بود و از دهه 1350 به بعد بود که فضا برای حضور بانوان و خانواده ها فراهم شد. رییس دفتر 
تخصصی سینما وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان و یکی از نویسندگان کتاب 
نیز در این نشست تاکید کرد این دفتر پیش از کتاب »سینما به روایت اصفهان«، دو کتاب »سینماتوگراف« 
و »سینما هشت« را نیز به چاپ رسانده است. مصطفی حیدری افزود: در یکی از فصل های کتاب سینما 
به روایت اصفهان به سینمای آزاد در اصفهان پرداخته ایم. سینمای آزاد جریان بسیار مهمی در سینمای 
اصفهان بود که سینماگران مهم و مشــهوری از دل این جریان پرورش یافتند. حیدری افزود: اگر اهالی 
سینما نظر یا ایرادی درباره محتوای کتاب ســینما به روایت اصفهان دارند به صورت مکتوب و به همراه 
ســند ارائه کنند تا در چاپ های بعدی کتاب مدنظر قرار گیرد. در بخش دوم این برنامه، احمد طالبی نژاد 
نویسنده، فیلم ساز و منتقد به مشکالت تاریخ نگاری اشاره کرد و گفت: امیدوارم در اصفهان به جز سینمای 
آزاد به سایر جریان های سینمایی نیز پرداخته و درباره آن کتاب نوشته شود. وی ادامه داد: کتاب سینما 
به روایت اصفهان می توانست بهتر از این باشد اما کتاب واقعا کاملی است. در واقع در عرصه فرهنگ و هنر 
هیچ کمالی وجود ندارد و هزاران ناگفته در دل اهالی و عشاق سینما وجود دارد که باید ثبت شود. نویسنده 
مجله ماهنامه فیلم بیان کرد: به طور مثال نقش ارامنه در سینمای اصفهان می توانست به صورت پررنگ تر 
در کتاب سینما به روایت اصفهان آورده شود، چون محرک و بانی راه اندازی سینما نه تنها در اصفهان بلکه 
در ایران ارامنه بوده اند. طالبی نژاد با اشاره به اهمیت سینما به روایت اصفهان برای آیندگان اظهار داشت: 
یکی از نقدهای من به این نوع کتاب ها آکادمیک بودن آنهاســت. این کتاب ها ممکن است بسیار دقیق 
باشند؛ اما برای خواننده عام جذاب و لذت بخش نیستند چون این نوع کتاب ها سرشار از پانویس است.

وی تصریح کرد:امروزه می بینیم که پانویس های غیرضروری در بسیاری از پایان نامه ها نیز دیده می شود؛ 
اما در واقع ارجاع بیش از حد به منابع باعث می شود کیفیت فدای کمیت شود.

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در خصوص 
آخرین وضعیت گــذر آقا نــورا... نجفی و ســاماندهی اقدامــات و تخریب  های 
صورت  گرفته در بافت تاریخی شــرق میدان نقش   جهان اظهار کــرد: در این رابطه 
جلسات متعددی برگزار شده و در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و 
مکاتبات بعدی آن بر تعیین تکلیف و ساماندهی تخریبات صورت گرفته تاکید شده 
است. محمد بناییان با بیان اینکه اولویت ما رفع مشکالت زیست محیطی ایجاد 
شده در این محدوده است، اذعان داشت: عبور و مرور خودروهای متعدد، آلودگی و 
گرد و خاک ناشی از آن، مشکالتی را برای اهالی محل و ساکنین آن منطقه به وجود 
آورده است. معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 

افزود: با توجه به اینکه این وضعیت در شأن شهر تاریخی اصفهان و مردم عزیز ساکن 
در آن محل نیست بنابراین مطابق با مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 
در صدد هستیم تا هر چه سریع تر این مسائل سامان یابد. بناییان گفت: براساس 
نقشــه های ضمیمه این مصوبه، تکلیف ما با خود گذر مشخص شد لذا با توجه به 
اینکه در مصوبه تاکید بر ارائه طرح توسط شهرداری شده است از شهرداری خواسته 
شد تا طرح کف سازی این گذر را ارائه کند. وی با بیان اینکه این اقدام انجام پذیرفته، 
نقشه ها نیز توسط شهرداری آماده شده است و فقط نیاز به یک سری جزئیات دارد 
ابراز امیدواری کرد: تا پس از ارسال نقشه ها و دریافت نظر شورای عالی شهرسازی و 

معماری ایران در این زمینه، در مرحله اول وضع موجود ساماندهی شود.

