
باالخره ممنوعیت تردد شبانه در اصفهان اجرا می شود یا لغو شده؟

معمای ممنوعیت!
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 ماهی ها رویا می شوند!
قیمت ماهی در بازار  بدون نظارت اصفهان با افزایش 5 برابری روبه رو شد؛
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مدیر نیروگاه سد زاینده رود:
 با کاهش ارتفاع آب

  سد زاینده رود، نیروگاه
 آن از مدار خارج می شود

نشست مشترک مسئولین 
روابط عمومی شرکت های 

پاالیشی در  شرکت 
پاالیش نفت اصفهان

نماینده مردم اردل، کوهرنگ، فارسان و کیار 
در مجلس مطرح کرد:

تحقق عدالت، خواست 
چهارمحالی ها از
 رییس جمهور
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معاون امداد و نجان هالل احمراصفهان:

۸۳۰ آسیب دیده در ۲۹۳ 
حادثه امدادرسانی شدند

3

رییس اتاق اصناف استان:

 وضعیت رهن و اجاره مسکن 
در اصفهان خوب نیست 

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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 خبر لغو طرح ممنوعیت تردد شبانه در اصفهان روز گذشته در حالی مطرح شد که 1۸ مهرماه، رییس پلیس راهور استان
 از آغاز دوباره اعمال محدودیت های تردد شبانه از اصفهان از 16 مهر ماه خبر داده بود!
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واکنش جریان صدر  به نشست احزاب معترض به نتایج 
انتخابات عراق

جریان صدر عراق خواســتار پیروی احزاب معترض به نتایج انتخابات عراق از مفاد »قانون رفتار 
انتخاباتی« این کشور شــد.به گزارش شفق نیوز، ریاض المســعودی، نماینده سابق جریان صدر 
در پارلمان عراق طی سخنانی نسبت به نشست عصر یکشــنبه احزاب معترض به نتایج انتخابات 
عراق واکنش نشان داد.وی از احزاب معترض به نتایج انتخابات عراق خواست که از مفاد »قانون 
رفتار انتخاباتی« این کشور که توسط رهبران تمامی احزاب سیاسی امضا شده است، پیروی کنند. 
المسعودی گفت: جریان صدر در یک نمودار صعودی حرکت می کند و نتایج انتخابات و دستیابی 
آن به ۷۳ کرسی بیانگر این موضوع است. جریان صدر همچنین دارای روابط افقی با همه تشکیالت 
سیاسی و روابط عمودی با احزاب سیاسی شیعه است. روابطی که همگی بر پایه های ملی و میهنی 
بنا شــده اند و به ایجاد یک دولت ملی کمک می کنند تا بتوان از چالش های سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی و خدماتی عبور کرد.وی خاطرنشان کرد: کسانی که نتایج انتخابات را رد می کنند و کسانی 
که به عملکرد کمیساریای عالی انتخابات شک دارند، دچار تناقض شده اند؛ چراکه همگی قانون رفتار 
انتخاباتی را امضا کرده اند و ملزم به پای بندی به آن هستند که از هرگونه درگیری جلوگیری می کند.

»اردوغان« امروز  به  باکو  می رود
رییس جمهور ترکیه برای سومین بار در یک سال گذشته به جمهوری آذربایجان سفر می کند.به گزارش 
خبرگزاری آناتولی، رجــب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه روز ســه شــنبه ۲۶ اکتبر به جمهوری 
آذربایجان سفر می کند و قرار است در مراسم افتتاحیه فرودگاه بین المللی »فضولی« که اولین فرودگاه 
در مناطق آزاد شده از اشــغال ارمنستان است، شرکت و سخنرانی کند.این ســومین سفر اردوغان به 
آذربایجان در بازه یک سال اخیر بوده و او پیش از این در ۹ دسامبر ۲۰۲۰ و ۱۵ ژوئن ۲۰۲۱ به این کشور سفر 
کرده بود.وی در جریان سفر خود در ۹ دسامبر ۲۰۲۰ که پس از پیروزی ارتش آذربایجان در جنگ قره باغ 

انجام شد با الهام علی اف، رییس جمهور این کشور دیدار و در رژه پیروزی روز ۱۰ دسامبر شرکت کرد.

وزارت امور خارجه آمریکا: 

منتظر توضیح آنکارا درباره اخراج سفیر آمریکا هستیم
وزارت امور خارجه آمریکا از آنکارا خواست تا درباره تصمیمش برای اخراج سفرای ۱۰ کشور از جمله آمریکا 
توضیح دهد.پیش تر »دیوید ساسولی« رییس پارلمان اروپا نیز به تهدید اردوغان درباره اخراج سفرای 
۱۰ کشور از آنکارا واکنش نشان داده و در پیامی توئیتری نوشت: »اخراج ۱۰ سفیر نشانه حرکت مستبدانه 
دولت ترکیه است. ما مرعوب نخواهیم شد«.رییس جمهور ترکیه شنبه اعالم کرد که سفرای ۱۰ کشور از جمله 
آلمان و ایاالت متحده که خواستار آزادی »عثمان کاواال« شده بودند، عنصر نامطلوب اعالم خواهند شد.وی 
با اشاره به اصطالحی که در دیپلماسی به کار می رود و به معنای اولین قدم قبل از اخراج است، گفت: من 
به وزیر خارجه کشورمان دستور داده ام که این ۱۰ سفیر را در اسرع وقت به عنوان عنصر نامطلوب اعالم کند.

»پوتین« خطاب به »بنت«: 

در حمالت به سوریه مراقب سربازان روس باشید
رییس جمهوری روسیه در دیدار با نخست وزیر رژیم صهیونیستی از وی خواست در حمالت هوایی 
در سوریه احتیاط کنند تا نظامیان روس هدف قرار نگیرند.رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعالم کرد، 
والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه در دیدار با نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی که در 
شهر سوچی برگزار شد، از وی خواست به منظور جلوگیری از هدف گیری سربازان روس، در حمالت 
هوایی که در سوریه انجام می شــود، احتیاط کنند.رادیو ارتش به نقل از یک مسئول صهیونیستی 

اعالم کرد: روس ها از ما می خواهند مراقب باشیم تا سربازان شان هدف قرار نگیرند.

سیاست های ضدایرانی باکو همچنان ادامه دارد؛

نتایج وارونه!
هرچند حمله  احتمالی ایران به آذربایجان می تواند تنش زایی گسترده 
و پاســخ تالفی جویانه، احتماال با مشــارکت ترکیه را به همراه داشته 
باشد، اما رهبران ایران نشــان داده اند که اگر تحت فشار قرار بگیرند 

لحظه ای برای حمله به دشمنان شان تردید نخواهند کرد.
به گزارش خبرآنالین، الدار مامدوف، مشــاور سیاســی سوســیال 
دموکرات هــا در کمیته امور خارجــی پارلمان اروپــا در تحلیلی برای 
ریسپانسیبل استیت کرفت نوشــت: رفتارهای ضدایرانی اخیر دولت 
آذربایجان )از جمله اتهام بی اساس علی اف به ایران در زمینه قاچاق 
مواد مخدر از منطقه قره باغ به روســیه و اروپا و بازداشت تعدادی از 
روحانیون شیعه در آذربایجان( کامال بیانگر این است که علی اف قصد 

کاهش تنش ها با تهران را ندارد. 
پیروزی نظامی باکو در جنگ با ارمنســتان چنان جسارتی به علی اف 
داده که آشــکارا همســایه جنوبی اش را به چالش می کشد. علی اف 
گمان می کند پشتیبانی نظامی آنکارا و تل آویو از باکو به اندازه کافی در 

برابر تهران بازدارنده است.
طبــق ارزیابی های علــی اف، حمایت اســراییل به معنــای حمایت 
واشنگتن از باکو هم هســت. به ویژه اینکه، چشم انداز احیای برجام 
هنوز نامعلوم اســت و وزیر خارجه آمریکا نسبت به استفاده از »سایر 

گزینه ها« در صورت شکست دیپلماسی هشدار داده است.
در واقع، از زمانی که آتش دشمنی بین آذربایجان و ارمنستان در سال 
۲۰۲۰ بار دیگر شلعه ور شد، گروهی از اندیشکده های آمریکایی تالش 
کردند تا این منازعه را به ایران بکشانند با این امید که ایرانیان آذری تبار 
رویای دیرین تندروهای واشنگتن را به حقیقت تبدیل کنند ؛ یعنی در 
بهترین حالت تجزیه ایران بر اساس خطوط قومی یا دستکم تقویت 
جنبش های تجزیه طلب مسلح که باعث خواهد شد تهران مجبور شود 

روی مسائل داخلی اش تمرکز کند.
هر یک از ایــن دو پیامد، پیروزی بزرگی برای اســراییل خواهد بود و 
این پیروزی انگیزه ای کلیدی برای این گروه از اندیشمندان آمریکایی 
اســت. با افزایش تنــش بین تهــران و باکو، این تندروهــا به هدف  
دیرین شــان خواهند رســید. همچنین، علی اف می پنــدارد مزایای 
احتمالی کرنش در برابر اسراییل و ایاالت متحده بیشتر از خطرات و 

هزینه های خشمگین کردن ایران است.
اما به نظر می رسد که این اطمینان خاطر علی اف نابجاست و پیامدهای 
وارونه به همــراه دارد. رزمایــش نظامی ایــران در نزدیکی مرزهای 
آذربایجان به منظــور آمادگی بــرای حمله طراحی نشــده بود، بلکه 
هشداری بود به باکو برای نشان دادن نارضایتی تهران از سیاست های 

غیردوستانه آذربایجان. هرچند ایران به دلیل پرداختن به چالش های 
خلیج فارس در دهه گذشته تا حدودی از منطقه قفقاز غافل ماند؛ اما 
این کشور نشان داده که می تواند با سازگاری بسیار باال و هزینه اندک 
وارد جنگ های نامتقارن شود. یکی از پیامدهای حتمی الف زنی های 
علی اف این اســت که تهران روی تقویــت بازدارندگــی اش در برابر 

آذربایجان متمرکز خواهد شد. 
با وجود  تالش هــای دولت آذربایجــان برای محدود کــردن ارتباط 
این کشور با شیعه گرایی، استقبال از گســترش سنی گرایی در کشور 
برای دور نگه داشــتن آذربایجان از ایران و نزدیک کردن آن به ترکیه 
و همچنین تالش برای شکل گیری نوعی شیعه ملی مخالف با ایران 
در ســال های اخیر، کامال قابل پیش بینی اســت که نارضایتی ناشی 
از سرکوب مخالفان سکوالر توســط علی اف شکل مذهبی- سیاسی 

بگیرد و در بلندمدت گشایشی برای تهران حاصل شود.
تاکید بیش از حد روی پان ترک گرایی در منازعه با تهران نیز پیامدهای 
وارونه برای باکو به همراه دارد. برخالف باور برخی از ایدئولوژیست های 
باکو، تاکید بر ترک بودن نــژاد برخی از سلســله های تاریخی ایران، 
مانند صفوی هــا و قاجارها، نه تنها اســتدالل مناســبی برای ترویج 

جدایی طلبی در ایران نیست بلکه پیوند ایرانی های آذری تبار با ایران 
را تقویت می کند.

در واقع، تنش اخیر بین تهران و باکو باعث شــد دوبــاره این دیدگاه 
دیرین مطرح شود که قفقاز یکی از استان های ایران بود و در قرن ۱۹ 
توسط امپراتوری روسیه از کشور جدا شد. خیزش ملی گرایی ایرانی، 
هم در اشکال مذهبی و هم در اشکال سکوالر، یکی دیگر از پیامدهای 
بلندمدتی اســت که علی اف و هوادارانش نتوانستند آن را پیش بینی 
کنند. یکی از پیامدهای این ملی گرایی این اســت  که تهران چرخش 
به سوی ایروان را شروع کرده و به این ترتیب باکو ادعاهایش در زمینه 
حمایت ایران از ارمنســتان را ناخواســته و به دســت خودش عملی 

کرده است.
 به جز این سیاســت ها، ایــران هنــوز اصلی ترین ابــزار بازدارندگی 
سنتی اش را در اختیار دارد: موشک هایی که برد آنها کل سرزمین های 
آذربایجان را پوشــش می دهنــد. ایــران توانمنــدی اش در زمینه 
حمالت موشــکی نقطه زن را با حمله به تاسیســات تفتی عربستان 
 نشــان داده اســت، به رغم اینکــه ریــاض روابط امنیتــی نزدیکی

 با آمریکا دارد. 

اعتماد نوشت: از زمان رسانه ای شدن فعالیت های 
سیاســی و اجتماعی ابراهیم رییسی شاهد رصد 
نمونه های متعددی از رفتارهــا و اظهاراتی بوده ایم 
که در فرهنگ عامه با عنوان »گاف« یا »ســوتی« 
شناخته می شوند. انتظار این بود که به تدریج تعداد 
این رفتارها و اظهارات کاهش یابد، اما شواهد نشان 
می دهد این روند همچنــان ادامه دارد. جناح های 
مختلف سیاسی ممکن است تفسیرهای متفاوتی 
از این مســئله داشــته باشــند و حتی جناح های 
رقیب سیاســی از آن برای تحقیر جناح مقابل خود 
بهره بگیرند.رســانه ها نیز ممکن اســت برای باال 
بردن مخاطب خود، به این ســوتی ها رنگ و لعاب 
طنز و شــوخی بدهند.امــا واقعیت این اســت که 
تاثیرات بازتاب رســانه ای ســوتی ها بر شخصیت 
روحی و روانی خود سیاســتمدار می تواند به حدی 

ســنگین باشــد که بر تصمیم گیری های او اثری 
منفی برجای بگذارد.از طــرف دیگر رییس جمهور 
شــخصیتی حقوقــی و متعلق به کل نظام اســت 
و ســوتی های او در بیشــتر رســانه های جهانی و 
بین المللی بازتاب می یابد. بر این اساس الزم است 
مشاوران رسانه ای رییس جمهور با تجزیه و تحلیل 
دقیق رفتارها و اظهارات پیشــین ایشــان، مسیر 
درســتی را برای فعالیت های رسانه ای او انتخاب و 
آن را به دقت کنترل کنند. این گونه مســائل ممکن 
اســت برای دیگر افراد هم در زندگی رخ بدهد، اما 
درباره سیاســتمداران می تواند ســر منشا سوتی 
و دردسر باشــد.در مورد پخش مراســم به صورت 
زنده از تلویزیون، کار چندانی از دســت مشــاوران 
رسانه ای ساخته نیست.بر این مبنا با توجه به موارد 
مشابه بهتر اســت با الهام از نظریه برق گیر دیور-

گرگن،مشاوران رسانه ای رویت پذیری در اینچنین 
برنامه هایی را کاهش دهند. سوتی، سوتی می آورد. 
معنی این جمله آن اســت که وقتی سیاستمداری 
ســوتی بدهد اعتماد به نفس خود را بــه تدریج از 
دست می دهد و باز هم در جایی دیگر سوتی خواهد 
داد. عین تیم والیبال که وقتی چند امتیاز پشت سر 
هم از دست می دهد با باختن اعتماد به نفس، بازی 
را از کف خواهد داد. در این مواقع، مربی باید وقت 
استراحت بگیرد و با گفت وگو و ارائه راهکار این روند 

را متوقف کند.

تکرار اشتباهات لفظی »رییسی«، اعتماد به نفس او را کاهش می دهد

صدای روسیه هم از تاخیر مذاکرات در آمد: 

اینکه مقامات ایران می گویند »به زودی« یعنی چه؟
روزنامه جوان نوشت: با طوالنی شدن زمان شروع مجدد مذاکرات در وین، یک دیپلمات روس به طعنه از ایران خواسته مشخص کند اینکه گفته شده »به زودی« 
مذاکرات را از سرخواهد گرفت، »معنای عملی« اش چیست.میخاییل اولیانوف روز شــنبه در توئیتر به تازه ترین موضع گیری وزیر خارجه ایران درباره ازسرگیری 
مذاکرات هسته ای واکنش نشان داد که گفته است که مذاکرات هســته ای با ۱+۴ »به زودی« از سر گرفته خواهد شد. پس از موضع امیرعبداللهیان، »میخائیل 
اولیانوف« در توئیتی نوشت: »به زودی. آیا کسی می داند معنای عملی آن چیست؟« اولیانوف، اما چیز بیشتری به توئیت پرسشی خود اضافه نکرد، هرچند او پیش تر 
اتهام زنی در خصوص تعلل ایران برای آغاز مذاکرات هسته ای وین را رد کرده و درباره عدم آغاز مذاکرات هسته ای گفته بود: فراموش نکنیم که دولت جدید ایران در 
پایان آگوست تشکیل شده است، به این مفهوم که کمتر از دو ماه از تشکیل آن می گذرد و ایاالت متحده نیز دو ماه زمان برد که آماده مذاکرات وین ]برای احیای برجام[

شود. اولیانوف عصر یکشنبه نیز درباره از سرگیری مذاکرات هسته ای با دفاع از موضع گیری تهران گفت: »درخواست ایران از آمریکا برای ضمانت عدم خروج دوباره 
از توافق هسته ای، امری منطقی است. این ]خواسته[نه تنها با عرف دیپلماتیک بلکه با عقل سلیم ابتدایی نیز همخوانی دارد.«

خبر روز

وز عکس ر

دبیرکل جهاد 
اسالمی فلسطین 
در حسینیه امام 

خمینی )ره(
تصویــری از »زیــاد نخاله« 
دبیرکل جنبش جهاد اسالمی 
فلســطین در حاشــیه دیدار 
میهمانــان کنفرانس وحدت 
اسالمی با رهبر معظم انقالب.

 کنایه روزنامه جمهوری اسالمی به مجلس 
درباره ماجرای جشن تولد »انریکه مورا«

برخی رسانه ها  گزارش دادند که در جریان ســفر مورا به تهران و دیدار با باقری ، یک جشن تولد 
برای نماینده اتحادیه اروپا تدارک دیده شده بود، خبری که از سوی وزارت خارجه نیز تکذیب نشد. 
روزنامه جمهوری اسالمی از سکوت مجلس در این باره انتقاد کرد.بیش از یک هفته از سفر انریکه 
مورا، معاون مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا به تهران و دیدار وی با علی باقری،  معاون 

سیاسی وزیر امور خارجه می گذرد.
این اقدام اگرچه در فضای مجازی جنجال به پا کرد، اما نمایندگان انقالبی)! (مجلس که همیشه 
به دنبال یقه گیری از دکتر ظریف به خاطر دیدار و مذاکره با اروپایی ها بودند، این بار سکوت پیشه 

کرده و حرفی نمی زنند.

نظر وزیر خارجه لبنان درباره مذاکرات ایران و عربستان
وزیر خارجه لبنان ضمن تاکید بر روابط خوب این کشور با جمهوری اسالمی ایران گفت که اگر پای 
منافع لبنان در میان باشد مشکلی برای سفر به سوریه ندارد.»عبدا... بوحبیب« به مناسبات این 
کشور با جمهوری اســالمی ایران پرداخته و گفت: روابط خوبی با ایران داریم و به بهبود آن ادامه 
می دهیم. همچنین سخنان »حســین امیرعبداللهیان« وزیر امور خارجه ایران از تریبون وزارت 
خارجه این کشور بیانگر سیاست ایران در برابر لبنان اســت و ما افتخار می کنیم که تریبونی برای 

همه هستیم.
عبدا... بوحبیب افزود: اگر یک وزیر آمریکایی یا ســعودی نیز به سمت ما بیاید به او خوش آمد 
می گوییم. مذاکرات هسته ای ایران و آمریکا بر لبنان نیز تاثیر می گذارد و مذاکرات میان ایران و 

عربستان سعودی تاثیر مثبتی بر لبنان خواهد داشت.

