
با بدتر شدن بحران بی آبی، فرونشست و خشکسالی، روند مهاجرت اصفهانی ها
 به شهرهای شمالی کشور افزایش یافته است؛

هشدار... !
3

 ازچه نشسته ای؟! 
 قابل توجه مسئوالن! نتایج طرح منشأ یابی ذرات معلق در هوای اصفهان تکمیل شد؛

5

سخنگوی صنعت برق اصفهان:

هیچ گونه مصرف سوخت 
 مازوت در اصفهان نداریم

 و  نخواهیم داشت

 شرح یک اتفاق مهم به روایت
 پیشکسوت ورزش شرق اصفهان؛

 خیران در هرند
 پای کار  ورزش آمدند

رییس اداره مهندسی و مطالعات اداره کل 
منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری:

فرونشست در چهارمحال 
از خط قرمز عبور کرده است

3

4

6 5

تکمیل ظرفیت مکان های 
گردشگری کویر مرنجاب

 آران و بیدگل

3

ثبت نام 40 هزار متقاضی 
مسکن در استان اصفهان 

در نهضت ملی مسکن

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: 2000 تومان

3

سند توسعه 
فرهنگ و هنر 
 استان اصفهان
 در آبان ماه 

رونمایی می شود
7

سردرگمی 
مردم در 

بازار موبایل 
اصفهان

رنا
 ای

س:
عک

فراخوان آگهـی مناقصه عمومی 

شركت گازاستان اصفهان

شركت گازاستان 
اصفهان

م الف:1214864

شركت گازاستان اصفهان درنظر دارد جهت موضوع زیر  :
موضوع: اجرای عملیات حدود 5650 متر شبکه گذاری پلی اتیلن 90 و 160 میلیمترحد فاصل ایستگاه قهی تا کوهپایه حدود 1300 متر لوله گذاری فوالدی در اقطار   1 الی  24 اعم از 
سطحی و دفنی ،تکمیل کارهای ساختمانی و حمل و جابجائی ایستگاه  ها ، گرمکن  ها و بودار کننده مربوطه جهت تغییر ظرفیت 3 مورد ایستگاه های C.G.S، C.G.S& T.B.S  درمحل  

ایستگاه های موجود واقع در بهارستان ، کوهپایه  ، قهی تکمیل کلیه کارهای باقیمانده  ساختمانی ، تاسیساتی ، برقی و ... ایستگاه C.G.S به ظرفیت 600 هزار مترمکعبی در  مبارکه
به شــماره فراخوان )2000091138000141( مورخ 1400/08/03را از طریق ثبت نام در ســامانه های جامع پیمانکاران به آدرس www.nigc-isfahan.myphx.ir و تدارکات 
الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( انجام خواهد شد .
تذکر: الزم است ابتدا مناقصه گران پس از ثبت نام در سامانه جامع پیمانکاران نسبت به دریافت، تکمیل و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی اقدام نموده و پس از تأیید نهایی فرمهای 
مربوطه را حداکثر تا تاریخ مشخص شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مجددا بارگذاری نمایند. در غیر اینصورت بارگذاری ناقص بوده و شرکت در مناقصه میسر نخواهد بود. 

- کد فراخوان پایگاه ملی مناقصات 53099450  مورخ 1400/08/03 
- تاریخ انتشار مناقصه درسامانه :  از ساعت 08:00 روز دوشنبه تاریخ 1400/08/03

- مهلت زمان دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی از سایت : تا ساعت14:00 روز شنبه تاریخ 1400/08/15
- مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی در سامانه جامع پیمانکاران )ققنوس( تا ساعت 14:00 روز شنبه 29 /1400/08

- مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی در سامانه ستاد ساعت 14:00روز شنبه 1400/08/29
به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن  حداقل رتبه5 تاسیسات و تجهیزات  الزامی می باشد. 

- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 5,450,000,000ریال
جهت دریافت اطالعات بیشتر  با شماره تلفن 38132-031 داخلی 3754 تماس حاصل نمایید. 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  مرکز تماس 021 41914
دفتر پشتیبانی سامانه جامع پیمانکاران )ققنوس( 031-53246995 

نوبت اول

اهدای خون  تداوم رسالت انسانی

خون شما 

زند گی می بخشد
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رییس رژیم صهیونیستی از فلسطینی ها عذرخواهی کرد
رییس رژیم صهیونیستی در سخنانی از فلسطینی ها به دلیل کشتار روستای »کفر قاسم« عذرخواهی 
کرد.به نوشته روزنامه مصری االهرام، اسحاق هرتزوگ، رییس رژیم صهیونیستی در سخنانی با حضور 
در مراسم سالروز کشتار فلسطینی های بی گناه در روستای »کفر قاسم« از ملت فلسطین عذرخواهی 
کرد.وی در جریان این مراسم که در کفر قاسم برگزار شد، گفت: من امروز با سری خمیده و قلبی دردناک 
در شصت و پنجمین سالروز یکی از غم انگیزترین وقایع تاریخ »اسراییل« اینجا در برابر شما ایستاده ام.