همزمان با هفته جهانی کودک در حدود 1500كودك به همراه خانواده های شان 
در غرفه »کودکان دوستدارآب« آبفای استان اصفهان در گذر فرهنگی چهارباغ 
حضور یافتند. در مدت چهار روز برپایی این غرفه که از ١٨ تا ٢١ مهر ماه جاری و 
همزمان با سی و چهارمین جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان دایر 
بود، در حدود 1500 جلد كتاب شعر و قصه كودكانه،٨٠٠  هدیه و ٦٠٠ تاج كودكانه 

با شعار »من مراقب آب هستم«، میان بازدیدکنندگان توزیع شد. 
همچنین یکهزار پوســتر فراخوان دومین جشــنواره خانواده آبی و مســابقه 
»خانواده دوستدار آب« در قالب ١٠ سوال چهارگزینه ای با موضوع »مدیریت 

مصرف آب « بین پدران و مادران توزیع شــد. از دیگر فعالیت های مهمی که 
با مشاركت شــركت آبفای اســتان اصفهان و كانون پرورش فكری كودكان و 
نوجوانان در غرفه »کودکان دوســتدار آب« صورت گرفت؛ همایش نقاشــی 
»آب یعنی زندگی« بود که در چهار محور »آب و محیط زیســت«، »مدیریت 
مصرف بهینه آب«، »آب و نگاهی به آینده« و »آب و كشــاورزی« برگزار شد. 
در این رویداد هنری، اعضای نوجوان انجمن هنرهای تجسمی کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان به صورت گروهی نسبت به خلق 6 اثر ارزنده نقاشی 

اقدام کردند. 

دبیراجرایی دومین همایش ملی برنامه درسی و اشــتغال از برگزاری این همایش در تاریخ 
18،1۹، 25 و 26 آبان ماه به میزبانی دانشگاه اصفهان خبر داد و گفت: این همایش به صورت 

مجازی و برخط برگزار می شود. 
فاطمه سمیعی با بیان اینکه دومین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال با محوریت برنامه 
درسی در آموزش عالی و اشتغال پذیری در دانشگاه اصفهان برگزار می شود، اظهار کرد: هدف 
از برگزاری این همایش، بررســی نقش برنامه های درسی در اشــتغال  پذیری دانشجویان، 
رسالت دانشگاه ها در امر اشتغال پذیری، آشنایی با تجارب جهانی در خصوص اشتغال  پذیری 

و کاربرد آموزه های دانشگاهی در دنیای کسب و کار است. 
وی افزود: این همایش در قســمت های مختلف تحت عناوین ســخنرانان کلیدی، پنل ها و 

نشست های تخصصی، کارگاه آموزشی و نمایشگاه کار تدوین شده است. 
در بخش ســخنرانی های کلیدی دکتر محمود مهرمحمدی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت 
مدرس، دکتر محمدرضا عابدی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، دکتر مرتضی کرمی عضو 
هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر ویلیم بورگن عضو هیئت علمی دانشگاه بریتیش 
کلمبیا، دکتر نیشــا کلی عضو انجمن بین المللی مشاوره، دکتر مک ایلوین عضو هیئت علمی 
دانشگاه کوییتزلند اســترالیا و دکتر کریم خاکزار، رییس دانشــگاه فولدای آلمان به عنوان 
ســخنران کلیدی به بیان نقطه نظرات خود در خصوص برنامه درسی آموزش عالی و اشتغال 

پذیری دانشجویان خواهند پرداخت. 
دبیر اجرایی دومین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال با اشاره به برگزاری اولین همایش 
ملی برنامه درسی و اشتغال توســط انجمن مطالعات برنامه درسی و گروه مطالعات برنامه 
درسی و آموزش دانشگاه فردوســی مشــهد در آذرماه 13۹۹، گفت: برنامه درسی مقاطع و 
زیرنظام های آموزش عالی و اشــتغال پذیری، رویکردها و تجارب جهانی برنامه درســی و 
اشتغال پذیری، اشتغال پذیری دانشجویان: بایســته ها و شایسته ها، فرصت ها و چالش ها 
و  اشــتغال پذیری دانشــجویان: نقش آفرینی صنعت و جامعــه از محورهای این همایش 

مجازی است. 
ســمیعی تصریح کرد: در حاشــیه برگزاری این همایش ملی، کارگاه آموزش و نمایشگاه کار 
با حضور صنایع و شــرکت های معتبر و بزرگ نیز برگزار می شــود. همچنین ســازمان نظام 
روانشناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ایران به دومین همایش برنامه درسی و اشتغال، 5 

امتیاز بازآموزی اعطا کرده است.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان توضیح داد:
هنگام نصب وسایل گرمایشی به چه نکاتی توجه کنیم؟

سینما به روایت اصفهان

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان تشریح کرد:
آخرین وضعیت گذر آقا نورا... نجفی

در هفته جهانی کودک اتفاق افتاد؛
حضور حدود 1500 كودك در غرفه »کودکان دوستدارآب«

برگزاری دومین همایش ملی برنامه درسی و 
اشتغال در دانشگاه اصفهان
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