درخواست فوری موسوی الرگانی از »رییسی«
رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان در نامه ای به رییس جمهوری خواستار برگزاری جلسه 
فوری برای رفع مشکالت استان اصفهان شد.حجت االسالم سیدناصر موسوی الرگانی، نماینده 
فالورجان اظهار کرد: با توجه به مشــکالت اســتان اصفهان در نامه ای به رییس جمهوری تاکید 
کردم که باید هر چه سریع تر جلسه  مشــترکی با مجمع نمایندگان استان اصفهان تشکیل شود.

وی افزود: احیای دائمی زاینده رود تنها راهکار رهایی از بحران زیست محیطی و جمعیتی ناشی 
از فرونشست زمین و خشکســالی در اصفهان اســت بنابراین می توان با رعایت حقابه ها و منع 

برداشت ها حق ملت اصفهان را احیا کرد.

منبع عراقی: 

در ایجاد همگرایی میان ایران و عربستان موفق شدیم
یک منبع آگاه در دولت عراق گفت که بغداد در ایجاد همگرایی میان عربستان سعودی و جمهوری 
اسالمی ایران موفق شده است.وی در گفت وگو با »روسیا الیوم« تصریح کرد: پایتخت عراق طی 
چند ماه گذشته، میزبان چهار نشست میان دو کشور بوده که طی آن، همگرایی زیادی میان آن ها 

ایجاد شد. این نشست ها در سطوح باالی دیپلماتیک و اطالعاتی صورت گرفت.
به گفته این منبع دولت عراق که خواست نامش فاش نشود، این همگرایی و توافق در نشست ها 
طی مرحله آتی، به اعالم پایــان تنش میان دو طرف از ســوی ایران و عربســتان منجر خواهد 
شــد.پیش تر، »برهم صالح« رییس جمهور عراق گفته بود که طی مرحله گذشته، بغداد بیش از 
یک دور، میزبان مذاکرات تهران و ریاض بوده و این گفت وگوها پیشــرفت خوبی داشته است، 

ولی مشکالتی نیز وجود دارد.

کافه سیاست

مشاور رییس مجلس دهم: 

 انتظار معجزه از
 مجلس ندارم

مشاور رییس مجلس دهم گفت: نمایندگان 
مجلس یازدهــم یک موضوع شــفافیت آرا 
که شعارش را دادند نتوانســتند به سرانجام 
برسانند.دو سوم عمر مجلس یازدهم گذشت، 
به نظر می رســد به رغم هیاهوی یک ســال 
نخست، دیگر صدای بلندی از این مجلس به 
گوش نرسد.منصور حقیقت پور درباره عملکرد 
مجلس یازدهم گفــت: مجلس و دولت هم 
اکنون با هم هماهنگ شدند و گویا قرار نیست 
مجلس، دولت جدید را نظارت و کنترل کند. 
حاال در این وضعیت یکدســتی میان دو قوه 
باید دید چه کار خواهنــد کردند. در واقع زمان 
بدهیم تا مشخص شود این تعریف جدید از 
خدمت به مردم چــه نتیجه ای را حاصل می 
کند.وی افــزود: مجلس یازدهــم اگر کاری 
کرده، گزارش دهد. طی ماه های اخیر شاهد 
تحوالتی در منطقــه و اطراف کشــور بودیم، 
مجلس چه کاری انجام داد؟ این غفلتی که 
در موضوع قفقاز صورت گرفــت آیا مجلس 
در آن سهیم است؟ کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارج مجلس گزارش دهد.مشاور 
رییس مجلس دهم درباره نوع نگاه مجلس 
یازدهم به موضوع مذاکرات هسته ای اظهار 
کرد: از آنجاکه مجلس و دولت با هم هماهنگ 
هستند، دیگر شاهد این نخواهیم بود که این 
مجلس از دستگاه سیاســت خارجی دولت 
آقای رییسی سوال و بازخواست کند که چرا 
این کلمه را آنجا این طــور گفتی؟ چرا متن را 
نخواندی؟ به عبارت دیگر آن بالیی که سر تیم 
مذاکره کننده دولت قبــل آوردند، درباره تیم 
فعلی آن کار را انجام نمی دهنــد.وی درباره 
میــزان رضایت مــردم از نمایندگان مجلس 
توضیح داد: برای ارزیابی نمایندگان نخست 
الزم است آنها به طور طبیعی رقابت کنند نه آنکه 
بعضی دوپینگ کنند و رای بیاورند. حقیقت 
پور درباره دو سوم عمر باقی مانده از مجلس 
یازدهم گفت: انتظار معجزه خاصی ندارم، یک 
موضوع شفافیت آرا که شعارش را دادند هم 

نتوانستند به سرانجام برسانند.

بین الملل
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تولید بیش از 1.۵ میلیارد کیلووات برق در نیروگاه اصفهان
نیروگاه حرارتی اصفهان تا پایان مهرماه امســال بیــش از یک میلیــارد و ۵۸۲ میلیون کیلووات 
برق تولیدی را به شــبکه سراسری تحویل داد. حســین امنیه، معاون مهندســی و برنامه ریزی 

شــرکت مدیریت تولید برق اصفهان با 
بیان اینکه واحد هــای مولد برق بخاری 
نیروگاه اصفهان حدود دو سوم برق کالن 
شــهر اصفهان را تامین می کنند، گفت: 
درحالی که بیش از نیم قرن از راه اندازی 
اولیــن واحد هــای بخــاری تولید برق 
این نیــروگاه می گذرد،نیروگاه اصفهان 
همچنان بــا حداکثر توان، بــرق تولید 
می کند و از ابتدای فروردین ماه تاکنون 
بیش از یک میلیــارد و ۵۸۲ میلیون و 

۷۲۹ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی را به شبکه سراسری برق کشور تحویل داده است.نیروگاه 
اصفهان با پنج واحد مولد برق حرارتی، بخاری به ظرفیت های متنوع و با مجموع ظرفیت نامی ۸۳۵ 

مگاوات در جنوب غربی شهر اصفهان و در حاشیه رودخانه زاینده رود واقع شده است.

تلفن ثابت بدون اطالع رسانی قطع می شود؟
چنانچه قبض پایان یک دوره بیش از ۲۰ هزار تومان باشد و یا در دو دوره متوالی مبلغ صورتحساب 
کمتر از ۲۰ هزار تومان باشد و پرداخت نشــود، تلفن به صورت یک طرفه قطع می شود، اما شرکت 
مخابرات ایران و اپراتورهای تلفن ثابت ملزم هستند پیش از قطع خطوط تلفن ثابت، به مشترکین 

اطالع رسانی کنند.
در این  راستا مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطالعات سازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی، با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای تلفن ثابت ملزم هستند پیش از 
قطع خطوط تلفن ثابت به علت بدهی، به مشترکین اطالع رسانی کنند، اظهار کرد: تمامی اپراتورهای 
دارای پروانه تلفن ثابت براساس مصوبه ۳-۲۰۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بایستی پس 
از سپری شدن دوره صورتحساب گیری و رسیدن به ۸۰ درصد حد نصاب کارکرد، پیش از قطع خطوط 

تلفن ثابت به مشترک اطالع رسانی کنند.
ســیدمحمد امامی درباره حد نصاب کارکرد خطوط تلفن ثابت، اظهار کرد: برای خطوط تلفن ثابت 
بدون مبلغ سپرده و تضمین پرداخت، اگر کارکرد خطوط به ۸۰ درصد حد نصاب برسد، اپراتور بایستی 
به مشترک اطالع رسانی کرده و حداقل ۲۴ ساعت زمان را به عنوان مهلت پرداخت بدهی تعیین کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

 تنوع مقاصد صادراتی کارگوترمینال
 نیازمند پرواز اختصاصی از اصفهان است

نماینده مردم اصفهان در مجلس با تاکید بر اینکه تنوع مقاصد پروازی کارگوترمینال نیازمند ایجاد 
پرواز اختصاصی از اصفهان اســت، گفت: به طور قطع تقاضا برای توسعه کارگوترمینال وجود دارد، 

اما این کار نیازمند توسعه و تنوع مقاصد پروازی کارگو برای کاهش هزینه های صادراتی است.
مهدی طغیانی درباره نداشتن ایرالین اختصاصی اصفهان با وجود ظرفیت صنعتی و گردشگری این 
استان، اظهار کرد: موضوع اصلی جذب سرمایه گذار برای تاسیس ایرالین اختصاصی است و گویا 
چند شرکت تمایل به سرمایه گذاری بر ایجاد ایرالین اختصاصی اصفهان داشته اند و برخی مجوزها 

را دریافت کرده اند، اما به دالیل اقتصادی و ... از ادامه کار خودداری کردند.

قیمت ماهی در بازار بدون نظارت اصفهان با افزایش 5 برابری روبه رو شد؛

ماهی ها رویا می شوند!

تسنیم: قیمت انواع ماهی بدون نظارت مسئوالن در بازار اصفهان با افزایش 
۵ برابری مواجه شده است.هر روز و هر ساعت یکی از اقالم مصرفی مردم 
در بازار دستخوش گرانی می شود و درآمد اقشار ضعیف و متوسط جامعه 
سنخیتی با قیمت های ســربه فلک ندارد و در این بین تالطم و افزایش 
قیمت ماهی در سایه عدم نظارت ها، خرید آن را برای شهروندان اصفهانی 
دشوار کرده به طوری که مصرف این غذای پروتئینی در سبد غذایی آن ها 
کاهش و یا حذف شده اســت.ماهی یکی از مهم ترین منابع پروتئین با 
قابلیت هضم، جذب و ارزش زیستی باال و کاهش خطر بروز سکته های 
قلبی، جایگزین مناسبی برای گوشت قرمز و مرغ است، اما در چند سال 
اخیر با افزایش قیمت ها، این کاالی پروتئینــی در ردیف اقالم الکچری 
جا خوش کرده و نه تنها در عید باســتانی بلکه در طول سال هم از سفره و 
سبد خوراک خانواده های بی بضاعت و متوسط جامعه کامال حذف شده 
است.بررسی ها نشان می دهد مدت هاست که گرانی گریبان گیر بازار اقالم 
پروتئینی مردم شده، قیمت ها سر به آســمان گذاشته و با وجود کاهش 
تقاضای مصرف کنندگان شــاهد افزایش بی رویــه و چند برابری قیمت 
ماهیان آبزی پروری به ویژه انواع دریایی در بازار عمده و خرده فروشی های 
شهر اصفهان هستیم.این پایان ماجرا نیست چراکه سیر صعودی ۵ برابری 
نرخ های عجیب و غریب در بازار ماهی از دو ســال گذشته تاکنون برخی 
مسئوالن مرتبط در اســتان با عدم بی اطالعی از دالیل گرانی ها، فقط رشد 

هزینه های کرایه حمل و نقل را از علل افزایش افسارگسیخته انواع ماهی 
در بازار اصفهان می دانند و بعضی دیگر هم با عادی انگاری رشد سرسام آور 
قیمت آبزیان، عقب ماندگی بهای این مواد پروتیئنی را از کارناوال گرانی های 

تمام اقالم کشور از جمله گوشت و لبنیات ناچیز می پندارند.

افزایش ۵ برابری قیمت ماهی
بر همین اســاس برای بررســی قیمت ها به یکی از مراکز فروش میگو و 
ماهی در اصفهان رفتیم، زیرا قدم زدن در میان مــردم و صحبت با آن ها 
درباره وضعیت بازار نتایج واقعی تر و ملموس تری از اقتصاد کشور را روشن 
می کند.یکی از خرده فروشان ماهی و میگو در بازار اصفهان با فاکتور گرفتن 
نام خود پیرامون اینکه طی خرداد امســال قیمت انواع ماهی در مقایسه 
با سال گذشته ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد سیرصعودی داشته است، گفت: از اوایل 
خرداد تاکنون فقط طی ۵ مــاه نرخ انواع ماهیان دریایی و پرورشــی به 
دلیل افزایش هزینه نرخ کرایه حمل و نقل، دستمزد و حقوق کارگران، یخ 
قالبی و نهاده ها با ۵۰ تا ۶۰ درصد رشد و نسبت به ۲ سال گذشته با افزایش 
۵ برابری مواجه شده اســت.وی با بیان اینکه طی سال جاری افزایش 
مجدد و ناگهانی نرخ انواع ماهی به نسبت اواخر سال قبل ما را هم شوکه 
کرده است، اظهار داشت: بازار ماهی هم مثل سایر صنوف تحت تاثیر کرونا 
و شرایط اقتصادی قرار گرفته است، اما افزایش هزینه های حمل و نقل، 

نوسانات ارزی و عدم نظارت کافی در بازار سبب گرانی انواع ماهی دریایی 
نسبت به سال گذشته در اصفهان شده است.این خرده فروش ماهی در 
بازار اصفهان با بیان اینکه قدرت خرید مردم نســبت به سال های گذشته 
۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش یافته، اما بازار عرضه و تقاضای کاال های خوراکی و 
مایحتاج اولیه آحاد جامعه، چون جزو سبد اصلی خانوار است، هیچ گاه 
راکد نمی شود، افزود: به دلیل گرانی ها، مردم نیاز های خود را اولویت بندی 
کرده اند و هر نیازی که اولویت باالتری دارد زودتر پاسخ می گیرد و در حال 
حاضر با افزایــش قیمت انواع ماهی و کاهش تقاضا رکــود بر بازار ماهی 

اصفهان سایه افکنده است.

گرانی ماهی متاثر از افزایش هزینه های حمل و نقل است
رییس اتحادیه فروشندگان گوشت ســفید در اصفهان گفت: عمده ترین 
آبزیان از جنوب کشــور وارد استان اصفهان می شــود و احتماال افزایش 
هزینه کرایه حمل و نقل از بندرگاه ها سبب گرانی انواع ماهی شده است.

محمدعلی فروغی پیرامون اینکه طی سال جاری هزینه کرایه حمل و نقل 
تا چند درصد افزایش داشته که توانسته بر نرخ گذاری انواع ماهی تاثیرگذار 
باشــد، اظهار داشــت: دقیقا اطالعی از افزایش درصد کرایه حمل و نقل 
آبزیان ندارم، اما طی امسال هزینه کامیون های بزرگ حمل مرغ زنده در 
اصفهان سیرصعودی داشته و به تبع بر هزینه حمل ماهی هم اثرگذار بوده 
است.وی با اشاره به اینکه قدرت خرید مردم به نسبت سال های گذشته 
خیلی کمتر شده است، افزود: در حال حاضر چنانچه شهروندان در صدد 
خرید اقالم اساسی و مورد نیاز خود باشند در زمینه تخم مرغ و مرغ است 
و احتماال خریداری کاال های پروتیئنی ماهی و گوشت قرمز از توان آن ها 
خارج باشد.رییس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید در اصفهان با ابراز 
تاسف از اینکه نمی دانیم مسئوالن بی خیال شدند و یا دیگر مردم توان خرید 
ندارند، خاطرنشان کرد: کنترل بر بازار آبزیان استان کم و بیش وجود دارد، 
اما قیمت آن همانند مرغ نرخ خاصی ندارد که بگویند این میزان نهاده ها 
تحویل واحد های تولیدی شده باید با بهای تعیینی هم در اختیار متقاضیان 
قرار بگیرد بلکه مثل بازار گوشــت قرمز،  ترمز آن رها شده و نظارت ها هم 

دیگر کارسازی ندارد.

ماهی از سفره اصفهانی ها به دلیل گرانی حذف شد

کارشناس فروش شیالت در بازار آبزیان اصفهان با اشاره به اینکه قیمت 
انواع ماهی به نسبت ۲ سال گذشــته ۵ برابر افزایش داشته است، گفت: 
طی سال های اخیر با رشد چندین برابری قیمت آبزیان و کاهش قدرت 
خرید مردم، مواد پروتئینی همانند ماهی دیگر در ســفره و سبد خوراک 
خانواده های بی بضاعت و متوســط جامعه جایگاهــی ندارد.محمدرضا 
نصرتیان، افزایش هزینه حمل و نقل بار را یکی از دالیل اصلی گرانی انواع 
آبزیان بیان کرد و اظهار داشت: طی سال گذشته هزینه حمل یک بار آبزیان 
از بندرعباس به اصفهان یک میلیون و ۵۰۰ تومان بــوده، اما هم اکنون با 
افزایش بیش از ۵ برابری نرخ های حمــل و نقل به ۷ تا ۸ میلیون تومان 

رسیده است.

رییس اتاق اصناف استان گفت: هر قدر نرخ خرید و 
فروش مسکن و زمین گران تر شود متاسفانه رهن 
و اجاره ها نیز افزایش می یابد. رسول جهانگیری  با 
بیان اینکه وضعیت رهن و اجاره مسکن در اصفهان 
خوب نیست و با قیمت های نجومی خرید و فروش 
ارتباط مستقیمی دارد، اظهار داشــت: نرخ خرید و 
فروش مسکن و زمین هر قدر گران تر شود متاسفانه 
رهن و اجاره ها نیز افزایش می یابد که در این راســتا 
متولیان کالن کشور باید برای ســال آینده فکری به 
حال مستأجران کنند و درمورد وضعیت رهن و اجاره ها 

تدبیری اساسی اندیشیده شــود.وی با بیان اینکه 
راهکار هایی را برای کنترل بازار مســکن به متولیان 
کشور ارائه کردیم، ادامه داد: افزایش ساخت و ساز 
مســکن ســبب کاهش فاصله بین عرضه و تقاضا 
می شود، از ســوی دیگر نیاز است که پیش از شروع 
فصل رهن و اجاره سال آینده، دولت و مجلس طی 
مصوبه ای درصدی را به فراخــور تورم جامعه تعیین 
کنند و ضمانت اجرایی قوه قضاییه را نیز داشته باشد 
که اگر مستأجر با درصد تعیین شده حاضر به تمدید 
قرار داد بود مالک نتواند او را بیرون کند ضمن اینکه 
در مصوبه حقوق مالکان نیز به نســبت تغییراتی که 
در ســبد خانوار ها اتفاق می افتد، در نظر گرفته شود.

رییس اتحادیه صنف مشــاوران امالک اصفهان با 
بیان اینکه اکنون آپارتمــان کمتر از متری ۱۰ میلیون 

تومان در شهر اصفهان نیســت و حداکثر قیمت نیز 
متری باالی چند ۱۰ میلیون است، ابراز داشت: شرایط 
رهن و اجاره ها خوب نیســت؛ البته اکنون با شروع 
فصل سرد و آغاز سال تحصیلی از پیک رهن و اجاره ها 
گذشته است در حالی که بیشــترین قرارداد ها بین 
تاریخ های اول خرداد تا پایان شهریور منعقد می شود 
و بین مردم عرف شده که جابه جایی ها را در این مدت 
انجام می دهند، اما با شــروع سال تحصیلی، ثبات 

برمی گردد.
جهانگیری درباره شرایط تمدید قرارداد مستأجران 
در دوران کرونا نیز خاطرنشان کرد: طبق مصوبه ستاد 
ملی کرونا مالکان و مستأجران با ۲۰ درصد افزایش 
رهن و اجاره می توانند قرارداد اجاره را تمدید کنند تا 

شرایط کرونا عادی شود.