هرتزوگ ضمن ابراز تاسف نســبت به این اتفاق افزود: سرم را در مقابل شما، خانواده های قربانیان و 
اهالی کفر قاسم پایین می اندازم و عذرخواهی می کنم.این اقدام رییس رژیم صهیونیستی استقبال 

شماری از نمایندگان عرب کنست )پارلمان این رژیم( را به همراه داشت.

پاپ فرانسیس:

 دوست دارم به کره شمالی سفر کنم
پاپ فرانسیس از تمایل خود برای سفر به کره شمالی درصورت دعوت رسمی این کشور خبر داده 
است.به نقل از راشــاتودی، دفتر مون جائه این، رییس جمهوری کره جنوبی پس از یک جلسه در 
واتیکان اعالم کرد که پاپ فرانســیس گفته که درصورت دعوت  برای هدف صلح و کمک به بهبود 
روابط به کره شمالی سفر خواهد کرد.مون جائه این که برای شرکت در نشست گروه 20 شرکت کرده 
است پیش از آنکه از پاپ بخواهد سفری به پیونگ یانگ داشته باشد صلیبی که از سیم خاردار در 
منطقه غیرنظامی شده ساخته شده بود را به وی هدیه داد.پس از جلسه 25 دقیقه ای، دفتر رییس 
جمهوری کره در توئیتر تایید کرد که رییس جمهور کره اعالم کرده  است: اگر عالیجناب فرصت داشته 
باشند و سفری به کره شمالی انجام دهند، این کار باعث ایجاد یک تحرک در فرآیند صلح شبه جزیره 
کره خواهد شد.دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی در ادامه نوشت که پاپ در پاسخ گفته درصورتی 

که رسما از وی دعوت شود با کمال میل برای کمک به هدف صلح، به این کشور سفر خواهد کرد. 

رییس جمهور فرانسه: 

مناقشه بر سر ماهیگیری، اعتبار انگلیس را زیر سوال می برد
به نقل از خبرگزاری رویترز، رییس جمهوری فرانسه در جریان مصاحبه با روزنامه فایننشال تایمز 
گفت: همزمان با درگیری انگلیس با فرانسه و پیگیری اتحادیه اروپا درخصوص خروج این کشور از 
این بلوک، دیگر کشورهای جهان نیز با دقت رویدادها را دنبال می کنند.انگلیس که به دنبال انعقاد 
قراردادهای تجاری جدید پس از خروج از اتحادیه اروپاســت، تهدید کرده بود که در صورت اعمال 
تحریم های پاریس علیه لندن، روند شکایت و اختالفات تجاری علیه فرانسه را باز می کند. چنین 

اقدامی می تواند به طور جدی تجارت میان این دو کشور همسایه را مختل کند.
امانوئل مکرون،  گفت: اشــتباه نکنید، این موضوع تنها به اروپایی ها مربوط نمی شود بلکه تمامی 
شرکای انگلیس را شامل می شــود. چرا که وقتی شما سال های متعددی را صرف مذاکره در مورد 
پیمانی می کنید و چند ماه بعد بر خالف تصمیمات اتخاذ شده درباره جنبه هایی که برای شما خیلی 

مناسب نبود عمل می کنید، نشان می دهد که اعتبار چندانی ندارید.

روسیه، عربستان را به پهپاد مجهز می کند
مدیر یک شرکت روسی سازنده پهپادهای پیشرفته اعالم کرد که این شرکت قصد دارد عربستان 
 Future« و چند کشــور دیگر را به پهپاد مجهز کند.»الکســاندر لیمیک« مدیر شــرکت روســی
Laboratory« گفت که این شرکت تصمیم دارد عربستان، ویتنام و چند کشور دیگر را به پهپادهای 
نوع »Kanatokhod« مجهز کند.لیمیک در مصاحبه با خبرگزاری اســپوتنیک افزود که این نوع 

پهپادها به چند کشور از جمله عربستان و ویتنام تحویل داده خواهد شد.