رییس اتاق اصناف استان:

وضعیت رهن و اجاره مسکن در اصفهان خوب نیست 

سوژه روز

 مشکالت دنباله دار گازرسانی
 به سردترین نقطه استان اصفهان

گازرسانی به سردترین نقطه استان یعنی روســتاهای فریدون شهر در دست اندازهای بسیاری قرار 
گرفته که همچنان با اجرای بخشی از این پروژه دغدغه اصلی گازرسانی به سایر روستاها باقی مانده 
است.قریب به دو سال است که کلنگ زنی طرح انتقال گازرسانی به روستاهای صعب العبور پیشتکوه 
فریدون شهر کلید خورده و اکنون بعد از سنگ اندازی های بسیار طی این مسیر، لوله گذاری و نصب 
علمک های آن انجام شده است. مدیر عامل اداره گاز استان اصفهان به همراه نماینده مردم فریدن، 
فریدون شهر، چادگان و بویین میاندشت در مجلس شورای اســالمی و فرماندار این منطقه بازدید 
میدانی از خط لوله گاز رسانی به سمت روستاهای پیشکوه در مسیر پر پیچ و تاب این منطقه به عمل 
آوردند.مردم این مناطق از نداشتن کپسول گاز و حتی تامین نفت گالیه داشتند که حتی با آوردن کپسول 
گاز به دلیل متقاضیان زیاد، به برخی از خانواده ها کفاف نمی دهد. در ادامه برای پاســخ به مشکالت 
مردم، فرماندار فریدون شهر می گوید: سال گذشته و امسال مشکلی در تامین نفت نداشتیم اما در 
خصوص تامین کپسول گاز به دلیل اینکه سهمیه چهار شهرستان در شهرستان داران داده می شود، 
مقداری مشکل وجود دارد. از طرفی هم از سوی شرکت گاز اعالم مشکلی نشده و گفته می شود گویی 

عامل توزیع گاز در روستا ایجاد مشکل کرده و باید او را تغییر داد. 
در جواب آنهــا نماینده فریدن، فریدون شــهر، چــادگان و بویین میاندشــت در مجلس می گوید: 
کمبودکپسول گاز به این دلیل اســت که عالوه بر مصارف خانگی برخی از خودروها نیز از کپسول گاز 
استفاده می کنند. حسین محمد صالحی معتقد است که تامین گاز این روستاها سبب کاهش مصرف 
نفت، ارائه خدمات بهتر به سایر روستاها و کاهش ضرر و زیان به جنگل ها و منابع طبیعی کمک خواهد 
کرد.جعفر کریمی به عنوان مسئول اجرای این طرح می گوید: ۱۳ کیلومتر آن انجام شده و چهار کیلومتر 
آن تا روستای فهره و ۸ کیلومتر هم از روستای فهره تا فرسش باقی مانده است؛ مجوزهای اولیه گرفته 
شده و مبلغی باید برای سایر مجوزها داده شود تا مشکل منابع طبیعی حل شود. اما مشکل اداره راه و 
شهرسازی همچنان حل نشده است. یکی از ساکنان این روستا می گوید: این خط لوله از زمین من رد 
می شود و باید خسارت زمین پرداخت شود و یا یک علمک گاز به بنده دهند که مدیر عامل اداره گاز با 
این موضوع موافقت کرد.در ادامه مدیر عامل اداره گاز استان اصفهان در این باره می گوید: گازرسانی به 
پیشکوه و پشتکوه فریدون شهر چند سالی است که مطرح است و پیمانکار اولیه شبکه داخلی را اجرا 
کرد؛ اما خط پایانی و اصلی آن به اندازه ۶ اینچ از روستای فرسش تا این منطقه به پایان نرسیده بود. 
موانعی بر سر این راه وجود داشت که اداره راه و شهرسازی اجازه فعالیت نمی داد و می گفتند باید در 
حریم ۱۲.۵ کار کنید.وی ادامه می دهد: در ادامه پیمانکار جدیدی برای اتمام این پروژه انتخاب شد 
که همه امکانات از قبیل حفاری و خط لوله فراهم است. بخشی از آن در روستای فهره انجام می شود 
و بخش دیگر از حریم ۱۲.۵ عبور می کند که انتظار داریم مردم لرستان مانعی ایجاد نکنند زیرا توقف 
آن میلیاردها تومان خسارت به بار می آورد. این پروژه برای به سرانجام رسیدن بالغ بر ۸ میلیارد تومان 
هزینه دارد که شبکه داخلی آن و نصب علمک ها انجام شده است و باید حدود ۳ میلیارد و نیم دیگر تا 
اتمام آن هزینه کرد.سید مصطفی علوی با بیان اینکه اگر در زمان مقرر دهه فجر این پروژه به سرانجام 
نرسید بدانید که مقصر افرادی هستند که ســنگ اندازی می کنند، می گوید: بیشتر موانع اجتماعی 
است که مردم توقعاتی برای داشتن گاز و اجرای عدالت دارند و همچنین اقلیم این منطقه سردسیر 
اســت که حتی انتقال گاز مایع برای این ارتفاعات سنگین و سخت است. از سوی دیگر گاز مایع اگر 
جایگزین شود به لحاظ اقتصادی برای دولت و مردم مقرون به صرفه است.در حال حاضر مسئوالن 
مربوطه اعالم می کنند که تا چند ماه دیگر این پروژه گازرسانی به سردترین نقطه استان اصفهان که در 
واقع باید در اولویت گازرسانی قرار گیرد به اتمام می رسد؛ اما مشاهدات میدانی نشان می دهد که این 
وعده هم مانند سایر وعده های مسئوالن عملیاتی نمی شود. این در حالی است که طی چندین سال 
گذشته گازرسانی به این مناطق مطرح بوده و هر بار با وعده به اتمام رسیدن این پروژه ها شاهد به تعویق 
افتادن آنها بوده ایم که چه زمانی پس از سال ها انتظار سرانجام کورسوی امید سرمای استخوان سوز 

زمستان های این خطه را گرما می بخشد.

کافه اقتصاد

مدیر نیروگاه سد زاینده رود:ذره بین

با کاهش ارتفاع آب سد زاینده رود، نیروگاه آن از مدار خارج می شود
مدیر نیروگاه سد زاینده رود گفت: به طور قطع اگر ارتفاع آب سد زاینده رود حدود ۳ متر دیگر کاهش یابد، ناچار می شویم نیروگاه این سد را از مدار تولید خارج 
کنیم.بابک محمدی درباره آخرین وضعیت فعالیت نیروگاه سد زاینده رود با توجه ذخیره پایین این سد، اظهار کرد: با توجه به خروجی حدود ۲۰ متر سد زاینده 
رود برای شرب، نیروگاه برقابی سد زاینده رود همچنان در مدار تولید قرار دارد.وی افزود: نیروگاه سد زاینده رود روزانه حدود ۲۰ ساعت به میزان ۱۴۰ مگاوات تولید 
برق دارد که وارد شبکه سراسری برق می شود.مدیر نیروگاه سد زاینده رود با بیان اینکه با وجود ذخیره سد زاینده رود، نیروگاه این سد، تابستان امسال در مدار 
تولید برق قرار داشت، تصریح کرد: تا زمانی که خروجی سد برای شرب باشد، نیروگاه ســد زاینده رود نیز همچنان در مدار تولید است، مگر اینکه ارتفاع آب سد 
از میزان مشخصی پایین آید.وی افزود: اگرچه اکنون ارتفاع آب سد زاینده رود زیاد نیست، اما همچنان نیروگاه آن در مدار است.محمدی درباره اینکه نیروگاه 
برقابی سد زاینده رود در سال ۹۷ نیز به دلیل ذخیره پایین سد زاینده رود از مدار خارج شــد، تصریح کرد: به طور قطع اگر ارتفاع آب سد زاینده رود حدود ۳ متر 

دیگر کاهش یابد، ناچار می شویم نیروگاه را از مدار تولید خارج کنیم، البته امیدوار به بارش های پاییزه هستیم.

برداشت زعفران 
در استان گلستان

کشــت محصــول زعفــران 
تاثیر قابل توجهــی در زندگی 
روستانشــینان منطقه شرق 
اســتان گلســتان به ویژه دو 
شهرستان آزادشــهر و رامیان 
گذاشــته و مهاجــرت در این 
روســتا معکــوس شــده و 
بسیاری برای کار به این مناطق 

عزیمت می کنند.

وز عکس ر

 اعالم وضعیت ۲۲۴۹ خودرو
 به وزارت اقتصاد؛

 سرگردانی لوکس های 
خاک خورده!

با گذشت چندین سال از ورود و دپوی هزاران 
خودرو به دلیل مواجهه بــا ممنوعیت واردات 
، با وجود صدور مصوبه هــا و اقداماتی که برای 
تعیین تکلیــف آنها صورت گرفــت، همچنان 
حدود ۲۲۴۹ دســتگاه در گمرک مانده است. 
اما به تازگی گمرک ایران طی گزارشی آخرین 
وضعیت خودروهای دپو شده را به وزارت اقتصاد 
اعالم کرده و خواستار تعیین تکلیف شده است.
ماجرای خودروهای دپو شده به دولت گذشته 
باز می گردد، زمانی که بیــش از ۱۲ هزار خودرو 
به گمرک و بنادر رسیده بود؛ اما در سال ۱۳۹۷ 
به دالیلی از جمله وضعیت ارز ، واردات خودرو 
ممنوع اعالم شــد و صاحبــان کاال که بخش 
عمده ای از آنهــا خودروها را بــا دریافت ثبت 
ســفارش و مجوزهای قانونی وارد کرده بودند 
امکان تعیین تکلیف و ترخیص نداشتند.بر این 
اساس، رایزنی های بسیاری از سوی صاحبان 
کاال و دســتگاه های مربوطــه جهــت تعیین 
وضعیت این خودروها صورت گرفت تا این که 
در سال ۱۳۹۷ هیئت وزیران طی بخشنامه ای 
شــرایط تعیین تکلیف خودروهــا را اعالم کرد 
که با توجه به محدود بــودن زمان بار دیگر این 
مهلت تا اوایل سال ۱۳۹۸ تمدید شد.با توجه به 
این که همچنان تعداد زیادی خودرو در گمرک 
باقی مانده بود، در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ مجددا 
مصوبه تمدیــد و این روند در خردادماه ســال 
۱۳۹۹ تا ۲۶ شهریورماه تکرار شد. اما بعد از آن 
دیگر هیچ تصمیمی در مورد خودروهای مانده 
در گمرک اتخاذ نشد و تاکنون دولت تصمیمی 
در رابطه با آن نگرفته است.این در حالی است 
که طبق تازه ترین گزارشی که معاون فنی گمرک 
ایران بــه وزارت اقتصاد در مــورد خودروهای 
موجود در گمرک ارائه کرده نشــان می دهد که 
اعداد و ارقام همچنان تغییری نداشته است؛ به 
طوری که مجموع خودروهای وارداتی ۱۲ هزار 
و ۲۶۱ دســتگاه بوده که طی مصوبات صورت 
گرفته ۱۰ هزار و ۱۲ دستگاه ترخیص و ۲۲۴۹ 

دستگاه ترخیص نشده است.

م
سنی
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عکس: ایرنا
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نماینده مردم اردل، کوهرنگ، فارسان و کیار در مجلس مطرح کرد:

تحققعدالت،خواستچهارمحالیهاازرییسجمهور
در بحث توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شاخص های 
متعددی مانند شاخص درآمد سرانه، برابری قدرت خرید، درآمد پایدار، 
حضور زنان در اجتماع، توسعه صنعتی و علمی، تقویت زیرساخت ها در 
حوزه های مختلف و ... مطرح است، متاسفانه تعدادی از استان های 
کشــور از جمله چهارمحال و بختیاری از مسیر توسعه عقب مانده اند و 
اقدام عملیاتی موثری برای قرار گرفتن این اســتان در مســیر توسعه 
صورت نگرفته یا به کنــدی صورت می گیرد. عمومــا توجه دولتمردان 
در ســطح کالن متوجه اســتان های بزرگ و پرجمعیت کشــور است 
و بودجه های دولتی نیز به ســمت این ســرازیر می شــود، بنابراین با 
بودجه های قطره چکانی نمی توان دســت به اقدامــات تاثیرگذار برای 
پیشرفت و توسعه در استان هایی مانند چهارمحال و بختیاری زد.مردم 
چهارمحال و بختیاری مطالبات بســیاری از دولتمردان در حوزه های 
مختلف دارند، بارهــا و بارها این مطالبات به شــیوه های مختلف و از 
طریق رسانه ها مطرح شــده، اما حل مشــکالت مردم این استان در 

پیچ و خم وعده های مســئوالن باقی مانده است. نماینده مردم اردل، 

کوهرنگ، فارسان و کیار در مجلس با اشاره به مطالبات مردم چهارمحال 
و بختیاری از رییس جمهور دولت ســیزدهم، اظهار کرد: اولین انتظار از 
رییس جمهور بحث مبارزه با فساد در کشور اســت، نباید اجازه دهیم 
هیچ فسادی در کشور رخ بدهد که بعد از آن نیاز باشد، قوه قضاییه برای 
رسیدگی ورود پیدا کند. قدرت ا... حمزه،  تحقق عدالت را دومین خواسته 
مردم چهارمحال و بختیاری از رییس جمهــور عنوان و ابراز عقیده کرد: 
متاسفانه برخی تبعیض ها و بی عدالتی ها استان های محروم در کشور 
را آزار می دهد، باید دولت جدید در تحقق عدالت گام های جدی بردارد.

حمزه در ادامه با اشاره به اینکه یکی از معضالت اصلی در چهارمحال و 
بختیاری بحث تامین آب است، گفت: در دورانی این استان ۱۰ درصد آب 
کشور را تامین می کرد، اما در حال حاضر بسیاری از روستاها و شهرهای 
این استان برای تامین آب شرب با مشکل جدی مواجه شده اند، بحث 
تامین آب شرب سالم برای این مناطق باید در اولویت رییس جمهور در 
سفر به استان قرار بگیرد.  وی با بیان این که چهارمحال و بختیاری در 
یک منطقه کوهستانی واقع شده است، عنوان کرد: متاسفانه بسیاری 
از روستاها دارای جاده دسترسی مناســب برای تردد خودرو نیستند، 
هم چنین راه ارتباطی برخی از روســتاها به مدت شــش ماه در فصول 
سرد سال و با آغاز بارش ها با مرکز استان قطع می شود که باید احداث 
راه های روســتایی در دستور کار باشــد. وی بیان کرد: جاده شهرکرد- 
شلمزار به اردل که جاده مرگ نیز نام دارد، تبدیل به قتلگاه شده است و 
روزانه حوادث رانندگی متعدد در این محور رخ می دهد، اقداماتی برای 

احداث چهارخطه در این محور در حال انجام اســت، اما به علت کمبود 
اعتبارات کار به کندی پیش  می رود، پیمانکاران در حال حاضر مطالبات 
بسیاری از دولت دارند، اما کار را تعطیل نکرده اند، باید تامین اعتبار این 
محور در اولویت قــرار بگیرد.حمزه، نبود زیرســاخت های اینترنتی در 
مناطق محروم و روســتایی چهارمحال و بختیاری را از دیگر مشکالت 
مردم در چهارمحال و بختیاری عنوان و تصریح کرد: در شیوع کرونا و با 
مجازی شدن مدارس دانش آموزان و دانشجویان با مشکالت بسیاری 
مواجه شدند، اقداماتی صورت گرفته اســت، اما کافی نیست.نماینده 
مردم اردل، کوهرنگ، فارسان و کیار در مجلس با اشاره به اینکه تعدادی 
از روستاهای چهارمحال و بختیاری از نعمت گازرسانی محروم هستند، 
بیان کرد: باید گازرسانی به این مناطق در اولویت دولت قرار بگیرد.وی با 
بیان اینکه چهارمحال و بختیاری رتبه باالیی در بحث بیکاری دارد، عنوان 
کرد: تا زیرساخت های مورد نیاز برای توســعه در بخش های مختلف 
فراهم نشــود، ســرمایه گذار وارد این استان نخواهد شــد و هم چنان 
با مشــکل بیکاری روبه رو خواهیم بود. تا زمانی کــه حقابه در بخش 
کشاورزی، دامداری، صنعت و محیط زیست به عدالت تخصیص پیدا 
نکند، مشــکالت در این حوزه ادامه خواهد داشــت، پس از تخصیص 

حقابه، آب مازاد به سایر استان ها انتقال پیدا می کند.

شیوه بودجه ریزی در کشور مانع اصلی تحقق عدالت است
 اســتاندار چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه طی سه دهه گذشته 
از اهداف اولیه انقالب اسالمی دور شدیم، اظهار کرد: انقالب اسالمی با 
شعار احیای فرهنگ، کاهش محرومیت و اجرای عدالت در کشور بر سر 
کار آمد، در دوران دفاع مقدس شاهد ایثارگری و جانفشانی ایثارگران در 
دفاع از مال، ناموس، جان و خاک ایران اسالمی بودیم، اما امروز این 
فرهنگ مورد غفلت واقع شده است.عباسی با بیان اینکه امروز کشور 
با مسائل و مشکالت بسیاری از جمله کمبود اعتبارات، اجرایی نشدن 
مصوبات، پروژه های نیمه تمام، مشکالت اقتصادی و ... مواجه است، 
خاطرنشــان کرد: مباحث بودجه ریزی در کشــور مانع اصلی در تحقق 
عدالت در مناطق مختلف کشور است، امروزه تنها ۳۰ درصد بودجه کشور 
در استان ها توزیع می شــود و ۷۰ درصد اعتبار به پروژه های ملی بزرگ 

اختصاص پبدا می کند.
استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: عموما پروژه های بزرگ در کشور 
در استان های توســعه یافته و بزرگ قرار دارند و این استان ها با البی 
بودجه بیش تری را به خود اختصاص می دهند و در نهایت استان های 
محروم نیازمند باقی می مانند، نمی توان از استاندار انتظار داشت که تمام 

مشکالت کشور را با این بودجه اندک حل کند.

 واکسینه کامل 49 درصد مردم چهارمحال و بختیاری
 علیه ویروس کرونا

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: حدود ۴۹ درصد مردم استان چهارمحال و بختیاری به 
صورت کامل علیه ویروس کرونا واکسینه شــدند و هر دو نوبت واکسن خود را دریافت کردند.مجید 
شــیرانی افزود: تا کنون هزار و ۶۴۳ نفر 
در استان چهارمحال و بختیاری به دلیل 
ابتال به کرونا جان باخته اند.شــیرانی با 
بیان اینکــه هم اکنون شهرســتان های 
اردل، بن، ســامان، کوهرنگ و خانمیرزا 
به لحاظ شیوع بیماری کرونا در وضعیت 
زرد و وضعیت شهرســتان های بروجن، 
شهرکرد، فارســان، کیار و لردگان نارجی 
است، افزود: هم اکنون ۲۴۸ بیمار مثبت 
قطعی و مشــکوک به بیماری کرونا در 
مراکز درمانی استان تحت مراقبت و درمان هستند که از این تعداد ۲۰۱ نفر مثبت قطعی و بقیه در انتظار 

دریافت پاسخ نتایج آزمایشات برای رد یا تایید بیماری شان هستند.

آغاز عملیات آواربرداری مناطق زلزله زده شهرستان کوهرنگ
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی چهارمحال و بختیاری از آغاز عملیات بازسازی و آواربرداری مناطق 
زلزله زده استان خبر داد. مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان  گفت: ماشین آالت عمرانی بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی استان در منطقه حضور دارند تا کار آواربرداری با سرعت انجام شود.فرشید ریاحی 
سامانی خاطرنشان کرد: بنیاد مسکن شهرســتان کوهرنگ نیز به عنوان ستاد معین بازسازی بخش 
مرکزی و بخش صمصامی شهرستان کوهرنگ، همچنین بنیاد مسکن شهرستان فارسان به عنوان ستاد 
معین بازسازی شهرستان فارسان و بنیاد مسکن شهرستان اردل به عنوان ستاد معین بازسازی مناطق 
زلزله زده شهرستان اردل، آماده ارائه خدمات به زلزله زدگان هستند.مدیرکل بنیاد مسکن استان از مردم 
شهرستان کوهرنگ که منازل مسکونی شان در زلزله آسیب دیده و یا دچار خسارت شده است خواست 
با مراجعه به ستاد های بازسازی نسبت به تشکیل پرونده اقدام کنند  تا روند بازسازی با سرعت بیشتری 
انجام شود.ریاحی عنوان کرد: از مسئوالن ارشد استان و فرمانداران شهرستان های مذکور درخواست داریم 
تا در خصوص استقرار شعب بانک های عامل در مناطق زلزله زده بخش بازفت همچنین تامین مصالح 
سنگی و استقرار کارگاه های تهیه و توزیع بتن آماده دستور دهند تا اقدامات الزم انجام و با توجه به شروع 

فصل سرما کار بازسازی منازل مسکونی با سرعت بیشتری صورت گیرد.

کشف و ضبط 90 کیسه آرد قاچاق در چهارمحال و بختیاری
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و 
بختیاری از کشف و ضبط دو محموله آرد دولتی قاچاق در استان خبر داد و گفت: ارزش این محموله ها 
۲۲۵ میلیون ریال برآورد شد.غالمرضا قائدامینی  افزود: یک محموله شامل ۵۰ کیسه آرد دولتی قاچاق 
در شهرکرد و دیگری محموله ۴۰ کیسه ای آرد در یک انبار در شهرستان فارسان کشف و ضبط شد.وی ادامه 
داد: پرونده متخلفان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شد و محموله های کشف شده در 
شبکه توزیع مردمی قرار گرفت.قائدامینی از افزایش ۴۰ تا ۷۰ درصدی نظارت ها، کشف تخلفات و تشکیل 
پرونده ها در استان طی سال جاری خبر داد و گفت: نظارت بر بازار، برخورد جدی با تخلفات و رسیدگی 
به شکایات مردمی اولویت این سازمان است.وی، نظارت بر کیفیت نان را از دیگر برنامه های مهم این 
معاونت برشمرد و افزود: از تیرماه جریمه های تعزیراتی بازدارنده برای کیفیت پخت نان در نظر گرفته 

شده که در همین راستا ۵۰ واحد نانوایی کسر سهمیه شده است.

بام ایراناخبار

مفاد آراء
8/33  برابر آرا صادره هیات های موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه غرب 
اصفهــان تصرفات مالکانه 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 شــود 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 6845-1400/06/11 هیات دوم آقای ســید محسن 
 عقیلی به شناسنامه شماره 1763 کدملی 1285721381 صادره اصفهان فرزند
  ســید تقی در ششدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 200/95 متر مربع

 قســمتی از پــالک شــماره 209 فرعــی از 11 اصلــی واقــع در اصفهان 
 بخش 14 حــوزه ثبت ملــک غرب اصفهــان از مــورد ثبت دفتــر امالک

 الکترونیکی 25005586
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/19

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/04 
م الف: 1204607 شــهریاری رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 

اصفهان 
مفاد آراء

8/34  آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 1854 مورخ 1400/06/25 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی، 
مالکیت خانم شــهربانو اسماعیلی نیســیانی به شناسنامه شــماره 4 کدملی 
1189659212 صادره فرزند عباس در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 
64/21 متر مربع مفروزی از پالک شماره 2664 اصلی واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 
ثبتی گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.

 بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/19

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/04 
م الف: 1204579 مهدی شــبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب 

اصفهان 
مفاد آراء

8/35 آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 1635 مــورخ 1400/05/25 هیات اول موضــوع قانون 
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر

 در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
 متقاضــی، مالکیت آقــای محمدرضا پور عبــاس طالخونچه به شناســنامه

 شــماره 65496 کدملی 1281751200 صــادره اصفهان فرزنــد عباس بر 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 130/55 متر مربع مفروزی از پالک شماره 
4409 اصلی واقــع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملــک جنوب اصفهان، مع 
الواسطه و به موجب وکالتنامه )وکالتنامه شماره 5315 مورخ 1380/9/4 دفتر 58 
اصفهان مقدار 130 سهم مشاع به آقای سید منصور رهنمایی و از طرف ایشان به 
موجب وکالتنامه شماره 6032 مورخ 1380/12/6 دفتر 58 اصفهان به متقاضی 
 واگذار شده است( از طرف خانم فردوس مهندس دستگردی به آقای محمدرضا 
پور عباس طالخونچه واگذار شــده اســت و طبق گواهی ثبــت احوال خانم 
فــردوس مهندس دســتگردی فوت نموده اســت و متقاضی نیــز به موجب 
یک فقره استشــهادیه محلی که به تایید شــهود محلی رســیده است اعالم 
داشــته به مالک رســمی و ورثه وی دسترســی ندارد. لذا بــه منظور اطالع 
عموم مراتــب در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
 اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/19

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/04 
م الف: 1204655 مهدی شــبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب 

اصفهان 
مفاد آراء

8/36 آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 1662 مورخ 1400/5/31 هیــات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مستقر در 
واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک جنوب اصفهــان تصرفات مالکانــه بالمعارض 
متقاضی، مالکیت آقای علیرضا روشــنی دســتگردی به شناســنامه شماره 
738 کدملــی 6299557974 صــادره گندمان فرزند براتعلی در ششــدانگ 
یکبابخانه بــه مســاحت 99/80 متر مربع مفــروزی از پــالک 4348/764 
 واقــع در اصفهان بخــش 5 حــوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان بــه موجب 
بیع نامه عادی و مع الواســطه از طرف خانم رفعت شکری نژاد )مالک رسمی( 
خریداری شــده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نســبت 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: 1400/07/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/04 

م الف: 1204586  مهدی شــبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب 
اصفهان 

تحدید حدود اختصاصی
 8/37 شماره نامه : 140085602024008655-1400/07/25 نظر به اینکه
 به موجب رای شماره 140060302024000789 مورخ 1400/03/10 هیات 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 84/38 متر مربع تحت شماره فرعی 4887 
از  اصلی 4483 مفروز و مجزی شده از شــماره 133 فرعی از اصلی مزبور واقع 
در بخش 5 ثبــت اصفهان در مالکیت  خانم ایران خاشــعی فر فرزند حســین 
مســتقر گردید و پرونده ثبتی فاقد ســابقه تحدید حدود می باشد لذا به استناد 
تبصره ذیل ماده 13 قانون فــوق الذکر و  طبق تقاضــای مالک تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز شــنبه مورخ 1400/08/29 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی بــه کلیه مالکین و مجاورین اعالم 
 می گردد تا در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابنــد و اعتراضات مالکین

 و مجاورین مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید 
حدود و فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده 86  آئین نامه 
قانون ثبت باید از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره، ظرف یکماه دادخواست 
خود را به مرجع ذیصالح قضائی تســلیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این واحد ثبتی ارائه نماید، درغیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی 
می تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و 
به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با 
رعایت مقررات ادامه میدهد.تاریخ چاپ : 1400/08/04 م الف: 1208688 

شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

8/38 شماره نامه : 140085602024008660-1400/07/25 نظر به اینکه به 
موجب رای شماره 140060302024001066 مورخ 1400/04/05 هیات قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 124/57 متر مربع تحت پالک 4888 فرعی از 4483   
اصلی مفروز و مجزی شده از 131 فرعی از اصلی مرقوم واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان در مالکیت آقای رضا دادائی حسن آبادی فرزند عبدالکریم مستقر گردید 
و پرونده ثبتی فاقد ســابقه تحدید حدود می باشد لذا به استناد تبصره ذیل ماده 
13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالــک تحدید حدود ملک مرقوم در روز 
دوشنبه مورخ 1400/09/01 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد و به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اعالم می گردد تا در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حــدود و فقط تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 86  آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره، ظرف یکماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح 
قضائی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید، 
درغیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه  مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و 
اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد. 

تاریخ چاپ : 1400/08/04 م الف: 1208606 شــبان رئیس منطقه ثبت 
اسناد و امالک جنوب اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
8/39 شــماره نامه : 140085602024008686-1400/07/25 چون تحدید 
حدود ششــدانگ یک باب خانه پالک 4483/4881 واقــع در بخش 5 ثبت 
اصفهان کــه طبق  پرونده ثبتی به نــام آقای علیمردان جعفــری کاکلکی در 
جریان ثبت اســت و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا 
به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 1400/09/03 ساعت 9 صبح در محل 
 شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواســت به مرجــع ذیصالح قضائی گواهی 
 تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید. تاریخ چاپ : 1400/08/04 
م الف: 1210117 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
8/40 شــماره نامه : 140085602024008662-1400/07/25 چون تحدید 
حدود ششدانگ یک باب خانه پالک 4786/680 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
که طبق  پرونده ثبتی به نام خانم مریم ایســپره فرزنــد کلبعلی در جریان ثبت 
اســت و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دســتور 
قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز شــنبه مورخ 1400/08/29 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده هــای معترضی ثبت معترضیــن ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواســت به مرجــع ذیصالح قضائی گواهی 
 تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید. تاریخ چاپ : 1400/08/04 
م الف: 1208610 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
8/41 چــون تحدید حدود ششــدانگ بناهای تحتانــی و فوقانی پالک ثبتی 
 5 فرعی از  1455 اصلی واقع در  بخش 1 ثبت خوانســار به نام ورثه اســداله 
میر شاولدی در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل 
نیامده اســت. اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1400/08/24 
ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقــرر در این آگهی در 
محل حضور یابند و اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون 
 ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 
تاریخ چاپ : 1400/08/04 م الف: 1208904 امیر حسین مومنی رئیس 

ثبت اسناد و امالک خوانسار
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در سفر رییس سازمان نوسازی کشور به لنجان مطرح شد؛

 پیش بینی تکمیل ساخت دو هزار مدرسه 
تا پایان امسال در کشور

معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس ســازمان نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس در سفر به 
شهرستان لنجان در بازدید از طرح های نیمه تمام آموزشی این شهرستان گفت: از بیش از ۹ هزارو 
۵۰۰ کالس درس در حال ساخت در کشور پیش بینی می شود تا پایان امسال و سال تحصیلی آینده 
بیش از ۲ هزار مدرسه تحویل آموزش و پروش استان های کشور شود.مهرا... رخشانی مهر افزود: با 
کمک ۳۰ هزار میلیارد ریالی خیران مدرسه ساز و تامین اعتبارات محرومیت زدایی و ملی این تعداد 
فضای آموزشی احداث شده است و به منظور احداث سرویس های بهداشتی استاندارد در مدارس 
کشور بیش از ۴ هزارو ۶۵۰ میلیارد ریال اعتبار تامین شد.وی گفت: با تامین اعتبار الزم از منابع ملی 
استانی و خیران مدرسه ساز، هشت واحد آموزشی با پیشرفت فیزیکی باالی ۷۰ درصد در دهه فجر 

امسال تحویل ادارات آموزش پرورش شهرستان لنجان خواهد شد.

مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان: 

 بیمه سالمت، تحقق اصل 29 قانون اساسی
 و عدالت محوری است

مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان همزمان با سالروز گرامیداشت بیمه سالمت گفت: هفته بیمه 
سالمت فرصت مغتنمی است تا با وجود شرایط کنونی شیوع بیماری کرونا ، اقدامات و چشم انداز 
های آتی و همچنین خدمات ارزشمند سازمان بیمه سالمت به عنوان بزرگ ترین سازمان بیمه ای در 
حوزه بهداشت و درمان به محضر مردم سرافراز ایران اسالمی معرفی  شود. حسین بانک ضمن ارج 
نهادن به سالروز تحقق اصل ۲۹ قانون اساسی افزود: سازمان بیمه سالمت با پیروی از فرامین مقام 
معظم رهبری و اهداف دولت محترم ، یکی از مهم ترین برنامه های خود را توسعه نظام بیمه سالمت 
قرار داده و عالوه بر استقرار طرح نسخه الکترونیک با تمرکز بر سطح بندی خدمات و رعایت نظام 
ارجاع تالش دارد تا پوشش بیمه سالمت همگانی را تکمیل کرده و با حفظ کامل حقوق شهروندی 
موجبات رضایت بیمه شدگان را فراهم آورد.وی افزود: رویدادهای بزرگی در عرصه تامین و حفاظت 
از سالمت مردم عزیزمان برداشته شده که امیدوارم در راستای ارتقای سالمت جامعه با بهره مندی 

از فناوری اطالعات اتفاقات مثبتی رقم بخورد.

معاون امداد و نجان هالل احمراصفهان: 

۸30 آسیب دیده در 293 حادثه امدادرسانی شدند
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان در خصوص وضعیت امدادرسانی به آسیب 
دیده ها در حوادث مهرماه امســال، اظهار کرد: در طول ماه گذشته، پوشــش امدادی ۲۹۳ حادثه 
توسط امدادگران این جمعیت انجام شده اســت.داریوش کریمی افزود: در این مدت نجاتگران 
جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان به ۸۳۰ حادثه دیده امدادرسانی کردند که از ۳۰۰ نجات یافته 
در این حوادث، ۱۰۳ نفر به صورت سرپایی تحت درمان قرار گرفته و ۱۹۷ نفر به مراکز درمانی منتقل 
شدند.کریمی، تصریح کرد: برای امدادرسانی به این حوادث، ۹۰۴ نیروی عملیاتی در قالب ۳۴۰ تیم 
امدادی، عملیات امداد و نجات را با به کارگیری ۲۸۶ دستگاه آمبوالنس انجام دادند.وی خاطرنشان 
کرد: در این بازه زمانی ۱۷۳ مورد، حوادث جاده ای بوده اســت و امدادگران و نجاتگران هالل احمر 
این استان در طول این مدت به طور میانگین در مدت زمان هفت دقیقه در محل حادثه حضور پیدا 
کرده اند و در این مدت ۳۳ عملیات رهاسازی توسط نیروهای این جمعیت انجام شده است.معاون 
امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان، گفت: هم اســتانی ها و هموطنان می توانند در 

صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی بالفاصله با تلفن ۱۱۲ ندای امداد تماس بگیرند.

کاهش ۵۵۰ هزار تولد طی ۵ سال اخیر ؛

شاخص های جمعیتی ایران در وضعیت هشدار 

دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور  نجمه محمودی نیا
بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر تمام 
شاخص های جمعیتی ایران در وضعیت هشدار قرار گرفته اند، گفت: امید 
است دولت سیزدهم حمایت از فرزندآوری را در دستور کار قرار دهد و به 
مصوبه  مجلس شورای اسالمی درباره طرح جوانی جمعیت توجه ویژه 
کند؛ چرا که در صورت غفلت، طی هشت سال آینده پنجره  طالیی جمعیت 
در کشور را از دست می دهیم و دیگر کاری از دست مان بر نمی آید.صالح 
قاسمی، پژوهشگر جمعیت با بیان اینکه جمعیت موضوعی راهبردی و 
زمینه ای است که تمام ساختارهای کشور )اقتصاد و اجتماع تا سیاست( 
را تحت تاثیر قرار می دهد، گفت: جمعیت باید به عنوان مسئله ای راهبردی 
در کشور مورد توجه قرار بگیرد. شاخص های اجتماعی و اقتصادی کشور 

همیشه از تغییرات جمعیت متاثر می شوند.

»ایران« رکورد دار سرعت کاهش نرخ باروری در سه دهه گذشته
وی با بیان اینکه در حال حاضر جمعیت کشــور بیش از ۸۵ میلیون نفر 
است، اظهار کرد: شاخص های جمعیتی کشور رکوردهای نگران کننده ای 
را ثبت کرده به طوری که نرخ رشد جمعیتی ایران حدود ۰.۶ درصد است 
و پیش بینی می شود حدود ۱۰ تا ۱۵ سال آینده، نرخ رشد جمعیت صفر 

درصد و سپس نرخ رشد منفی جمعیت )یعنی کاهش جمعیت( را ثبت 
کنیم.قاسمی با اشاره به شاخص  نرخ باروری افزود: امروز نرخ باروری 
کشور )میانگین تعداد فرزندان یک زن( به حدود ۱.۶ فرزند به ازای هر 
زن رسیده است. پایین ترین نرخ باروری امروز در تمام منطقه غرب آسیا، 
شــمال آفریقا و منطقه معروف به MENA به نام ایران ثبت شده است 
که عالوه بر این موضوع، رکورد ســرعت کاهش نرخ باروری هم در سه 
دهه گذشته به نام ایران ثبت شده و این درحالیست که در سال ۶۵ نرخ 

باروری ۶.۵ فرزند به ازای هر زن بود.

سه استان پایین ترین نرخ باروری را از آن خود کردند
بنابر اظهارات دبیر مرکز مطالعات جمعیت، نرخ باروری در کالن شهرها 
کمتر از ۱.۵ فرزند اســت به طوری که نرخ بــاروری در تهران حدود ۱.۴ 
فرزند به ازای هر زن است. همچنین استان هایی مانند گیالن،  مازندران 
و مرکزی با نرخ باروری حدود ۱.۱ فرزند، پایین ترین نرخ باروری کشور را 

به خود اختصاص داده اند.

کاهش ۵۵0 هزار تولد طی ۵ سال اخیر 
قاسمی با اشاره به شاخص موالید در کشور نیز یادآور شد در حالی که در 

سال ۱۳۹۴ یک میلیون و ۵۷۰ هزار تولد ثبت شد، این میزان موالید ساالنه 
کاهش پیدا کرد و هر سال میزان روند کاهشی هم بیشتر شد تا جایی که 
در سال ۱۳۹۹ تعداد موالید به حدود یک میلیون تولد رسید؛ یعنی در یک 
دوره پنج ساله بیش از ۵۵۰ هزار تولد را از دســت دادیم.این پژوهشگر 
گفت: پیش بینی می شــود که روند کاهش تعداد تولدها همچنان ادامه 
داشته باشد و با توجه به خروج بانوان دهه ۶۰ از سنین باروری و باتوجه به 
رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد ایران و البته تغییر نگرش ها و سبک زندگی 
خانواده ایرانی، این روند تعداد تولد در خانواده ها همچنان ادامه پیدا کند. 

خطر جمعیت فوق سالمند، بیخ گوش ایران  
قاسمی در ادامه با اشاره به نرخ ســالمندی در کشور و با بیان اینکه طبق 
تعریف بین المللی ۶۰ تا ۷۵ سال را سالمند جوان، ۷۵ تا ۹۰ سال را سالمند 
و بیش از ۹۰ سال را کهنسال می نامند، گفت: تمام کشورهای دنیا در حرکت 
به سمت سالخوردگی جمعیت هستند، اما ایران بدون کسب رشد و توسعه 
اقتصادی و بدون بهره گیری از نیروی جوان و فعال برای توسعه و پیشرفت، 
وارد فاز سالخوردگی جمعیت می شود و این پیامدهای سالخوردگی را برای 
کشور صد چندان خواهد کرد؛ به طوری که طی سه دهه آینده رکورد جدیدی 
را در سرعت سالخوردگی جمعیت ثبت خواهیم کرد. این درحالیست که 
اغلب کشورهایی که امروز در مرحله فوق سالمندی هستند، مسیر جوانی 
تا سالخوردگی و مرحله فوق ســالمندی را در یک بازه زمانی ۱۳۰ تا ۱۴۰ 
سال طی کرده اند اما ایران مســیر جوانی تا سالمندی جمعیت را در یک 
بازه زمانی ۳۰ ساله طی خواهد کرد. وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود 
۱۰.۵ درصد جمعیت کشور سالمند هستند، گفت: تا سال ۲۰۵۰ میالدی این 
رقم به بیش از ۳۲ درصد افزایش پیدا خواهد کرد و به این ترتیب در یک 
بازه زمانی ۳۰ ساله یک کشور فوق سالمند یا در مرحله انفجار سالمندی 
خواهیم بود و از این به بعد نمی توان ایران را کشوری جوان خطاب کرد.دبیر 
مرکز مطالعات جمعیت تاکید کرد: در حال حاضر تمام این شاخص های 

جمعیتی ایران در وضعیت هشدار قرار گرفته اند.

پیامدهای سالخوردگی جمعیت
وی ادامه داد: سالمندی جمعیت پیامدهای بسیار جدی برای کشور رقم 
خواهد زد که مهم ترین این پیامدها در حــوزه اقتصاد خواهد بود. زمانی 
که سالخوردگی این میزان از جمعیت را به خود اختصاص می دهد یعنی 
نیروی کار کاهش پیدا می کند و این درحالیست که ما نیازمند نیروی کار 
خارجی خواهیم شد؛ وقتی نیروی کار کاهش پیدا کند، تولید ناخالص 
ملی GDP نیز کاهش و وابستگی ما به واردات افزایش می یابد. با وارد 

شدن نیروی کار خارجی، خروج ارز از کشور تسریع پیدا خواهد کرد.