واشنگتن پست: آیا تنش های جدید بین تهران و واشنگتن در راه است؟

معادالت تازه موازنه قدرت
واشنگتن پست در مطلبی به قلم لیز اسالی نوشت: به نظر می رسد ایران 
مسئول حمله اخیر هواپیما های بدون سرنشین به یک پایگاه آمریکایی 
در سوریه بوده است. این موضوع نشــان می دهد که جبهه جدیدی طی 
درگیری ای که از زمان خروج ایاالت متحده از برجام آغاز شده، می تواند باز 
شود.در ادامه این مطلب آمده است: به گفته ارتش ایاالت متحده، هیچ 
تلفاتی در حمله به پایگاه ایاالت متحده در تنف در نزدیکی مرز های اردن 
و عراق گزارش نشده است. اما رسانه های طرفدار ایران آن را به عنوان یک 
پیروزی مطرح کردند. این اولین حمله بزرگ ایران به نیرو های آمریکایی 
در سوریه به شمار می رود. همچنین بزرگ ترین و پیچیده ترین حمله علیه 
نیرو های نسبتا کوچک ایاالت متحده در سوریه است که در سال 20۱5 برای 

حمایت از نیرو های تحت رهبری کرد ها در مبارزه با داعش مستقر شد.
بر اساس اطالعات منتشــر شده در شــبکه های اجتماعی، جان کربی، 
سخنگوی پنتاگون در یک نشست خبری روز دوشنبه از مقصر دانستن 
مستقیم ایران در زمینه  پرتاب موشک ها و اســتفاده از پهپاد های بدون 
سرنشین که خســارات قابل توجهی برای پایگاه داشت، خودداری کرد. 
وی این حمله را »یــک حمله پیچیده، هماهنــگ و عمدی« توصیف و 
خاطرنشان کرد که حمالت مشابهی توسط شبه نظامیان شیعه متحد ایران 

علیه نیرو های آمریکایی در جا های دیگر انجام شده است.
اما خبرگزاری های نزدیک به ایران سعی نکرده اند نقش احتمالی تهران و 
شبه نظامیان متحدش را کم اهمیت جلوه دهند. در عوض، آن ها این حمله 
را در تفسیر ها به عنوان یک موفقیت بزرگ معرفی و اشاره کردند که حمالت 
بیشــتری علیه نیرو های آمریکایی در سوریه وجود خواهد داشت.آن ها 
این حمله را به یک گروه کمتر شناخته شده نسبت دادند که در اوایل این 
ماه بیانیه ای صادر و تهدید کرد که به تالفی سخت حمله هوایی اسراییل به 
پایگاه ایران در خارج از شهر پالمیرای سوریه در تاریخ ۱۴ اکتبر حمالت به 

سمت تنف صورت گرفت.
خبرگزاری فارس اعالم کرد: حمله به پایگاه آمریکایی جسارت و قدرت 
زیاد متحدان سوریه را نشان می دهد که موازنه قدرت در سوریه را تغییر 
خواهد داد.وب سایت العهد گفت که این حمله منادی آغاز مرحله جدیدی 
در نوعی رویارویی  اســت که در آن ایران و متحدانش به دنبال آزادسازی 
سوریه از دست نیرو های آمریکایی هستند. در این بیانیه آمده است که 
خروج آمریکا از افغانستان تنها تحت فشــار عملیات نظامی و نه فشار 
سیاسی یا دیپلماتیک صورت گرفت.نیرو های آمریکایی در عراق، کشور 
همسایه  ایران، طی چهار سال گذشــته مورد حمالت موشکی مکرر قرار 
گرفته اند و حداقل سه حمله مشابه با هواپیما های بدون سرنشین در سال 
گذشته گزارش شده است. کربی گفت که ایاالت متحده با حمالت هوایی 

شبه نظامیان متحد ایران در سوریه و عراق، آخرین بار در ماه فوریه مقابله 
کرد و ممکن است به این حمله نیز پاسخ دهد.تا همین اواخر، حدود ۹00 
نیروی آمریکایی که به صورت غیرمتراکم در بخش وسیعی از شمال شرق 
سوریه پراکنده بودند و در پایگاه منزوی خود در تنف به سر می بردند، عمدتا 
توسط نیرو های ایرانی و متحدان شبه نظامی آن ها که حامی رییس جمهور 

سوریه بشار اسد به شمار می روند،  مورد حمله قرار نگرفته بودند.
مایکل نایتز، تحلیلگر اندیشکده »واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک« 
گفت: این شرایط در تابستان با یک سری حمالت موشکی عمدتا گزارش 
نشده علیه پایگاه های ایاالت متحده در شمال شرق که تحت کنترل کرد ها 
قرار دارد، تغییر کرد. باید اشاره کرد که ایران به متحدانش دستور داده بود 
که از حمله به نیرو های آمریکایی در عراق برای تضمین ثبات در آســتانه 

انتخابات پارلمانی که در ماه جاری برگزار شد، خودداری کنند.
به گفته یک کارشناس مسائل ایران در اندیشکده »کشور های عربی خلیج 
فارس«، تشدید تنش در پادگان تنف احتماال به دورنمای تیره و تار برای 
از سرگیری مذاکرات به منظور تمدید توافق هسته ای ایران مرتبط است. 
تاکنون، دولت جدید ایران تمایلی برای بازگشت به مذاکرات نشان نداده 
اســت و رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در ایران، هشدار داد که تالش 
برای متقاعد کردن ایران برای انجام این کار وارد مرحله ی حساس شده 