هزینه های درمانی سالمندان 4 برابر جوانان 
قاسمی خاطرنشان کرد: با سالمندی جمعیت کشور، هزینه نگهداری، 
بهداشت و درمان ســالمندان افزایش جدی پیدا می کند، به طوری که 
مطالعات نشان می دهد یک سالمند چهار برابر یک جوان هزینه های 

درمانی و بهداشتی دارد.

با مسئولان جامعه

طی چند روز اخیر ۶ عضو از دو بیمار مرگ مغزی در 
اصفهان اهدا شد.مریم خلیفه سلطانی در خصوص 
موضوع پیوند اعضای خانم ۳۷ ســاله در اثر سکته 
مغزی اظهار داشــت: این خانم که در بیمارســتان 
غرضی بســتری بودند، بر اثر ســکته مغزی فوت 
شدند و با رضایت خانواده به بیمارستان الزهرا )س( 
برای آزمایشات منتقل شــدند و در این بیمارستان 
نیز آزمایشات تکمیلی برای اهدای سه عضو  انجام 
شــد.وی افزود: کلیه های این فرد در بیمارســتان 
خورشــید به دو بیمار نیازمند پیوند و کبد این خانم 

بــه بیمارســتان تخصصی در شــیراز منتقل شــد 
ولی متاســفانه امکان پیوند قلب ایــن بیمار وجود 
نداشت.مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی 
الزهرا)س( بیان کــرد: همچنین طی عمل جراحی 
،۳ عضو آقای ۳۵ ســاله کــه در اثر تصــادف دچار 
مرگ مغزی شده بود با رضایت خانواده به سه بیمار 
اهدا شــد و قلب این بیمار نیز امکان اهدا نداشت؛ 
اما دو کلیه و کبد او به شــیراز برای اهدا به سه بیمار 
نیازمند پیوند منتقل شــد.خلیفه سلطانی تصریح 
کرد: براساس دستور وزیر اسبق بهداشت  و ابالغ به 
تمامی استان ها، بیمارستان ها موظف اند بیماران با 
ضریب هوشیاری کمتر از ۶ را روزانه  به واحد اهدای 
عضو همان استان گزارش کنند و ضریب هوشیاری 
کمتر از ۶ می تواند به علت کما و مرگ مغزی باشد.

وی ادامه داد: بیمار توسط تیم مرگ مغزی بررسی و 
هر ۵ پزشک باید مرگ مغزی را تایید کنند سپس در 
صورت ارزیابی و تایید مرگ مغزی و سالمت اعضا 
برای اهدای عضو، با رضایت خانواده آزمایش هایی 
صورت می گیرد، در این آزمایشــات اعضای بیمار از 
لحاظ بیماری هــای عفونی،کرونا و عملکرد اعضای 
پیوندی بررسی می شود و با تیم پیوندی که قرار است 
آن عضو اهدا شود، هماهنگی و طی عمل جراحی این 
کار صورت می گیرد.مسئول واحد فراهم آوری اعضای 
پیوندی الزهرا)س( گفت: در جریان اهدای اعضای 
متوفی هیچ متالشی شدن و بد شکلی رخ نمی دهد 
و تنها برشی از گردن تا ناف ایجاد و اعضای مورد نظر 
خارج و سپس بخیه صورت می گیرد و جسد تحویل 

خانواده داده می شود.

 اهدای عضو 2 مرگ مغزی در اصفهان
 به 6 نفر  زندگی بخشید

برگزاری همایش دوچرخه 
سواری ویژه کارشناسان 

رسمی دادگستری
بــه مناســبت روز کارشــناس، همایش 
دوچرخه سواری ویژه کارشناسان رسمی 
دادگستری در اصفهان برگزار شد.در این 
همایش کارشناســان رسمی دادگستری 
از محل کانون تا گلستان شهدای اصفهان 
رکاب زدند و با حضور بر مزار شهدا، ضمن 
تجدید عهد با آرمان های آنها، بر اجرای هر 

چه بیشتر عدالت در جامعه تاکید کردند.

 مصالحه 36 درصدی پرونده های شورا های حل اختالف
 در اصفهان

معاون قضایی رییس کل و رییس شــورا های حل اختالف اســتان اصفهان از مصالحه ۳۶ درصدی 
پرونده های شورا های حل اختالف این استان در شــش ماهه ابتدایی سال جاری خبر داد و گفت: در 
همین بازه زمانی بیش از ۲۷ هزار پرونده با تالش شورا های حل اختالف استان اصفهان با مصالحه ختم 
شده است. رییس شورا های حل اختالف اســتان اصفهان خاطرنشان کرد: طی شش ماهه اول سال 
۱۴۰۰ تعداد ۱۲۲ هزار و ۷۴۵ فقره پرونده به شــورا های حل اختالف استان اصفهان وارد شده که از این 
تعداد ۱۲۴ هزار و ۷۱۲ فقره پرونده با تالش شورا های حل اختالف این استان مختومه شده است.وی در 
ادامه گفت: با تالش کارکنان شورا های حل اختالف استان اصفهان ۲۷ هزار و ۶۵ پرونده نیز با مصالحه 
مختومه شده است.موسویان، نرخ رسیدگی به پرونده ها در این بازه زمانی را بیش از ۱۰۱ درصد عنوان کرد.

100 زندانی در اصفهان آزاد شدند
مدیر کل زندان های استان اصفهان گفت که به مناســبت هفته وحدت و میالد ختم رسل پیامبر مکرم 
اسالم حضرت محمد مصطفی )ص(  و حضرت امام جعفر صادق )ع( در مراسمی ۱۰۰ نفر از مددجویان 
با حبس کمتر از ۶ ماه از زندان مرکزی آزاد شدند. علیرضا بابایی تصریح کرد: حدود ۹۰۰ زندانی جرائم غیر 
عمد و محکومان مالی با بیش از هزار میلیارد تومان بدهی در زندان های استان اصفهان حبس هستند.وی 
ابراز امید کرد که نیکوکاران اصفهانی همانند سال های قبل برای آزادی این بخش از زندانیان اقدام کنند. 

مزاحمت تلفنی ۸0 درصد تماس ها با سامانه 12۵ آتش نشانی
بیش از ۸۰ درصد تماس ها با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی مزاحمت تلفنی است.سخنگوی آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با بیان اینکه در زمان مزاحمت، ممکن است جان و مالی در خطر 
باشد و امکان تماس را نداشته باشد ، گفت: بیشترین وقت و انرژی کارکنان ستاد فرماندهی آتش 
نشانی برای جواب دادن به تلفن های بی مورد بعضی هدر می رود.فرهاد کاوه آهنگران  افزود: در صورت 
اعالم غیر واقعی حریق یا حادثه و اعزام اکیپ آتش نشانان، زمان رسیدن به حریق و حوادث واقعی دو 
برابر می شود.وی با اشاره به اینکه در اعزام های غیر واقعی احتمال وقوع حادثه برای خودرو های آتش 
نشانی وجود دارد ،گفت: هزینه هر اعزام بی مورد خودرو های آتش نشانی سرسام آور و از نظر شرعی، 

قانونی و عرفی این کار، غیر اخالقی و غیر انسانی است.

 خدمت رسانی به بیماران غیرکرونایی
 در بیمارستان شهیداشرفی

رییس بیمارستان شهیداشرفی خمینی شهر، بیمارستان ۹ دی را ویژه ارائه خدمات به بیماران کرونایی 
و بیمارستان شهید آیت ا...اشرفی اصفهانی را هم زیرپوشش بیماران غیرکرونایی دانست و گفت: از 
ابتدای کار این بیمارستان با ۷۷ تخت و امکانات الزم در حال خدمت رسانی به بیماران غیر کرونایی 
است.علیرضا زمانپور با اشاره به فعالیت بخش های مختلف این بیمارستان با تمام ظرفیت افزود: 
در این مدت ۴ ماهه به ۲۵ هزار بیمار ســرپایی در درمانگاه عمومی و حدود ۵ هزار بیمار در درمانگاه 
تخصصی خدمات ارائه شده است.وی با بیان اینکه حدود ۷۰۰ عمل جراحی در این بیمارستان صورت 
گرفته است، گفت: تعداد مراجعه کنندگان به اورژانس بیمارستان شهید اشرفی حدود ۷ هزار مورد و 
تعداد مجموع بیماران بســتری در این مدت به عنوان بیماران غیرکرونایی ۱۴۰۰ مورد و اشغال تخت 
بیمارستان بیش از ۹۲.۵ درصد بوده اســت.این بیمارستان با کمک ۵۰ میلیارد ریالی خیران طی دو 
سال گذشته بازسازی شده است ، اما بخش هایی همچون رادیولوژی و دستگاه های سی تی اسکن 

و اکو برای خرید، باسازی و بهسازی به ۱۰۰ میلیارد ریال بودجه نیاز دارد.

وز عکس ر

خبر روزخبرخوان

مدرسه مجازی موسسه 
نوراالنوار ملکوت اصفهان 

راه اندازی می شود
 مدیر موسســه نوراالنــوار ملکــوت اصفهان 
از تاســیس مدرســه مجازی این موسسه در 
روزهای آینده خبر داد و اظهار کرد: این مدرسه 
با همکاری موسسه مهد قرآن و مجمع خیرین 
قرآنی اســتان اصفهان تاســیس می شود و 
ثبت نــام افــراد برای شــرکت در ایــن طرح 
آغاز شــده اســت. عالوه بر فعاالن قرآنی، هر 
کس که عالقه مند به یادگیــری معارف قرآن 
و اهل بیت)ع( باشــد نیــز می توانــد در این 
مدرسه مجازی شــرکت و بنا به عالقه خود، از 
دروس ارائه شده اســتفاده کند.جمشیدیان 
با بیان اینکه هدف اساســی این طرح، ارتقای 
توانمندی هــای مربیــان قرآنــی و مدیــران 
خانه های قرآن روســتایی اســت، افزود: در 
مدرســه مجازی موسســه نوراالنوار ملکوت، 
ترجمه و مفاهیم قرآن، قرائت، تجوید، تفسیر 
و تدبر در قرآن، نهج البالغه، صحیفه سجادیه، 
قرآن و مهارت های تدریس، تصویرســازی در 
قرآن، اصول عقاید، اخالق معلمی، آداب قرائت 
قرآن، مدیریت علمی و مدیریت قرآنی تدریس 
می شود.مدیر موسسه نوراالنوار ملکوت اصفهان 
تصریح کرد: ما به دنبال جذب افراد مشــتاق 
و عالقه منــد به یادگیری معــارف قرآن و اهل 
بیت)ع( در مدرسه مجازی موسسه هستیم و 
شرایط خاصی برای ثبت نام پیش بینی نشده 
است و تنها شرطی که مدنظر قرار دارد، عالقه به 
آشنایی و انس با قرآن است. عالقه مندان برای 
ثبت نام و شرکت در این طرح می توانند از صبح 
تا ظهر روزهای زوج با شماره های ۳۴۴۷۳۱۱۰ 
و ۳۴۴۷۴۲۶۲ یا شماره همراه ۰۹۱۳۲۰۴۳۲۹۶ 
تماس بگیرند.جمشیدیان ادامه داد: تمرکز این 
طرح بر یادگیری ترجمه و مفاهیم قرآن است 
و معتقدیم تا زمانی که با ترجمه و مفاهیم قرآن 
آشنایی نداشته باشیم، قادر به درک فرهنگ و 
معارف قرآن نخواهیم بــود. یادگیری قرائت و 
تجوید و شرکت در مسابقات مختلف در جای 
خودش بسیار خوب است، ولی باید با الیه های 
درونی مفاهیم قرآن نیز آشنا شویم، تا بتوانیم 

بهره عملی از این کتاب آسمانی ببریم.

باالخره ممنوعیت تردد شبانه در اصفهان اجرا می شود یا لغو شده؟

معمای ممنوعیت!
دیروز رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت که طرح ممنوعیت تردد شبانه در اصفهان لغو است و هنوز تصمیمی در ستاد مقابله با کرونا برای اجرای  زاینده رود
دوباره این طرح گرفته نشده است. سرهنگ محمدرضا محمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به لغو طرح ممنوعیت تردد شبانه از شهریور ماه 
تاکنون اظهار داشت: »در برنامه ریزی اولیه قرار بود این طرح تا ۱۵ مهر ماه لغو و پس از آن اجرا شود؛ اما همچنان ستاد مقابله با کرونا تصمیمی در خصوص اجرای دوباره 
این طرح نگرفته و از این رو طرح ممنوعیت تردد شبانه از ساعت ۲۲ تا سه بامداد همچنان لغو است.« خبر لغو طرح ممنوعیت تردد شبانه در اصفهان در حالی مطرح می 
شود که ۱۸ مهرماه، رییس پلیس راهور استان از آغاز دوباره اعمال محدودیت های تردد شبانه از اصفهان از ۱۶ مهر ماه خبر داده بود! سرهنگ محمدی در تاریخ مورد اشاره و 
در گفت و گو با »مهر« با اشاره به اینکه ممنوعیت تردد شبانه که به دلیل شیوع کرونا در اصفهان و ۱۰ شهر استان اجرا شد، از ۲۶ شهریور ماه تا ۱۵ مهر ماه به دلیل فعالیت مراکز 
واکسیناسیون لغو شده، گفته بود: با توجه به اتمام این بازه زمانی از روز ۱۶ مهر ماه اجرای طرح ممنوعیت تردد شبانه از ساعت ۲۲ الی سه بامداد از سر گرفته شد. وی حتی 
تاکید کرده بود که شهروندان نسبت به ممنوعیت های اعمال شده توجه داشته باشند چرا که نظارت جدی با استفاده از دوربین های کنترل و نظارت سطح شهر انجام می شود.



رییس اداره فنی مهندسی اداره کل ورزش و جوانان اصفهان گفت: هفت طرح ورزشی در این استان تا پایان سال جاری تکمیل می شود و به بهره برداری خواهد 
رسید.حسین محمودیه، مساحت این پروژه های ورزشــی را بالغ بر ۱۰ هزار مترمربع اعالم کرد و افزود: زمین چمن مصنوعی، سالن کشتی و سالن چندمنظوره 
ازجمله این طرح هاســت. وی با اشــاره به اینکه اعتبار طرح ها حدود ۱۰ میلیارد تومان است، خاطرنشان کرد: این اماکن ورزشــی در شهرستان های اصفهان، 
شاهین شهر و میمه و برخوار قرار دارند. رییس اداره فنی مهندسی اداره کل ورزش و جوانان اصفهان بابیان اینکه در هفته تربیت بدنی امسال پنج پروژه از سوی این 
نهاد تکمیل و افتتاح شد، اظهار داشت: زمین چمن مصنوعی و سالن صخره نوردی در شهرستان های اصفهان، نجف آباد و بیدگل از زمره این طرح ها بود. محمودیه 
تصریح کرد: مساحت این مجموعه های ورزشی حدود ۶ هزار مترمربع است و به غیراز این پروژه ها، پنج طرح دیگر از سوی دیگر نهادها مانند آموزش وپرورش 
در هفته تربیت بدنی افتتاح شد. وی ادامه داد: استان اصفهان افزون بر ۱۰۰ پروژه نیمه تمام ورزشی دارد و تخصیص اعتبارات الزم برای تکمیل و بهره برداری آنان 
ضروری است. سرانه ورزشی این استان حدود ۰. ۴۶ مترمربع به ازای هر نفر است و در مقایسه با بیشتر استان ها وضعیت مطلوبی ندارد. استان اصفهان با جمعیت 

بیش از پنج میلیون نفر دارای ۲۴ شهرستان، حدود ۳۷۵ هزار ورزشکار سازمان یافته و بالغ بر یک هزار و ۷۰۰ باشگاه ورزشی است.
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خاطرهجالب»شوایناشتایگر«از»دخئا«
داوید دخئا بعد از شــب کابوس واری که برابر لیورپول و محمد صالح داشت بار دیگر مورد انتقاد 
تند هواداران یونایتد قرار گرفت.منچســتر یونایتد در حســاس ترین بازی هفته نهم رقابت های 
لیگ جزیره در اولدترافورد از لیورپول پذیرایی کرد و با ۵ گل شکســت خــورد.در این بازی دخئا 
نمایش ناامید کننده ای داشــت و تقریبا به هر توپی »نه «گفت.شواین اشتایگر ،هافبک آلمانی 
سابق یونایتد درباره نمایش ضعیف دخئا گفت: وقتی به منچستر یونایتد پیوستم دخئا من را کنار 
کشید و گفت: آیا من بهتر از نویر هستم.به او گفتم نه. نویر یک دروازه بان  متفاوت است. هر بار 
که دخئا بازی خوبی را به نمایش می گذاشــت از من می پرسید که آیا بهتر از نویر است. االن هم 

می گویم که نویر در سطح دیگری است.

مورینیو: 

ترکیبرمدربازیبعدیهمهمیناست
رم هفته گذشــته در رقابت های لیگ کنفرانس اروپا به مصاف تیم نروژی بودو گلیمت رفت و با 
نتیجه ۱-۶ برابر این تیم شکست خورد. اتفاقی که عصبانیت شــدید مورینیو را به همراه داشت.

این مربی پرتغالی پس از بازی مانند بســیاری از دفعات، تقصیر را به گردن بازیکنان انداخته و 
مدعی شد که تنها ۱۳ بازیکن شایستگی به تن کردن پیراهن رم را دارند و به دلیل عملکرد ضعیف 
بازیکنان ذخیره این تیم است که او مجبور شده به طور مداوم از بازیکنانی ثابت در ترکیب تیمش 
اســتفاده کند.مورینیو در فصل جاری تنها از ۲۲ بازیکن از فهرست ۳۱ نفره تیمش استفاده کرد و 
ظاهرا اعتماد چندانی به کسانی که فرصت بازی در زمین نداشته اند، ندارد. او پنج بازیکن حاضر در 
ترکیب اصلی رم برابر بودو را در بازی مقابل ناپولی از فهرست خط زد تا آنها را تنبیه کرده باشد. این 
افراد شامل ماراش کومبوال، آمادو دیاوارا، ریکاردو کاالفیوری، گونزالو ویار و بورخا مایورال بودند.

بعید اســت که آنها به زودی برای رم به زمین بروند، چرا که مورینیــو از همین حاال ترکیب اصلی 
تیمش برای بازی بعدی مقابل کالیاری را انتخاب کرده است. او در گفت وگو با DAZN در پاسخ 
به سوالی درباره دلیل تنبیه کردن بعضی از بازیکنان پس از دیدار لیگ کنفرانس اروپا در نروژ اظهار 
داشت:» این پیامی برای رختکن است چون آن بازی در تاریخ و در کارنامه من می ماند، فراموش 
کردن آن نتیجه دشوار است. ترکیب ثابت تیم من برای بازی بعدی نیز همین ترکیب خواهد بود.«

انتقاد از عملکرد الپورتا: 

توبیشترپلیسهستی!
بارســلونا یکشــنبه شــب با نتیجه ۱-۲ برابر رئال مادرید در ورزشــگاه نوکمپ شکست خورد تا 
چهارمین شکســت متوالی این تیم برابر رقیب ســنتی رقم بخورد.رونالد کومان و  شاگردانش 
پس از نمایش ضعیفی که در اولین ال کالســیکوی فصل جاری به نمایش گذاشتند با انتقادات 
بسیاری روبه رو شــدند اما رائول وارال، مجری آدیاریو، به نقش الپورتا نیز اشاره کرده است.او در 
برنامه خود گفت:» الپورتا بیشــتر از این که مردی توانمند باشــد، پلیس است. او تالش زیادی 
کرد تا از حضورش در جایگاه مدیران استفاده سیاسی کند.  او ماموران امنیتی بسیاری را مامور 
گشتن کیف هواداران کرد و باعث شــد صدها نفر پس از آغاز بازی وارد سکوهای نوکمپ شوند. 
این در حالی بود که هیچ اقدام امنیتی برای خروج ســایر افراد شناخته شده در نظر گرفته نشد، 
برای مثال مربی هلندی پس از شکســت دیگری برابر رئال مادرید هنگام خروج از ورزشگاه با 
مشکالت بسیاری روبه رو شد.«وارال ادامه داد:» شرایط همین است. همه در اعماق وجودشان 
می دانند که حق با پیکه است. بارسا مشکالت ورزشــی ندارد و این شرایط حاصل اتفاقی بسیار 
عمیق تر است. ارزش ها باید بیشــتر از مالکیت توپ صرف و استفاده از سیستم ۳-۳-۴ باشد. 
حتی اگر شما با کار کومان مخالف باشید هم باید از افراد باشگاه حمایت کنید و تا آخر پشت آنها 

بمانید. باید از همه حمایت کنید.«

مروری بر نکات آماری دومین دیدار طالیی پوشان در فصل جاری رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور؛

این سپاهاِن مدعی

تیم فوتبال سپاهان در دومین دیدار خود  سمیهمصور
در جریان رقابت های لیــگ برتر فوتبال 
کشور  در مقابل تیم نفت مسجد ســلیمان بازی حساب شده ای را به 
نمایش گذاشت و با شکست این حریف سرســخت، خود را رسما به 
عنوان یکی از جدی ترین مدعیان قهرمانی این دوره از رقابت های لیگ 
برتر معرفی کرد. شــاگردان محرم نوید کیا که دوره گذشته رقابت های 
لیگ برتر فوتبال کشور را با عنوان نایب قهرمانی به پایان رساندند در فصل 
جاری این رقابت ها تنها بــه باال بردن جام قهرمانــی فکر می کنند که 
عملکرد آنها در دو بازی اول برگزار شــده از بیست و یکمین دوره رقابت 
های لیگ برتر فوتبال کشــور به خوبی گواه این مســئله است. در این 
گزارش مروری خواهیم داشت بر نکات آماری دیدار تیم های سپاهان 
اصفهان- نفت مسجد سلیمان که با پیروزی سه بر صفر طالیی پوشان 

نصف جهان به پایان رسید.