است.وی در یک کنفرانس با خبرنگاران پس از رایزنی با متحدان اروپا و 
کشور های عربی خلیج فارس، از بی صبری مشترک در مورد ایران سخن 
گفت و تصریح کرد که با متحدان ابزار های دیگری مورد بحث قرار گرفته 
که ممکن است برای جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای، 

مورد استفاده قرار گیرد.
 به گفته این کارشــناس حوزه ایران، این احتمال وجــود دارد که ایران با 
 نشــان دادن توانایی های خود علیه نیرو های آمریکایــی در منطقه، به

  دنبال اهرم فشــار در شرایط بازگشت به مذاکرات باشــد. وی ادامه داد 
 که ممکن اســت حمالت دیگری رخ دهد، اما خیلی مهم نیستند، چون
  به نفع ایران نیســت که تنش ها را تشــدید کند. این حمالت بخشــی
  از مذاکرات اســت. ایران بدون فشــار نظامی نمی توانــد مذاکره کند،

 زیرا برگ های برنده در دست آمریکاست.اما پایگاه تنف، جایی که تعداد 
کمی از نیرو های آمریکایی جدا از بخش اعظم نیرو های این کشــور در 
شمال سوریه مستقر شده اند، مدت ها به منبعی از ناخشنودی برای ایران 
و دولت دمشق تبدیل شــده بود. گزارش ها در خبرگزاری های وابسته به 
ایران خاطرنشان کردند که این پایگاه نزدیک یک گذرگاه کلیدی در مرز 
ســوریه و عراق قرار دارد که یک مســیر تجاری اصلی بین ایران، عراق و 

سوریه را قطع می کند.

میرزا علی آیــت اللهی در خبرآنالین نوشــت: در 
دوره اصالحات یکی از وزرا نزد مســئولین روزنامه 
کیهان مقبول بود و از او حمایت می کردند. هرچه 
این روزنامه حمایتش بیشــتر می شــد، ابهام و 
مخالفت اعضای کابینه نســبت به وزیر بیشتر می 
شد. پیغام دادم که اگر این وزیر را دوستش دارید 
دســت از ســرش بردارید و در روزنامه خود از او 
حمایتی نکنید! جناب علم الهدی) ســلمه ا...( به 
رسم نامتعارفی از رییس جمهور حمایت می کنند و 
این کار به نفع داماد نیست. آخرین مورد داستان 

هک سیســتم توزیع بنزین اســت. سیستمی که 
سال هاست به صورت آفالین کار می کند و آخرین 
باری که دردوره های قبل هک شــده بود کمتر از 2 
روز مشکل حل شد و درمورد جدید هنوز حل نشده 
و در  صورت رفع اشــکال کمترین ارتباط با رییس 
جمهور و دستورات سیاستی و بازدید از پمپ بنزین  
دارد. بحثی فنی اســت که هیچ کدام از مسئولین 
 وزارت نفت و سایر دستگاه ها عالقه ندارند در رفع
  مشــکل تاخیر کنند و یــا ناموفق باشــند.دولت

 را در هاله ای از تقــدس و توانمنــدی باورناپذیر 

 قرار ندهید کــه نتیجه معکوس مــی دهد. جناب 
علم الهدی! صبور باشید و از موضع تهمت حمایت 
از داماد دوری بفرمایید. عملکــرد رییس جمهور 
مورد قضاوت مردم قرار خواهد گرفت و آنها بهترین 

ارزیاب هستند.

توصیه ای به جناب »علم الهدی«:

 دولت را در هاله ای از تقدس و توانمندی باورناپذیر 
قرار ندهید

رحیم پور ازغدی:

 ممکن است 20سال دیگر همین جمهوری اسالمی باشد
 اما نظام بی دین و ضد دین داشته باشیم

حسن رحیم پور ازغدی به کیهان گفت:رهبری می گویند انحراف در نظام از انحراف در اشخاص مهم تر است؛ چون ممکن است همین جمهوری اسالمی با همین 
والیت فقیه با همین قانون اساسی باشد، اما 20 سال دیگر یک نظام بی دین و ضد دین داشته باشیم. قانون اساسی آن را هم عوض نکنند؛ یک ولی فقیه دیگر 
هم بیاید، اما بشود حکومت بنی امیه و بنی عباس یا خوارج یا کلیسای قرون وسطی.تعبیر ایشان این اســت: اسم جمهوری اسالمی باشد، صورت اسالمی 
 باشد، اما سیرت ضداسالمی باشد؛ همین قانون اساسی باشد؛ رأس آن هم یک آخوند باشد و بعضی ها سوابقی هم داشته باشند، ولی باطن غیر اسالمی یا 
ضد اسالمی بشود. یادمان باشد که با آن زمان بندی صدر اسالم، ما هنوز تا کربال 20 ســال فاصله داریم؛ خطر به وجود آمدن کربال در نسل سوم بعد از پیغمبر 
است. وقتی هنوز چند نفر از اصحاب پیرمرد هستند ولی اغلب تابعین هستند، یعنی نسل دوم و تابعین تابعین که نسل سوم است. 20 سال دیگر ممکن است 
قضیه  کربال به وجود بیاید؛ یعنی این خطر در جمهوری اسالمی هم وجود دارد. وقتی حکومت پیغمبر و علی این طوری می شود، در حکومت ما اتفاق نمی افتد؟

خبر روز

وز عکس ر

نامه ای برای 
رییس جمهور

نامه یک اندیکایی به رییس 
جمهــور در حاشــیه بازدیــد 
رییســی از مناطــق زلزله زده 

اندیکا در خوزستان

توئیت جنجالی سیدحسین موسویان
حسین موسویان، دیپلمات پیشین کشورمان، در حساب توئیتری خود مطلبی را منتشر کرد که در فضای 
مجازی بازتاب گسترده ای یافت. هرچند موسویان، نوشته  خود را فارغ از مناسبت خاص اعالم کرد؛ اما 
محافل رسانه ای آن را به مذاکرات برجامی دولت سیزدهم ربط دادند.   موسویان در این توئیت نوشت: 
وقتی سایه آدم های »کوچک« درحال »بلند«شدن است، »آفتاب« آن سرزمین دارد »غروب« می کند. 

حمله سایبری اخیر قابل پیش بینی بود
عضو کمیســیون انرژی در خصوص حمله سایبری به سامانه کارت هوشــمند سوخت، گفت: باید این 
حمالت سایبری و خرابکاری ها پیش بینی می شد. سازمان پدافند غیرعامل کار ستادی انجام می دهد و 
دستورالعمل هایی را برای افزایش ضریب امنیتی دستگاه های اجرایی صادر می کند. در سال های گذشته 
پیش بینی های خوبی در این زمینه صورت گرفت و بودجه هایی در اختیار دستگاه های دولتی از طریق 
سازمان پدافند غیرعامل قرار داده شد. فریدون عباسی افزود: به دالیل سیاسی به سازمان پدافند غیرعامل 
و تذکرات این سازمان پیرامون حمالت سایبری توجهی نشد و بودجه ای در این خصوص مورد پیش بینی 
قرار نگرفت. دستگاه های دولتی باید دستورالعمل های سازمان پدافند را اجرایی کرده و شوخی نگیرند. 

این حمالت بعد از خرابکاری هایی که در حوزه هسته ای انجام شد، قابل پیش بینی بود.

انتقاد استاد حوزه از وضعیت معیشتی طالب:

 چیزی که در اختیار داریم، هیچ است
درس اخالق هفتگی جامعه علمیه امیرالمومنین )ع( با حضور آیت ا... علیدوست،استاد حوزه  در مسجد 
ولی ا...اعظم عجل ا... فرجه و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار شد.آیت ا... علیدوست در این 
مجلس خطاب به طالب جامعه علمیه اظهار داشت: باالترین شهریه برای یک استاد حوزه که عائله مند هم 
باشد، با تمام اضافات کمتر از دو میلیون تومان است.این مبلغ برای یک منزل  دو  خوابه در پردیسان قم 
که دور از شهر هم هست، بیشتر کفایت نمی کند و اگر به همین منوال باشد در سال های آتی کفاف همان 
را هم نخواهد داد. بنده در جای دیگری هم گفتم زندگی برخی طالب از زهد هم گذشته است. چیزی که 

در اختیار دارند تقریبا هیچ است.

تعیین تکلیف نماینده مرودشت برای دولت رییسی: 

مدیران غیر انقالبی را کنار بزنید!
یک عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسالمی، تاکید کرد: اصلی ترین اقدام 
دولت انقالبی کنار زدن مدیران غیر انقالبی است که با شیطنت های خود می توانند بهترین تصمیمات 
را کم اثر کنند.جالل رشیدی کوچی در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت: » اصلی ترین اقدام دولت 
انقالبی، پاالیش و کنار زدن مدیران میانی و باالدستی غیر انقالبی است که می توانند با شیطنت های 

خود بهترین و قوی ترین تصمیمات دولت و مجلس را در بدنه اجرایی کم اثر یا بی اثر کنند. «

نایب رییس کمیسیون انرژی:

سایت های آمریکا هم هک می شود!
نماینده مردم دشت آزادگان در مجلس  با اشاره به هک شدن سامانه توزیع بنزین در کشور گفت:  دشمن 
بر آن بود تا از این طریق موجبات نارضایتی مردم را فراهم کند و به خیالش حوادث آبان ماه سال ۹8 دوباره 
در کشور تکرار شود.ساعدی خاطرنشان کرد: امروزه جنگ سایبری در سطح جهان مورد استفاده کشورها  
علیه یکدیگر قرار می گیرد و اینگونه نیســت که فقط ایران از این جنگ آسیب ببیند و حتی کشورهایی 
مثل آمریکا نیز بارها برای شان پیش آمده که سایت ها و سامانه های مهمی که در اختیارشان هک شود.