دو گل از سه گل سپاهان در دیدار با نفت مسجد سلیمان، توسط 
سجاد شهباززاده به ثمر رسید. مهاجم طالیی پوشان که فصل 
گذشته رقابت های لیگ برتر عنوان آقای گلی را از آن خود کرد و با این 

دو گل نشان داد که در این فصل نیز به دنبال آقای گلی و ثبت رکورد ویژه 
با پیراهن سپاهان است.شهباززاده خیلی زود در دقیقه ۷ توانست گل 
اول مسابقه را باز هم روی پاسی از دانیال اسماعیلی فر که در بازی اول 
نیز یکی از گل های تیمش را ســاخته بود، با ضربه سر به ثمر برساند و 
گل دوم نیز روی تیزهوشی آقای گل فصل گذشته مسابقات در ریباند 
به ثمر رسید، تا سجاد که در بازی اول موفق به گلزنی نشده بود، در دیدار 
برابر مسجد ســلیمان دو بار موفق به باز کردن دروازه حریف در جریان 
پیروزی سه بر صفر شاگردان محرم نویدکیا شود.شماره 9 طالیی پوشان 
اصفهانی در ابتدای لیگ هجدهم یکی از خریدهای امیرقلعه نویی برای 
تقویت طالیی پوشان بود. این مهاجم طی دو ســال بازی زیر نظر این 
مربی باتجربه همواره یکی از بازیکنــان مورد توجه قلعه نویی بود و این 
مربی استفاده از او در پست غیرتخصصی را به نبودنش ترجیح می داد. 
ســجاد طی لیگ های هجدهم و نوزدهم موفق شده بود ۱۰ مرتبه برای 
طالیی پوشان اصفهان گلزنی کند و در لیگ بیســتم، دو برابر دو فصل 
گذشته اش گلزنی کرد، تا حاال پس از هفته دوم رقابت های لیگ بیست 
و یکم که چهارمین فصل حضور او در اردوی طالیی پوشان در حال رقم 
خوردن است، شــمار گل هایش برای ســپاهان در تاریخ لیگ برتر به 

عدد ۳۰ برسد.

طالیی پوشان مقابل شاگردان فراز کمالوند کیفیت بازی باالیی 
از خود نشان داده و در هر دو فاز هجومی و دفاعی عملکرد خوبی 

را از خود به جای گذاشتند.
آنالیز دقیق و شناخت کامل نقاط ضعف حریف، اتخاذ تاکتیک درست 
و اســتمرار در پیاده کردن آن، دقت در زدن ضربات آخر و حفظ تمرکز 
روانی در طول روند بازی، ۴ فاکتور پیروزی بخش سپاهان در این دیدار 

به شمار می رود.

تیم ســپاهان در دومین گام خود از فصــل جدید رقابت های 
لیگ برتر، دومین پیروزی پیاپی را به دست آورد تا یک شروع 
رویایی در لیگ بیســت و یکم داشته باشــد.  این تیم در شرایطی در 
فصل جاری رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور موفق به کسب تمامی 
امتیازات دو دیدار ابتدایی خود شده است که آنها در فصل گذشته تنها 
سه امتیاز کسب کرده بودند. شاگردان محرم نویدکیا در پایان روز اول 
هفته دوم مسابقات لیگ با کسب شش امتیاز در صدر جدول رده بندی 

قرار گرفتند.

خبر روز

پایانجنجال»علیرضاابراهیمی«وپرسپولیس
غیبت چند روزه علیرضا ابراهیمی مربوط به اعتراضی است که نسبت به عدم حضورش در ترکیب 
این تیم پیش از بازی با فوالد خوزستان داشته است.مدافع تازه وارد پرسپولیس که در این فصل 
از گل گهر سیرجان به خدمت گرفته شده 
بود، پیش از بازی برابر فوالد خوزستان در 
اولین بازی فصل، با توجه به روند تمرین 
که نشان می داد در ترکیب اصلی جا ندارد 
گفت وگویی با سرمربی تیم در این زمینه 
داشــت. ابراهیمی در اعتراض به عدم 
حضورش در ترکیب اصلــی برابر فوالد 
خوزستان به سرمربی تیم اعالم کرده اگر 
جایی در تفکرات اصلی اش ندارد، اجازه 
بدهد که در سفر به اهواز تیم را همراهی 
نکند!موضوعی که با موضع تند یحیی گل محمدی همراه شده و ضمن خارج کردن نام این بازیکن از 
نفرات لیست سفر به اهواز، او را از حضور در تمرینات بعد از این بازی هم منع کرده است. غیبت چهار 
روزه علیرضا ابراهیمی در تمرینات چند روز اخیر پرسپولیس بعد از بازی با فوالد خوزستان، همچنان 
ادامه دارد و با این شرایط باید شاهد غیبت او برابر تیم نساجی مازندران در هفته دوم لیگ برتر هم 
بود.ابراهیمی اما به نظر می رســد در انتظار این است تا در گفت وگویی مجدد با کادرفنی و خصوصا 
یحیی گل محمدی ضمن عقب نشینی از مواضع خود و عذرخواهی بابت رفتاری که داشته، شرایط 
بازگشت به تمرینات را نیز شکل دهد و باید دید این موضوع محقق خواهد شد یا خیر.بعد از جدایی 
محمدحســین کنعانی زادگان، پرســپولیس برای تقویت خط دفاعی خود اقدام به جذب علیرضا 
ابراهیمی از گل گهر سیرجان و علی نعمتی از پدیده مشهد کرده بود. با این حال این دو بازیکن طی 
دو بازی لیگ قهرمانان مقابل استقالل تاجیکستان و در ادامه الهالل عربستان فرصت همراهی این 

تیم را به دست نیاوردند و یحیی از زوج سیدجالل حسینی و فرشاد فرجی سود برده است. 

پرافتخارترینسرمربیلیگدرانتظاربخشش
حضور در نیمه نهایی جام حذفی فصل گذشــته برای گل گهری ها تبعات منفی زیادی داشت و آنها 
عالوه بر اینکه در روز کامال پرحاشیه و خبرساز، مسابقه را با نتیجه ۲ بر ۱ برابر استقالل واگذار کردند، 
دو مربی خودشان را نیز در هفته های ابتدایی فصل جدید از دست دادند و براساس حکمی که صادر 
شد، امیرقلعه نویی با محرومیت سه ماهه و ســعید الهویی با محرومیت دو ماهه روبه رو شدند و 

امکان حضور در استادیوم هم برای آنها فراهم نیست.
با این حال قلعه نویی بدون توجــه به این محدودیتی که پیش روی او و شــاگردانش قرار گرفته، 
اردوی آماده سازی تمام و کمالی را برای تیمش برنامه ریزی کرد و آنها در مسابقه اول نشان دادند 
که به خوبی مهیای ورود به مســابقات هستند و کســب نتیجه ۴ بر  یک مقابل تیم چهارم جدول 
رده بندی در فصل گذشــته لیگ برتر که قرمزپوشــان آذربایجانی با تفاضل گل بهتر موفق شدند 
این عنوان را از آبی پوشان ســیرجانی بگیرند، گامی بود در راستای تایید همین موضوع.قلعه نویی 
البته همچنان در کنار تیمش حضور نخواهد داشت و در دیدار برابر فجرسپاسی شیراز نیز که به نظر 
می رسد با توجه به نامساعد بودن چمن ورزشــگاه حافظیه، دیدار سختی برای گل گهر خواهد بود، 
مجتبی سرآسیایی هدایت تیم را برعهده خواهد داشت و احتماال توصیه های مورد نیاز فنی، در بین 
دو نیمه از طریق سرمربی باتجربه سیرجانی ها به دستیارش منتقل خواهد شد.البته باشگاه گل گهر 
چه پس از حکم کمیته انضباطی  و چه پس از تایید حکم محرومیت دو مربی خود، تالش هایش را 
برای لغو یا حداقل کاهش مدت زمان احکام صادر شده، آغاز کرد و حاال هم این امیدواری در میان 
اعضای باشگاه ســیرجانی وجود دارد که دو مربی تیم زودتر از موعد تعیین شده شانس حضور در 

کنار تیم را پیدا کنند.

مستطیل سبز

ملی پوش بسکتبال زنان:

بازیتدارکاتیتنهافرق
ماباتیمهایدیگراست

ملی پوش بسکتبال زنان می گوید :تفاوت تیم 
بسکتبال زنان ایران با سایر تیم های حاضر در 
کاپ آسیا بازی تدارکاتی کمتر است، بنابراین 
دیدارهای دوستانه ترکیه کمک کننده خواهد 
بود. تیم ملی بســکتبال زنان ایران قرار است 
برای اولین بار پس از دریافــت مجوز بازی با 
حجاب اسالمی، در مسابقات قهرمانی دسته 
دوم آسیا شــرکت کند. ایران در این رقابت ها 
با تیم های لبنان و ســوریه هم گروه اســت و 
قزاقســتان، اندونزی و اردن هم در گروه دوم 
حضور دارنــد. از هر گروه دو تیــم راهی نیمه 
نهایی می شود و در نهایت تیم قهرمان به دسته 
یک آسیا صعود می کند.کیمیا یزدیان طهرانی 
در مورد آمادگی تیم ملی بسکتبال زنان ایران 
گفت: تمرینات را فشرده جلو بردیم و اردوهای 
منظمی داشــتیم. اکنون هم برای مسابقات 
تدارکاتی ترکیه آماده می شــویم که اگر اعزام 
شــویم خیلی کمک کننده خواهد بود.وی  در 
مورد مسابقات قهرمانی دسته دوم آسیا بیان 
کرد: خیلی خوش بین هســتم و همه با تمام 
وجود دوســت داریم که قهرمان شــویم. در 
مســابقات هم تمام تالش مــان را می کنیم. 
بازیکنان ایران از قابلیت باالیی برخوردارند و 
فرق ما و تیم های دیگر بــازی تدارکاتی کم تر 
اســت.  امیدوارم نتیجه خوبــی بگیریم.وی 
در ادامه افزود: به نظــرم همه بازیکنان آماده 
هســتند اما چون تمرینات فشــرده بود باید 
بیشــتر تمرکز کنیم. من هم آماده هســتم، 
تمرین به تمرین بهتر می شــوم و امیدوارم به 
تیم ملی کمک کنم.یزدیان طهرانی به احتمال 
قهرمانی ایران در کاپ آسیا اشاره کرد و گفت: 
صعود کار آسانی نیســت؛ اما غیرممکن هم 
نیست. اگر همه پشت هم باشیم و تمام نکات 
مد نظر مربی را انجام بدهیم، توانایی قهرمانی 
را داریم و دلم به این اتفاق روشن است. سطح 
مســابقات خیلی باالســت، تیم ها بازیکنان 
خوبــی دارنــد و بازی های دوســتانه  انجام 
داده اند. اگر مثل ما بازیکن خارجی نداشــته 
باشند، می توانیم بازی پایاپایی داشته  باشیم.

دو گل از سه گل سپاهان در دیدار با نفت مسجد سلیمان، 
توسط سجاد شهباززاده به ثمر رسید. مهاجم طالیی پوشان 
که فصل گذشته رقابت های لیگ برتر عنوان آقای گلی را از 
آن خود کرد و با این دو گل نشان داد که در این فصل نیز به 

دنبال آقای گلی و ثبت رکورد ویژه با پیراهن سپاهان است

فوتبال جهان

وز عکس ر

لباسنمایندهزنانایران
درلیگقهرمانانآسیا

از سه رنگ لباس تیم فوتبال شهرداری 
ســیرجان برای حضور در رقابت های 
جام باشــگاه های فوتبال زنان آســیا 
رونمایی شــد. شــهرداری سیرجان 
قهرمان فصل گذشته لیگ برتر فوتبال 
زنان ایران یکی از 8 تیم حاضر در این 
رقابت هاست که باید در مرحله گروهی 
با تیم های بنیادکار ازبکستان، گوکوالم 
کراال هند و امان کالب اردن رقابت کند.

رقابت های بوکس قهرمانی جهان ۲۰۲۱ صربستان، 
از صبح  روز گذشته آغاز شد که تیم ملی ایران نیز در 
این دوره از رقابت ها با ۱۰ بوکسور شرکت کرده است. 
البته بوکسورهای ایران از روز دوم این مسابقات به 
مصاف رقیبان خود خواهند رفت.مشت زنان ایران که 
برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان در بلگراد اردو 
زده اند، امیدوارند حسرت بوکس ایران در رقابت های 
جهانی را پایان دهند. شــاگردان استکی که آمادگی 
خوبی از خود در رقابت های قهرمانی آسیا نشان دادند، 
اکنون در پی آن هستند که ایران را برای اولین بار، در 
مسابقات جهانی به مدال برسانند. سرمربی تیم ملی 
بوکس ایران نیز درباره برگزاری این مسابقات گفت: 
۱۰۵ کشــور در این دوره ثبت نام کرده اند و مسابقات 

تنها در بخش مردان است. به خاطر جوایز باال یعنی 
۱۰۰، ۵۰ و ۲۵ هزار دالری که برای این رقابت ها در نظر 
گرفته اند، قطعا شاهد مبارزات سطح باالیی خواهیم 
بود چون همه بوکســورهای خوب دنیا حضور دارند.

علیرضا اســتکی، درباره شرایط بوکســورهای ایران 
نیز توضیح داد: منتظر شــروع مسابقات هستیم تا 
مشخص شود بوکسورهای ما چه شرایطی دارند، اما 
من می بینم که همه نفرات تیم انگیزه باالیی دارند. 
امیدوارم سنت شکنی شود و در رقابت های جهانی 
به مدال برســیم. همه تالش خود را خواهیم کرد تا 
بهترین نتایج کسب شود.اســتکی در پاسخ به این 
سوال که شانس مدال کدام وزن های ایران را بیشتر 
می داند؟ اظهار کرد: از وقتی که در تیم ملی حضور دارم 

و می بینم، شخصیت قهرمانی را در همه وزن ها داریم، 
اما بعضی وزن های ما باتجربه تر هســتند. نفراتی 
مثل شــه بخش، موســوی، محمدپور، مقصودی و 
رضایی، نســبت به نفراتی چون شــریفی، جمالی، 
امیری، مرادی و حتی قشــالقی تجربه بیشــتری 
دارند.وی در پایان گفت: واقعیت این اســت که من 
همه بوکسورهای خود را شانس مدال می دانم، اما 
امیدوارم روزشان باشد و با عملکرد خوبی روی رینگ 

حاضر شوند.

بوکسورها به دنبال طلسم شکنی؛

حسرترینگجهانیبهپایانمیرسد؟
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عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:

مردم می توانند در اداره شهر نقش آفرین باشند
رییس کمیســیون هوشمندسازی و حمل و نقل شهری شورای اسالمی شــهر اصفهان با اشاره به 
هفته وحدت اظهار داشت: هفته وحدت باعث ناامیدی دشمنان اسالم خواهد شد. هفته وحدت در 
همه ابعاد زندگی نیز سبب مودت و برادری می شود و در جامعه سبب پیشرفت و آبادانی و در اداره 
محالت، منطقه، شهر و کشور سبب خیر و برکت خواهد شد. محمدرضا فالح با اشاره به اصل هفت 
قانون اساسی که شوراها را به عنوان ارگان تصمیم گیری در اداره امور کشور قلمداد می کند، گفت: با 
ایجاد شوراهای اسالمی شهر و روستا کلیه امور به مردم واگذار می کنند و مردم هر شهر و روستا با 

حمایت و مشارکت در تصمیم گیری می توانند نقش موثری در ارتقای کیفی شهری داشته باشند.
رییس کمیسیون هوشمندسازی و حمل و نقل شهری شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه 
امروزه یکی از چالش های اساســی مدیریت شــهری دخالت و موازی کاری نهادهای رســمی و 
غیررسمی در اداره شهر است، ادامه داد: عدم مدیریت واحد شهری مشکالت عدیده ای را برای شهر 
و مردم ایجاد کرده و نیز هزینه اداره شهر چندین برابر شده است.فالح با بیان اینکه شهرداری یک نهاد 
عمومی و غیردولتی با محوریت شورای شهر که نمایندگان مردم هستند، است  گفت: شهرداری ها 
می توانند نقش موثری در ارتقای زندگی شهروندان داشته باشند.وی با بیان اینکه مردم می توانند 
در اداره شهر نقش آفرین باشند، افزود: یکی از ویژگی های شورای اسالمی شهر آن است که از نزدیک 
می توانند مشکالت و نیازهای شهر، منطقه و محله را  بینند و می توانند با کمک و مشارکت مردم برای 
رفع آنها برنامه ریزی و تصمیم گیری کنند.رییس کمیســیون هوشمندسازی و حمل و نقل شهری 
شورای اسالمی شهر اصفهان در پایان از مردم و نخبگان شهر خواست که نمایندگان خود را در جهت 

رفع مشکالت شهری کمک کنند و نظرات و برنامه های خود را با نمایندگان شهر درمیان بگذارند.

در بازدید اعضای کمیسیون عمران شورای شهر اصفهان صورت گرفت؛

 بررسی کمبود سرانه ورزشی، فرهنگی و مذهبی 
محله غدیر و شهید رضائیان

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسالمی شهر اصفهان، اعضای کمیسیون عمران، 
معماری و شهرسازی شورای اسالمی شــهر در روز پنجشــنبه 29 مهرماه از چندین پروژه شهری 

بازدید کردند.
رسول میرباقری ،رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای شهر، ابوالفضل قربانی، 
عباس حاج رسولی ها و محمدرضا فالح اعضای این کمیســیون از محله غدیر واقع در پل تمدن به 
منظور بررسی کمبود سرانه های ورزشــی، فرهنگی و مذهبی این محل از جمله بازدیدهای صورت 
گرفته این کمیســیون است.بازدید از زمین مســجد پشت شهرک ســالمت واقع در محله شهید 
رضائیان به منظور تعیین وضعیت این زمین و نیز بازدید از پروژه تعاونی کارمندان شهرداری از جمله 

فعالیت های کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای شهر اصفهان در این روز بود.