کافه سیاست

سید حسن خمینی:

 نباید از ورود به فضای 
مجازی بترسیم

سید حســن خمینی در مراســم افتتاح مرکز 
نوآوری و خانه خالق سرو که در حسینیه جماران 
برگزار شــد، تاکید کرد: از پلتفرم ها و فضاهای 
موجود باید به بهترین نحو اســتفاده کرد، ولی 
شــرط آن این اســت که از عظمت این فضا و 
نادانسته های خود در این خصوص، نترسیم؛ 

بلکه باید وارد این عرصه سخت شد.
یادگار امام)ره( با اشــاره بــه فراگیری فضای 
مجازی در دنیای امروز گفت: اگر ابالغ رسالت 
الهی و انتقال ارزش ها مدنظر ماست، نباید از 
ورود به این فضا بترســیم. البته این گونه هم 
نیست که اگر ســراغ این دنیای جدید نرویم، 
به سراغ ما نمی آید! بلکه ما را در بر می گیرد. ما 
چه بخواهیم یا نخواهیم، چه خوب و چه بد، با 
ارزش یا بی ارزش، دنیای دیگری خواهد آمد و 
این روند دست ما نیست.وی در ادامه سخنان 
خود با تاکید بر استفاده از حضور گروه هایی با 
عزم جوانانه و خارج از چهارچوب های اداری، 
گفت: بهره گیــری از جوانانی کــه از نظر تعلق 
خاطر بــه ارزش های دینــی و انقالبی تفاوتی 
با نسل های پیشــین ندارند، کار بزرگی است. 
البته این نســل جدید باید بتوانند از تجربیات 
نسل قبل اســتفاده کنند و برای حرکت دو بال 
 »تجربه« و »توانایی« را توأمان به کار بگیرند تا 
ان شــاء ا... امور را پیش ببرند.ســید حسن 
خمینــی در ادامه ســخنان خود با اشــاره به 
اقتضائــات دنیــای جدید از جملــه »فضای 
مجازی« و »شبکه های اجتماعی« گفت: عمده 
ترین دلیل اینکه مدیران نسل قبل وارد این فضا 
نمی شوند این اســت که چون این فضا را نمی 
شناسند، از آن می ترسند و نمی دانند چیست. 
اینکه ما از پشت ســر به دنبال یک حادثه می 
رویم و بــه دل حادثه نمی زنیــم، به دلیل این 
است که با آن آشــنایی نداریم.وی تاکید کرد: 
اگر ابالغ رسالت الهی و انتقال ارزش ها مدنظر 
ماست، نباید از ورود به این فضا بترسیم. البته 
این گونه هم نیســت که اگر سراغ این دنیای 
جدید نرویم، به سراغ ما نمی آید! بلکه ما را 

در بر می گیرد.

بین الملل

عکس: تسنیم
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استاندار خبرداد:

رشد فضای کسب و کار استان اصفهان طی یک سال و نیم گذشته
استاندار اصفهان گفت: تامین معیشت، مسکن، اقتصاد خانواده، شرایط مناسب برای ازدواج، فقرزدایی 
و تامین ســامت و بهداشت جامعه از وظایف حاکمیت محســوب می شود.سیدرضا مرتضوی اظهار 
داشت: بسیاری از معضات امروز جامعه ما ناشی از نگاه حاکم به تمرکزگرایی در بخش سرمایه گذاری 
در کشور اســت. باید به طور مکرر این مطالبه را از نمایندگان مجلس و وزیران داشته باشیم که امکان 
و فضای تصمیم گیری به استان ها ارائه شود.اســتاندار اصفهان بیان کرد: دولت و مجلس باید امکان 
و ظرفیت تصمیم گیری در همه امور را به دســتگاه های مختلف از جمله بیمــه، بانک، حوزه قضایی و 
دستگاه های اجرایی استان ها ارائه کنند یا حداقل این قابلیت به بعضی از استان ها و دستگاه های اجرایی 
که از ظرفیت های الزم در حوزه منابع انسانی برخوردارند، ارائه شود.وی با بیان اینکه واگذاری اینگونه 
تصمیم گیری ها به استان ها تاثیر زیادی در کارآمدتر شــدن نظام دارد، افزود: بسیاری از مراجعه های 
امروز مردم به مسئوالن استان مربوط به تصمیم های گرفته شده در تهران است و اصاح این مسئله از 
وظایف مدیران دولت و نمایندگان مجلس به شمار می آید.مرتضوی خاطرنشان کرد: بسیاری از مسائلی 
که امروز برای دریافت مجوزها در بخش های مختلف مانند مالیات، بانک ها، صنعت، معدن و تجارت 
و کشاورزی وجود دارد از طریق برگزاری نشست و  گفت و گو در استان قابل حل است.وی با بیان اینکه 
باید نگاه راهبردی به مسائل داشته باشیم، گفت: نزدیک به 70 تا 80 درصد مسائل استان در بخش های 
مختلف قابل پیگیری و حل است، به جز مواردی که در عرصه های بین المللی قرار دارد.مرتضوی با اشاره 
به اینکه شرایط خوبی در استان فراهم شده و امروز فعاالن اقتصادی با وجود همه مشکات، رشد خوبی 
پیدا کرده اند، گفت: بخش های مختلف در قوای سه گانه از جمله نمایندگان مجلس، مسئوالن قضایی و 
دستگاه های اجرایی از سال های گذشته تا امروز تاش کردند و شرایط انجام اقدامات موثری را در جنگ 
اقتصادی و تحریم های غرب در اصفهان فراهم آوردند.استاندار اصفهان ادامه داد: بر اساس گزارش ارائه 
شده در جلسه، مجموعه فضای کسب و کار استان اصفهان در  یک سال و نیم سال گذشته از رتبه 26 به 
8 کشوری ارتقا پیدا کرده است که کار بزرگی محسوب می شود.وی ادامه داد: این شاخص با تعامل بین 
مجموعه های اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، خانه صنعت و معدن، اصناف استان و بخش های حاکمیتی از 
جمله دستگاه قضایی، نمایندگان مجلس و همراهی دستگاه های اجرایی استان ارتقا یافته و در صورتی 
که از این خدمات قدردانی نکنیم، استمرار این مسیر در آینده و بهبود این شاخص غیر ممکن خواهد شد.

سخنگوی صنعت برق اصفهان:

 هیچ گونه مصرف سوخت مازوت در اصفهان نداریم
 و  نخواهیم داشت

سخنگوی صنعت برق اصفهان گفت: اگر احیانا مشکلی در زمینه تامین برق در فصل زمستان وجود 
داشته باشد، تاش می کنیم تا با مدیریت مصرف این مشکل برطرف شود.سید محمدرضا نوحی در 
خصوص تامین برق زمستان اظهار کرد: جلســات متعددی در خصوص تامین برق استان در فصل 
زمستان برگزار شده و تاش بر این است تا مقدار گاز مورد نیاز برای تولید برق نیروگاه ها تامین شود 
چراکه مصرف برق در زمستان بسیار کمتر از تابستان است.سخنگوی صنعت برق اصفهان افزود: با 
وجود اینکه میزان مصرف برق در زمستان بسیار کمتر از تابستان است؛ اما تاش بر این است تا مقدار 
گاز مورد نیاز برای تولید برق نیروگاه ها تامین شده و برق به صورت کامل در اختیار مشترکان قرار گیرد.

وی مطرح کرد: با این حال اگر احیانا مشکلی در زمینه تامین برق در فصل زمستان وجود داشته باشد، 
تاش می کنیم تا با مدیریت مصرف این مشکل برطرف شود.نوحی درباره مصرف سوخت مازوت 
در نیروگاه های استان نیز خاطر نشان کرد: اگرچه نیروگاه شهید منتظری و اصفهان پیش تر عاوه بر 
سوخت گاز طبیعی از مازوت نیز برای تولید برق استفاده می کردند؛ اما تقریبا بیش از ۳ سال پیش و با 
دستور دادستان وقت مشعل مازوت سوز آن ها پلمپ شده و تاکنون نیز بازگشایی نشده است. بر این 

اساس هیچ گونه مصرف سوخت مازوت را در اصفهان نداریم و نخواهیم داشت.

با بدتر شدن بحران بی آبی، فرونشست و خشکسالی، روند مهاجرت اصفهانی ها به شهرهای شمالی کشور افزایش یافته است؛

هشدار... !