 گسترش همکاری دوجانبه بین مدیریت شهری 
و پلیس راهور اصفهان

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسالمی شهر اصفهان، همزمان با میالد با سعادت 
پیامبر مهربانی و مودت، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با پلیس راهور استان دیدار 
کردند.این جلسه با حضور محمدرضا فالح، رییس کمیسیون هوشمندسازی و حمل و نقل شهری 
شورای اسالمی شهر اصفهان، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان و رییس پلیس راهور 
استان و شهرستان اصفهان تشکیل شد.تعامل و گسترش همکاری دوجانبه بین مدیریت شهری و 

پلیس راهور استان و شهرستان اصفهان محور اصلی گفت وگو در این دیدار بود.

شهردار اصفهان مطرح کرد: 

سرمایه گذاری شهرداری و دانشگاه هنر بر شخصیت تاریخی – فرهنگی اصفهان

علی قاسم زاده، شهردار اصفهان در دیدار با رییس دانشگاه هنر اصفهان 
با اشــاره به لزوم تبیین مشی همکاری مشــترک بین دانشگاه هنر و 
شهرداری  اظهار کرد: با توجه به اینکه این دو نهاد زمینه های اشتراک 
بســیاری دارند و قرار است روی شــخصیت تاریخی – فرهنگی شهر 
سرمایه گذاری کنند، تدوین یک خط مشی در دیدارهای بعدی ضرورت 

دارد.
به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری اصفهان، در ادامه این 
دیدار، رضا نصر اصفهانی، رییس دانشگاه هنر اصفهان با بیان اینکه این 
دانشگاه را به نام »گنج پنهان شهر گنبدهای فیروزه ای« معرفی کرده 
ایم، اظهار کرد: در کشور 4 دانشگاه هنر داریم که دانشگاه هنر اصفهان 
دومین دانشگاه هنر ایران به لحاظ قدمت تاسیس است که طی دهه 
های اخیر در حوزه های مختلف مانند تحصیــالت تکمیلی، افزایش 

رشته ها و گروه های هیئت علمی و دانشجویان قدم برداشته است.
وی ادامه داد: دانشگاه ما جزو دانشگاه های تخصصی است و فعالیت 
های علمی، رشــته های میان رشــته ای، کاربردی کردن رشته ها، راه 
اندازی مرکز رشد هنر معادل شهرک علمی – تحقیقاتی را در سال های 

اخیر توسعه داده است.
رییس دانشگاه هنر اصفهان با بیان اینکه این دانشگاه دانشکده های 

مختلف با ماموریت های ویژه دارد، اظهار کرد: براســاس برنامه ریزی 
هایی که در این دانشگاه انجام دادیم متوجه شدیم راه اندازی شرکت 
های نسل دوم احیای صنعتی می تواند به عنوان یک حلقه مفقوده به 

حل معضل بیکاری اصفهان کمک کند.
وی با تاکید بر اهمیت اقتصاد هنر در شهر اصفهان تصریح کرد: بررسی 
این موضوع از سوی گروه پژوهش هنر انجام شــده است و می توان 
مصادیق تحقق اقتصاد هنــر را در مولفه هایی همچــون؛ ایجاد مرکز 
آموزش گردشگری و هتلداری، تدوین الگوی ارزش گذاری  امالک شهر، 
تدوین اتاق فکر درآمدهای پایدار برای شــهرداری های کشور، ایجاد 

فروشگاه های تخصصی هنر و .... جست و جو کرد.
نصر اصفهانی بیان کرد: شــرکت های دانش بنیان نســل دو به دنبال 
ساختن آینده شهر اصفهان با اقتصاد هنر است که برای تحقق این مهم 
ما ایجاد مرکز رصد اقتصاد شهر را پیشــنهاد می کنیم.وی افزود: با راه 
اندازی این مرکز می توان به داده های مرتبط با برآورد ســاالنه حجم 
اقتصاد شهر براساس الگوی بانک جهانی، پررنگ کردن نقش اصفهان 
در اقتصاد منطقه و جهان، بررسی تاریخ اقتصادی شهر و تدوین دانش 
نامه اقتصادی، تدوین الگوی ارزش گذاری امالک، برآورد قیمت تمام 

شده خدمات شهری و .... دست پیدا کرد.

بهره مندی از ظرفیت گردشــگری خانه های تاریخــی در اختیار 
دانشگاه هنر

در ادامه این دیدار، مجتبی شــاهمرادی، معاون فرهنگی - اجتماعی 
شــهردار اصفهان با بیان اینکه خانه های تاریخی در اختیار دانشــگاه 
هنر اصفهان می تواند به عنوان جاذبه گردشــگری بــرای بازدید مورد 
اســتفاده قرار گیرد، گفت: از ســوی دیگر مــی توان از ایــن خانه ها 
برای راه اندازی بازارچه محصوالت تولید شــده توســط دانشــجویان 
هنر نیز بهره بــرد.وی افــزود: ما در حــال راه اندازی دفتــر هنرهای 
ســنتی و صنایع دســتی هســتیم که با تشــکیل کارگروه مشترک با 
 دانشــگاه هنر می توان در مــورد زمینه های همکاری دو نهاد بیشــتر

 گفت و گو کرد.
پیشنهاد همکاری دانشگاه هنر برای راه اندازی موزه بلدیه شهرداری

همچنین، ســید علی معرک نژاد، مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری اصفهان اظهار کرد: دانشگاه هنر می تواند در حوزه ارتباطات 
و به ویژه در سازه های تبلیغات شــهری به شهرداری طی یک کارگروه 
مشــترک کمک کند.وی ادامه داد: راه اندازی موزه بلدیــه که یکی از 
خواسته های دیرینه مجموعه مدیریت شــهری است نیز با همکاری 

دانشگاه هنر قابل تحقق است.

تشکیل »میز فرهنگ« با هدف همگرایی بخش های فرهنگی
وحید ملتجی، مشاور فرهنگی، هنری و رسانه ای شهردار اصفهان نیز 
اظهار کرد: شعار »اصفهان من، شهر زندگی« نگاه هویتی به شهر اصفهان 
دارد و با برنامه های مدنظر دانشگاه هنر هم راستاست، از همین رو می 

توان از این فرصت به صورت عملیاتی تر استفاده کرد.
وی بیان کرد: مجموعه پیشنهادات از سوی دانشگاه هنر تدوین و ارائه 
شود تا اقدامات جدی در قالب پروژه یا ابرپروژه اجرایی شود که این کار 
را می توان در نمادهای محلی با توجه به رویکرد محله محوری در این 

دوره مدیریت شهری، محقق کرد.
مشاور فرهنگی، هنری و رسانه ای شهردار اصفهان تصریح کرد: تغییر 
برخی استانداردهای حوزه شهرسازی و عمران در شهرداری اصفهان با 

نگاه هنر و هویت می تواند مورد بررسی دانشگاه هنر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه ما آمادگی اجرای پیشــنهادات در این بخش را داریم 
و اجتماعی در حوزه فرهنگ با عنوان میز فرهنگ تشــکیل شده است، 
گفت: در قالب میز فرهنگ، عرصه ها و بخش های مختلف شهرداری 
متمرکز می شود تا همگرایی و هم آوایی به گوش برسد و در این عرصه 

دانشگاه هنر هم می تواند تاثیرگذار باشد.

عضو هیئت رییسه شورای اســالمی شهر اصفهان 
در یک گفت و گوی زنــده تلویزیونی ضمن تبریک 
والدت حضرت رسول اکرم )ص( و امام صادق )ع( 
اظهار کرد: نقش مدیریت شهری در ایجاد فضاهای 
شاداب و با نشاط در جامعه بسیار تاثیرگذار و پررنگ 
است چون شــهر یک موجود زنده بوده و به همین 
علت ایجاد نشاط و شادابی در آن جزئی از وظایف 

مهم مدیریت شهری محسوب می شود.
فرزانه کالهــدوزان اضافه کرد: یکــی از وظایفی که 
مدیریت شهری در فضای کالبدی شهر دارد ایجاد 
حظ بصری و راهکارهایی بــرای مهیا کردن آرامش 
روانی شهروندان اســت بنابراین توسعه فضاهای 
فرهنگی و تفریحی با محوریت خانواده و ایجاد شور 
و نشاط اجتماعی توسط مدیریت شهری می تواند 
تاثیر بسزایی میان شــهروندان داشته باشد.عضو 
هیئت رییسه شورای اسالمی شهر اصفهان افزود: 
وقتی کــه خانواده ها دارای نشــاط و شــور زندگی 
باشند قطعا به دنبال آن شــهر نیز شاداب می شود 
و جامعه بانشاط ســالمت اجتماعی را نیز به همراه 
دارد و به تبع آن یک جامعه سالم به سمت بالندگی 
و پویندگی اجتماعی پیــش می رود.کالهدوزان با 
بیان اینکه فضای سبز یکی از محورهای اصلی برای 
سالمت جامعه بوده که اصفهان در این زمینه سرآمد 
شهرهای ایران است، تصریح کرد: نگهداری از فضای 
ســبز در این برهه از زمان با توجه به خشکســالی 

زاینده رود دشوار است، اما مدیریت شهری اصفهان 
به طور جدی در تالش برای حفظ فضای ســبز گام 
برمی دارد.عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان 
اینکه رویکردهای مدیریتــی و تحقیقات علمی در 
راستای توسعه سرانه فضای سبز شهر شکل گرفته 
تا پوشش گیاهی و درختان متناسب با آب و هوای 
اصفهان در این کالن شهر ایجاد شود، تاکید کرد: یکی 
از بیشترین مطالبات شــهروندان توسعه فضاهای 
سبز در محالت مختلف اصفهان بوده که در این راستا 
پیشــنهادات مختلف و کارآمدی توسط خود آن ها 
ارائه شده است.وی با بیان اینکه زیباسازی معابر، 
فضاها و المان های شــهری از دیگر محوریت های 

مهم جامعه با نشاط و ســالم است، افزود: اگر این 
فضاها در مســیر رفــت و آمد شــهروندان خوب و 
چشم نواز باشد، می تواند در روحیه آن ها تاثیر مثبت 
بگذارد.کالهدوزان با تاکید بر توجه مدیریت شهری 
به برگزاری مراســم و رویدادها متناسب با اعیاد و 
مناســبت های مذهبی و ملی، تصریح کرد: هرچند 
مدیریت شهری حفظ و حراست و برگزاری آیین ها 
را وظیفه خود می دانــد، اما تزریق شــادی و امید 
به شــهر از این طریق تنها وظیفه مدیریت شــهری 
نیست، بلکه همه شهروندان و ارگان ها باید در این 
امر شــرکت کنند تا با خلق ایده هــای جدید و تازه 

بتوانیم شادی را به اصفهان بازگردانیم.

عضو شورای شهر مطرح کرد:

تالش برای توسعه فضای سبز متناسب با آب و هوای اصفهان
مستندسازان اصفهان، صاحب  خانه شدند

با برگزاری انتخابات خانه مستند اصفهان، اعضای هیئت مدیره این تشکل صنفی معرفی شدند.
رسول انتشاری، مستندساز و عضو هیئت موسس خانه مستند اصفهان، با اعالم این خبر گفت: 
آبان ماه سال گذشته با حدود ۱۷ نفر از مستندسازان اصفهان در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان جلسه ای داشــتیم و همگی، نامه درخواست تاســیس و راه اندازی خانه مستند اصفهان 
را امضا کردیم.وی ادامه داد: از همان زمان با هماهنگی مرکز گســترش سینمای مستند تجربی 
و امور سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان، سایر پیگیری های الزم برای 
شکل گیری این خانه انجام شد و فراخوانی را منتشر کردیم تا کســانی که شرایط اولیه عضویت 
را داشتند بتوانند در این خانه عضو شــوند.این مستندساز خاطر نشــان کرد: بعد از عضو گیری، 
اساسنامه خانه مستند اصفهان تدوین و اصالح شــد اما به دلیل کرونا انتخابات هر بار به تعویق 
می افتاد.انتشاری خبر داد: درنهایت 29 مهرماه ســال جاری توانستیم اولین مجمع عمومی که 
مجمع موســس بود برای تصویب اساســنامه برگزار کنیم تا اعضا بتوانند به اعضای هیئت مدیره 

رای بدهند.
وی نتیجه انتخابات اعضای هیئت مدیره انجمن را به این شرح اعالم کرد: محمد ملکوتی، مجید 
فدایی، رضــا صالحی، مرجان ریاحی و زهرا نیــازی به عنوان اعضای هیئت مدیره خانه مســتند 
اصفهان انتخاب شــده اند، محســن علیدادی و  فاطمه رضایی اعضای علی البدل هستند و علی 
جعفری و حمید صابری نیز به عنوان بازرس در خانه فعالیت خواهند داشــت.این مستندساز، با 
اشاره به  ضرورت تشکیل چنین خانه ای گفت: هر گروه و صنفی هدف ها، نیازها و مسائل مشترکی 
دارند و الزم اســت که در قالب یک تشکل گرد هم جمع شــوند تا بتوانند مطالبات صنفی خود را 
پیگیری کنند. معیشت بسیاری از مستندسازان وابسته به حرفه آن هاست و نداشتن صنف باعث 
شده که آن ها نتوانند مانند ســایر اصناف از حمایت حقوقی برخوردار باشند.انتشاری ادامه داد: 
تعداد مستندسازان اصفهان کم نیســت و حدود پنجاه نفر تاکنون برای عضویت در خانه مستند 
فرم تقاضا پر کرده اند. این تعداد وقتی قابل توجه می شود که بدانیم پنج سال سابقه کار و ساخت 
بیش از سه فیلم ازجمله شــرایط عضویت در این خانه است.وی خاطر نشــان کرد: جای خالی 
چنین خانه ای برای مستندسازان اصفهان سال ها احساس می شد. امیدوارم نهادهای فرهنگی 
شهر با توجه به مزایای چنین تشکلی، انگیزه و اراده الزم را برای حمایت از اعضای این خانه داشته 
باشند و اداره کل فرهنگی و ارشاد اسالمی نیز به تقویت این خانه کمک کند.عضو هیئت موسس 
خانه مستند اصفهان یادآور شد که خانه مستند اصفهان می تواند بازوی کمکی خوبی برای اجرای 

مصوبه دولت درباره مستندسازی باشد.

برنده جایزه مصطفی به اصفهان رفت
زاهد حســن، برنده جایزه فیزیک مصطفی در سال 2۰2۱ در مدرســه تبلیغی-تخصصی ناصری 
اصفهان حضور یافت و با مبلغین بین المللی گفت وگو کرد.برنده جایزه فیزیک مصطفی در سال 
2۰2۱، متولد داکا-  بنگالدش بوده و در حال حاضر استاد دانشــگاه پرینستون آمریکا ست.وی 
در سفرش به اصفهان در مدرسه تبلیغ بین الملل ناصریه حضور پیدا کرد و با مسئول دفتر حجت 
االســالم محمد رضا زمانی گفت وگویی داشــت.زاهد حســن، فضای گفت وگــو و ایجاد ارتباط 
گردشگران با علما و روحانیون مسلمان را نشانه عقالنیت و حس انسان دوستی جامعه مسلمان 
ایرانی دانست. وی ادامه داده که این اولین بار است به ایران سفر کرده و ایران را با آنچه که در ذهن 
خود قبل از سفر تصور می کرده، کامال متفاوت می بیند و بسیار خوشحال است که ایران بسیار فراتر 
از تصور او بوده است.باید دانشمندان و گردشگران بیشــتری به این کشور اسالمی سفر کنند تا از 
نزدیک با این ملت مسلمان و فرهنگ کهن و آثار غنی اسالمی آن آشنا شوند.زاهد حسن در پایان 
اظهار امیدواری کرد که با ایجاد فضای سفر به جمهوری اسالمی ایران، دیگر مسلمانان جهان هم 

از واقعیت های موجود در ایران اطالع پیدا کنند. 

شورا

خبر روزخبر خوان

تالش مدیریت شهری جهت 
تامین مالی به موقع پروژه 
خط 2 قطار شهری اصفهان

سخنگوی شــورای اسالمی شــهر اصفهان 
گفت: شورای اســالمی شهر و شــهرداری 
اصفهان همه تالش خود را بــر تامین مالی 
به موقع پــروژه خط 2 قطار شــهری انجام 

خواهند داد.
به گزارش اداره ارتباطــات و امور بین الملل 
شورای اسالمی شهر اصفهان، رییس شورای 
اسالمی شــهر اصفهان، شــهردار اصفهان و 
اعضای شورای اسالمی شهر در روز پنحشنبه 
29 مهرماه از پــروژه قطار شــهری اصفهان 
بازدید و در جلسه هیئت مدیره قطار شهری 

شرکت کردند.
سخنگوی شورای اســالمی شهر اصفهان در 
این باره اظهار داشــت: این بازدید به منظور 
بررسی ابعاد و مسائل ایستگاه کهندژ به عنوان 
یکی از ایستگاه های مهم و اساسی در مسیر 

خط 2 متروی اصفهان انجام شد.
علی صالحــی تصریح کرد: ایــن خط از دو 
ســمت در حال حفاری است و بخش عمده 
ای از کار بخش ایستگاه کهندژ شروع شده و 
دستگاه »تی بی ام« جدید در محل مستقر 
شده و چند ماهی در حال فعالیت است.وی 
بیان کرد: بعد از بررسی میدانی و شرایط این 
ایستگاه، جلســه هیئت مدیره قطار شهری 
تشکیل شد و مسائل مربوط به ادامه فعالیت 
در این ایستگاه مورد بررسی قرار گرفت و از 
سوی اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان و 
شهردار اصفهان بر لزوم ادامه حرکت بر مبنای 
برنامه تاکید شد.سخنگوی شورای اسالمی 
شــهر اصفهان ادامه داد: همچنیــن در این 
جلسه تصریح شد که شورای اسالمی شهر و 
شهرداری اصفهان همه تالش خود را بر تامین 
مالی به موقع پــروژه خط 2 قطار شــهری 
انجام خواهند داد.وی با اشاره به اینکه یکی 
از پروژه های در اولویت دوره ششــم شورای 
اسالمی شهر تکمیل پروژه خط 2 قطار شهری 
است، افزود: این مهم به مدیران و مجریان 
طرح منتقل و مقرر شــد با ارتقای شرایط و 

افزایش سرعت کار با جدیت ادامه پیدا کند.

 رونمایی از
 سامانه رصا  

سامانه رصا )رصد اطالعات( 
شهرداری اصفهان به مناسبت 
روز ملی آمــار و برنامه ریزی 
با حضور شــهردار اصفهان و 
جمعــی از معاونان و مدیران 

شهرداری رونمایی شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا



سه شنبه 04 آبان  1400 / 19 ربیع االول 1443 / 26 اکتبر 2021 / شماره 3377

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

   

هنگام رانندگی برای رفتن به سر کار، کسی جلوتان می پیچد. 
رییس تان برای ارتقای شغلی اسم شما را رد نمی کند. یکی از 
بستگان تان از زدن واکسن کرونا خودداری می کند. تقریبا برای 
همه افراد موقعیت هایی وجود داشته که خون شان را به جوش 
بیاورد. افراد اغلب برای خالص شدن از این احساس آتشین، 
عصبانیت خود را بروز می دهند. به گزارش CNN و به گفته »برد 
بوشمن«، استاد ارتباطات دانشگاه دولتی اوهایو این بهترین راه 
نیست. راه های بهتری هم برای کنترل خشم وجود دارد.بوشمن 
می گوید: »به جای بیرون ریختن خشــم و یا فرو خوردن آن، 
بهتر است از حرارتش کم کنیم.« وی اعتقاد دارد  که در صورت 
عدم کنترل خشم، ممکن است دست به گریبان بیماری های 
قلبی-عروقی شــویم. حال ببینیم بهترین و بدترین روش ها 

برای کنترل خشم چیست.
نفس عمیق بکشــید:  بوشــمن می گوید عصبانیت در افراد، 
تحریک های فیزیولوژیک نظیر افزایش ضربان قلب و تغییر 
فشار خون را به همراه خواهد داشت. برای کاهش این تحریک، 
افراد باید نفس عمیق بکشــند و تا 10 بشــمرند. با گذر زمان، 
تحریک کاهش می یابد. هنــگام عصبانیت، فعالیت هایی که 
می توانند برای تمدد اعصاب مورد استفاده قرار بگیرند عبارتند 
از: یوگا، گوش کردن به موسیقی آرامش بخش، حمام کردن و…

درباره عصبانیت خود بــا دیگران صحبت نکنیــد : خیلی از 
اشــخاص از این کار برای تخلیه خود استفاده می کنند. اما به 
گفته  بوشمن با این کار سطح تحریک همچنان باال می ماند چرا 
که خاطره ها در خط مقدم ذهن تان باقی می ماند. وی می گوید: 
»وقتی با دوستان مان صحبت می کنیم، آن ها تنها احساسات 
ما را تصدیق می کنند.« و این در عوض کم کردن عصبانیت، به 

آتش خشم مان می افزاید.
سعی کنید مسئله را حل کنید : اغلب خشم هنگامی سراغ مان 
می آید که با مشکلی دست به گریبان هســتیم. انرژی ای که 
از عصبانیت حاصل می شــود را می توان در مسیر حل مسئله 
هدایت کــرد. جون جت، خواننــده راک می گویــد در زندگی 
کاری اش موقعیت های بســیاری را تجربه کــرده که درونش 
خشم را شعله ور کرده اند مثل تف کردن یکی از حضار بر رویش 
هنگام اجرا روی صحنه.وی این خشــم را گرفته و ترانه »سوء 
شــهرت« را به عنوان راهی برای تخلیه آن احساس خلق کرده 

است.
کار های فیزیکی نکنید : بدترین روش برای کنترل خشم، تخلیه 
به وسیله  کار های فیزیکی همچون مشت زدن به کیسه بوکس 
یا شکستن اجسام است. این کار چنین رفتاری را تقویت می کند 
بنابراین دفعه دیگر که عصبانی شدید، تمایل خواهید داشت که 

برخورد فیزیکی انجام دهید.بوشمن می گوید: »پژوهش ما 
نشان داد ضربه زدن به کیسه بوکس احتمال برخورد فیزیکی 
با افراد حقیقی را افزایش می دهــد.« کار های فیزیکی دیگر 
نظیر دویدن که به پمپاژ بیشتر قلب منتهی می شود نیز مناسب 
نیســتند. وقتی ضربان قلب تان باال برود، سطح تحریک باال 
می ماند و این دقیقا برعکس چیزی اســت کــه به دنبالش 

هستیم.
مثبت فکر کنید: بوشــمن می گوید داشتن دو احساس در آن 
واحد دشوار اســت، بنابراین انرژی خود را به سوی احساسی 
مثبت هدایت کنید تا از شر عصبانیت خالص شوید.برای ایجاد 
احساس عشق، می توانید کســی را که دوست دارید بغل کنید 
یا حیوان خانگی تان را نوازش کنید. بــرای ایجاد حس طنز و 
خنده می توانید چیزی خنده دار بخوانید یا تماشا کنید و برای 
خلق حس همدلی به شخصی که نیاز به کمک دارد، کمک کنید.
خشم خود را سرکوب نکنید: دیوید راسمارین، استادیار دانشگاه 
پزشــکی هاروارد می گوید کــه گاهی اوقات به نظر می رســد 
آسان ترین راه سرکوب خشم است. اما این کار روش موثری 
برای مدیریت خشــم نیســت. وی می گوید: »نادیده گرفتن 
عصبانیت در درازمدت قطعا به افزایش شدت آن در آینده منجر 

خواهد شد.«

آشپزی
شیرینی 

مازورکاس 
مواد الزم: آرد280 گرم،بیکینگ پودر یک دوم قاشق چای خوری،نمک 

یک چهارم قاشق چای خوری،کره نرم 225 گرم،شکر180 گرم،تخم مرغ 
بزرگ یک عدد،وانیل یک هشتم قاشق چای خوری،آرد نشاسته ذرت 10 گرم،شکر 

15 گرم،آب پرتقال250 میلی لیتر،زردآلوی خشک خردشده 70 گرم،خرمای خشک 
خردشده70 گرم،گیالس خشک خردشده80 گرم،کشمش طالیی یا تیره 80 گرم،پوست پرتقال 
شیرین شده 20 گرم،پسته خام خردشده 60 گرم،رنده پوست لیموترش  یک قاشق چای خوری

روش تهیه: یک قالب 33×23 سانتی متری را چرب کرده و کاغذ بیندازید. برای تهیه پایه شیرینی، آرد، 
بیکینگ پودر و نمک را با هم مخلوط و الک کنید. کره و شکر را با سرعت باالی همزن حدود 2 دقیقه بزنید تا 
کرم مانند شود و بعد تخم مرغ و وانیل را افزوده و سپس در حالی که با سرعت کم در حال هم زدن هستید 
مواد خشک را در سه مرحله اضافه کرده و تا حدی هم بزنید که مواد با هم مخلوط شوند. خمیر آماده را در 

قالب قرار داده و با یک پالت به خوبی در قالب پخش کنید. قالب را به مدت 30 دقیقه در فر از پیش 
گرم شده با دمای 1۹0 درجه سانتی گراد قرار دهید.  برای تهیه رویه شیرینی، آرد نشاسته ذرت و 
شکر را با هم مخلوط کرده و در شیرجوش بریزید، آب پرتقال را هم افزوده و هم بزنید، سپس 

میوه ها و پوست پرتقال شیرین شده را اضافه کنید و روی حرارت متوسط قرار داده و 
هم بزنید سپس از روی حرارت برداشته و در کاسه ای بریزید، مغز پسته و 

رنده پوست لیمو را هم افزوده و هم بزنید. مایه آماده را روی نان 
داخل قالب پخش کنید. قالب را این بار به مدت 

10 دقیقه در فر قرار دهید.

بهترین و بدترین راه های کنترل خشم را بشناسید

هند وارد رقابت اسکار شد بنگالدش با فیلم »ریحانه« به اسکار می رود
»سنگریزه ها« نخستین تجربه کارگردانی »پی اس وینوتراژ« است که 
امسال از سوی کمیته ای 15 نفره از سینمای هند به عنوان نماینده 
رسمی این کشور در شاخه بهترین فیلم بین المللی اسکار 2022 
انتخاب شده است.داستان این فیلم روایتگر سفر مردی معتاد به 
الکل است که به همراه پسرش برای پیدا کردن همسرش تالش می کند.

این فیلم امسال موفق به کسب جایزه معتبر بهترین فیلم از پنجاهمین 
دوره جشنواره بین المللی فیلم روتردام هلند شد.

کمیته اسکار کشور بنگالدش فیلم خوش نقد »ریحانه« ساخته عبدا... 
محمد سعد را به عنوان نماینده خود در رقابت بخش فیلم بین المللی 
اسکار انتخاب کرده است.فیلم، داستان شخصیت ریحانه را دنبال 
می کند که یک استادیار دانشگاه پزشکی است و باید نقش های 
مختلف یک معلم، دکتر، خواهر، دختر و مادر را در زندگی اش ایفا کند و 
برای برقراری توازنی میان کار و خانواده تقال می کند.»ریحانه« نخستین 
نمایش بین المللی خود را در فستیوال فیلم کن داشت .

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

 CSR اگر بخواهیم یــک تعریف بســیار مختصر از مســئولیت اجتماعــی یا
ا)Corporate Social Responsibility( ارائه دهیم، باید بگوییم: مسئولیت 
اجتماعی شرکتی مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت باید در جهت حفظ، 
مراقبت و کمک به جامعــه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد.مســئولیت 
اجتماعی شرکت ها در پیوند با مسئولیت شرکت در برابر جامعه، انسان ها و محیطی 
است که شرکت در آن فعالیت می کند و این مسئولیت از جستارهای اقتصادی و 
مالی فراتر می رود. مسئولیت اجتماعی شرکت در تعریفی روشن تر این گونه تعریف 
شده است: فعالیت هایی است که پیش برنده سود و منفعت اجتماعی بوده و فراتر 
از منافع سازمان و آن چیزی است که قانون بایسته می دارد.در کل اگرچه تعاریف 
متنوعی درباره مسئولیت اجتماعی ارائه می شــود، اما این موضوع که شرکت در 
کنار سودآوری، مســئولیت ها و تعهدات اجتماعی نیز دارد، به شکل گسترده ای 
پذیرفته شده است. شرکت فوالد مبارکه در دوره های مختلف همواره خود را ملزم 
به رعایت مسئولیت های اجتماعی و گام برداشتن در این مسیر دانسته است. یکی 
از بخش های مهمی که این کارخانه بزرگ از ابتدا وارد آن شده و در سال های اخیر 
فعالیت های مربوط به آن شدت نیز گرفته است، ایفای مسئولیت های اجتماعی 
در حوزه های عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی است. فوالد مبارکه در طول 
سال های گذشته نقش آفرینی در این راستا را جزئی از وظایف اصلی خود می داند 
و نه یک بحث جانبی و فرعــی.آزادی 1200 زندانی مالی در یک دهه اخیر، فراهم 
آوردن شــرایط تحصیل برای دانش آموزان بی بضاعت، کمک به تکمیل مصلی، 
کمک به تکمیل طرح های عمرانی در شــهرهای مبارکه، مجلســی و...، تکمیل 
ورزشگاه نقش جهان و تامین رایگان 23 هزار تن اکسیژن بیمارستان های درگیر 
کرونا و بخشی از این اقدامات طی سال های اخیر دلیلی بر این مدعا هستند که 
فوالد مبارکه قدم برداشتن در حوزه مسئولیت های اجتماعی را بسیار جدی دنبال 
کرده اســت. اقداماتی که منجر به دریافت نشان عالی مسئولیت های اجتماعی 

و نشان سفیر و مروج مســئولیت های اجتماعی در جشــنواره روابط عمومی و 
مسئولیت های اجتماعی شد.همین رویکرد شرکت فوالد مبارکه و نگاه جدی به 
حوزه مسئولیت های اجتماعی باعث بیشتر شدن درخواست های مجموعه های 
مختلف حقیقی و حقوقی از فوالد مبارکه شده اســت؛ مسئله ای که هم نشان از 
تاثیر فعالیت فوالد مبارکــه در این حوزه دارد و هم نشــان می دهد به  دقت نظر و 
برنامه ریزی دقیق تری برای ادامه راه نیاز است.با تغییر مدیریت کالن فوالد مبارکه، 
تاکید همچنان بر ادامه حرکت در این مســیر و البته هدفمند کردن آن اســت و 
هدفمند کردن اقدامات فوالد مبارکه در حوزه توسعه و تکامل منطقه ای و مشارکت 
در توسعه متوازن منطقه پیرامون این شرکت  دو رویکرد در دوران جدید مدیریتی 
فوالد مبارکه خواهد بود. بر همین مبنا امید و همت مجموعه فوالد مبارکه بر آن است 
تا اقدامات انجام شده در زمینه مسئولیت های اجتماعی را در حوزه های عمرانی، 
ورزشی، فرهنگی و اجتماعی با این نگاه، هدفمندتر و موثرتر از گذشته ادامه دهد.

هادی نباتی نژاد - مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه

پس از گذشت بیش از نیم قرن، دو عکس تاریخی از مراسم نصب نخستین 
انشعاب آب در شهر اصفهان منتشر شــد.این عکس ها که در گنجینه و مرکز 
اسناد شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان نگهداری می شــود مربوط به 
نصب انشعاب آب منزل مســکونی متعلق به ایرج وکیل زاده و شرکاء ، واقع 
در خیابان سیدعلیخان شهر اصفهان در ســاعت 10 صبح روز چهارشنبه چهارم 
آبان سال 1345 با حضور شخصیت های سیاسی، نظامی و اجتماعی است. 
در یکی از این عکس ها، »مهندس ابراهیم پارسا« استاندار اصفهان با لباس 
موسوم به »سالم« که آن زمان در مراسم رســمی استفاده می شده است در 
وسط تصویر قرار دارد و در سمت چپ وی »ســرتیپ رستگار نامدار« فرمانده 
مرکز توپخانه وموشــک ها و ارشد نظامی اســتان، »ناصر زنجانی« خبرنگار 
روزنامه کیهان و »مهنــدس نجفی« مدیرکل صنایع و معــادن قرار دارند. در 
ســمت راســت وی نیز »مهندس امیر سعید موســوی حجازی« نخستین 
مدیر عامل ســازمان آب و فاضــالب اصفهان، »مهنــدس چوبینه« مدیرکل 
 امور آب وزارت آب و برق، »مهندس تقی گرجی« مدیرکل دفتر فنی اســتان، 
»سیف زاده« از فعاالن اجتماعی شهر اصفهان، »اکبر میر شمس« نخستین 
مدیر روابط عمومی سازمان آب و فاضالب و »احمد نعیمی«  نخستین کارمند 
ســازمان آب و فاضالب و یکی دو نفر دیگر دیده می شــوند.بر اساس اسناد 

موجود در بایگانی الکترونیک شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان، نقشه 
برداری این محل را شرکت پیرامید انجام داده و کل هزینه انشعاب منزل یاد 
شده بالغ بر 45 هزار و 50 ریال بوده است.حضور افرادی چون استاندار، مقامات 
سیاســی و نظامی، فعاالن اجتماعی و روزنامه نگاران در مراسم بهره برداری 
طرح های انتقال و توزیع آب در شــهر اصفهان نشان از اهمیت این رویداد در 
میانه دهه 1340 شمسی برای مردم و مسئوالن دارد زیرا اجرای تاسیسات زیر 

بنایی نقش مهمی در عمران و آبادی هر شهری ایفا می کند.

مدیرکل راه و شهرســازی استان اصفهان اظهار کرد: اســتان اصفهان به دلیل 
تهیه و تصویب تنوعی از طرح های توسعه شهری و فراشهری در مقیاس های 
منطقه ای، ناحیه ای و شهری و با پوشــش 100 درصدی پهنه سرزمین در این 
اســتان، دارای کامل ترین نظام سلســله مراتبی طرح های توسعه شهری و 
فراشهری در کشور است.  علیرضا قاری قرآن با بیان اینکه امروزه این طرح ها 
توســط مدیریت شــهری مالک عمل آمایش جمعیت و فعالیت در کل پهنه 
سرزمینی استان هستند، اذعان داشــت: به منظور تکمیل این نظام و تعیین 
تکلیف آن در پایین ترین ســطح مقیاس شــهری، اداره کل راه و شهرسازی 
استان از سال 13۹7 تهیه طرح های تفصیلی را برای همه شهرهای استان در 
دستور کار خود قرار داده است.مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان افزود: 
این اداره کل با راه اندازی واحد GIS در معاونت شهرسازی و معماری به منظور 
راهنمایی شهرداری های اســتان در خصوص تهیه نقشه پایه مناسب و تامین 
اعتبار مورد نیاز این طرح ها از محل منابع ملی و استانی مقدمات اجرای برنامه 
تهیه طرح های تفصیلی همه شهرهای استان را فراهم کرد.وی گفت: از 107 شهر 
استان تعداد 101 شهر مشــمول نظام تهیه طرح های توسعه و عمران )جامع( 
می شود که از این تعداد ۹8 شــهر طرح جامع مصوب دارد و سه شهر دیگر نیز 
در دست تصویب است. قاری قرآن با بیان اینکه در سطح استان تعداد 18 شهر 
دارای طرح تفصیلی مصوب هستند، عنوان کرد: طرح تفصیلی 53 شهر و طرح 

بازنگری طرح تفصیلی ۹ شهر دیگر در دست تهیه است.   وی با اشاره به اینکه 
20 شهر در سطح استان نیازمند تهیه طرح تفصیلی است و شهر سده لنجان نیز 
نیازمند تهیه طرح بازنگری طرح تفصیلی اســت، عنوان کرد: شهرهای سین، 
اصغرآباد، زیار، زازران، باغشــاد و طرق رود دارای طرح هادی مصوب است.  
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه این اداره کل در صدد حل 
مشکالت شهری به صورت اساسی و ریشه ای است، تصریح کرد: در قالب تهیه 
طرح ها مشکالت شــهری احصا شده و بدین طریق مســائل و مشکالت رفع 
می شود.  قاری قرآن در خصوص اقدامات انجام شده برای طرح جامع اصفهان 
اظهار کرد: گام های موثری در جهت تهیه این طرح برداشته شده و در مرحله اول 
گزارش تشخیص را به تایید شورای راهبری و کارگروه امور زیربنایی رساندیم و 
به لطف خدا پس از انتخاب مشاور، مرحله دوم این فرآیند آغاز می شود. وی 
گفت: طرح جامع شهر اصفهان با رویکرد نوین تمامی مباحث زیست محیطی، 
توسعه شــهری، بحران ها، میراث فرهنگی و ... را در بر می گیرد  و ان شاءا... 
در سال 1401 آماده می شــود.  مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان 
اینکه حفاظت از بافت تاریخی شهر ضروری است، عنوان کرد: در این بافت ها و 
محالت بعضا مشاهده می شود که واحدهای مسکونی جای خود را به تجاری 
داده است بنابراین ا حفظ ســاختار و عناصر محالت بسیار مهم  بوده و در این 

راستا می بایست اقدامات اساسی صورت گیرد.

روابط عمومی تلفیقی از علم و عمل، دانش و مهارت است و به عنوان سخنگوی 
شرکت، طی تعامل با مخاطبان از جمله رســانه ها در معرفی سازمان و تحقق 
اهداف آن موثر عمل می کند.27مهرماه ســال جاری و به میزبانی شــرکت 
پاالیش نفت اصفهان، با حضور مسئوالن روابط عمومی شرکت های خصوصی 
پاالیش نفت، مدیــر مالی-بازرگانی و رییس روابــط عمومی انجمن صنفی 
کارفرمایی صنعت پاالیش نفت، نشستی با موضوع هماهنگی و هم اندیشی 
این شرکت ها، برگزار شــد.در ابتدای این نشست مدیرعامل شرکت پاالیش 
نفت اصفهان گفت: روابط عمومی تلفیقی از علم و عمل، دانش و مهارت است و 
به عنوان سخنگوی شرکت، طی تعامل با مخاطبان از جمله رسانه ها در معرفی 
سازمان و تحقق اهداف آن موثر عمل می کند.مرتضی ابراهیمی افزود: روابط 
عمومی ها در سازمان های امروزی به ویژه شرکت های خصوصی مانند شرکت 

های پاالیشی که با ذی نفعانی مانند سهامدار مرتبط هستند و در اصل ماهیت 
فعالیت شان در این جهت شکل می گیرد، نقشی بسیار مهم در برقراری صحیح 
ارتباط بین مجموعه مدیران، کارکنان، مشتریان و به طور کلی ذی نفعان سازمان 
دارند.پس از آن رییس روابط عمومی شــرکت پاالیش نفت تهران گزارشی از 
چگونگی برگزاری سومین دوره مسابقات سراسری قران کریم و نهج البالغه 
شرکت های پاالیشی ارائه  داد و نقاط قوت و ضعف برگزاری مسابقات حضوری 
و غیر حضوری را تشریح کرد. در این نشست همچنین بندهای موضوع جلسه 
هماهنگی و هم اندیشی مسئولین روابط عمومی شرکت های پاالیشی مورد 
بررسی قرار گرفت و تصمیمات الزم اتخاذ شــد.بازدید از پاالیشگاه اصفهان و 
ادای احترام به شهدای هشت سال دفاع مقدس و دو شهید گمنام مدفون شده 

در شرکت پاالیش نفت اصفهان از دیگر برنامه های این روز بود. 

انتشار دو عکس تاریخی آبفای استان اصفهان پس از 55 سال 

رویکردهای جدید مسئولیت اجتماعی فوالد مبارکه

 نشست مشترک مسئولین روابط عمومی شرکت های پاالیشی
 در  شرکت پاالیش نفت اصفهان

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان مطرح کرد:

رفع مشکالت شهر با تهیه طرح های تفصیلی
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