قصه امروز و دیروز نیست؛ حداقل سه سال  پریا پارسادوست 
پیش بود که یکی از روزنامه های کشور در 
گزارشی از مهاجرت اصفهانی ها، قمی ها و خوزستانی ها به شمال کشور 
خبر داد و نوشت: »... به این لیست می شود استان های دیگری را هم 
اضافه کرد. اما ظاهرا سرلیســت متعلق به اصفهانی هاســت. همه در 
مازندران از خریداران دست به نقد این استان ها می گویند. بنگاه  های 
معامات ملکی روستاهای اطراف شهرستان بابل از افزایش خرید در 
چند ماهه نخست ســال حرف می زنند. مهاجرتی که طبق پیش بینی 
کارشناســان و مســئوالن می تواند خطرات جدی اجتماعی و محیط 

زیستی به بار بیاورد.«
زنگ خطر جــدی بحران بی آبی و خشکســالی از چندســال قبل در 
اصفهان و به طور کلی کویر مرکزی ایران به صــدا درآمد. تازه آن روزها 
هنوز به شــدت امروز صحبت از »فرونشســت« در اصفهان هم نبود. 
تمام مشــکاتی که گریبان اصفهان را گرفته، حداقل با این شــدت و 
حدت در شهرهای شمالی کشــور رخنه نکرده و همین مسئله بسیاری 
را از استان های بحرانی به ســمت این منطقه کشانده است. مسئوالن 
شهرهای شمالی از جمله مازندران می گویند برای حفاظت از زمین های 
استان به هیچ عنوان اجازه تغییر کاربری و دست اندازی داده نخواهد 

شد؛ اما چه کسی است که نداند مسئوالن حداقل در حوزه محافظت از 
زمین و جنگل در شمال موفق نبوده اند!

شــاهد این ادعا؛ یکی از بنگاه داران شــمالی اســت، ســاکن یکی از 
روستاهای مازندران که دفتر کوچک معامات ملکی دارد و در واکنش 
به مهاجرت پایتخت نشینان و ساکنین شهرهای مرکزی و کویری ایران 
به استان های شــمالی و خرید ملک در این شــهرها می گوید: »االن 
زمین های کشــاورزی دیگر بازدهی ندارد. طرف یک هکتار زمین دارد 
ولی به خاطر کسادی و هزینه سم و بقیه چیزها دیگر برایش نمی صرفد. 
ارزش ملک 500میلیون است ولی سالی 25 میلیون هم بهره نمی برد 
و بازدهی ندارد. طرف می گوید زمین را می فروشــم و پولم را می گذارم 
بانک و از سودش اســتفاده می کنم.« با تعجب می گویم مگر می شود 
به این راحتی تغییر کاربری داد؟ می خنــدد و می گوید: »با پول همه 

کاری می شود کرد.«
از چندسال پیش هشدار درباره افزایش سیل مهاجرت اصفهانی ها داده 
شده و این هشدارها هنوز ادامه دارد. سه ســال قبل رییس دانشکده 
کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان با اشــاره به افزایش مهاجرت از 
استان اصفهان به سمت شهرهای شمالی کشور و تهران طی سال های 
آینده، گفت: انتقال آب آخرین راه نجات اصفهان برای رهایی از بحران 

بی آبی است و قبل از آن دولت باید قاطعانه نسبت به اجرای مصوبات 
شــورای عالی آب اقدام کند و اجازه ندهد آب بــه صورت بی رویه برای 

آبیاری باغ های میوه در باالدست زاینده رود استفاده شود.
حاصل بی توجهی ها به این هشدارها، پدیده »آوارگان اکولوژیکی« یا 
همان مهاجرت بوده که در آن مردم از مناطقی که با بحران بی آبی مواجه 

هستند، مهاجرت می کنند.
این پدیده که گریبان اصفهان را گرفته و درحال افزایش اســت، تنها به 
این استان استراتژیک ضربه نمی زند بلکه برای مازندران و سایر استان 
های شمالی کشور هم ضربه ای جبران ناپذیر محسوب می شود. این 
روزها زمین های کشاورزی مازندران تبدیل به ویاهایی شده که پایتخت 
نشینان در آن تعطیات خود را ســپری می کنند یا ساکنین شهرهای 
شــمالی آنها را می خرند و تغییر کاربری می دهند. کشاورز مازنی هم 
مجبور است مهم ترین سرمایه خود را به تاراج گذاشته و دست از کشت 

و زرع بکشد. 
کشاورزان مازنی عمدتا از درآمد کافی برخوردار نیستند، وقتی نتوانند از 
زمین کشاورزی خود مایحتاج روزمره را تامین کنند اولین و آسان ترین 
کاری که انجام می دهند این است که بعد از خشک کردن و قلع و قمع 
زمین کشاورزی و باغی خود شروع به قطعه بندی و فروش زمین کنند. 
به هرحال هیچ جای ایران مثل زمین گیان و مازندران حاصلخیز نیست 

زیرا باران و آفتاب کافی در اختیار کشاورز هست. 
اما تغییر کاربری اراضی مازندران خبر خوبی نیست. بدتر اینکه نظارت 
خوب و قاطعی هم وجود ندارد. یک دکترای اقتصاد در همین باره می 
گوید: »فرونشست زمین در مناطق مختلف کویری کشور موجب ایجاد 
گودال های عمیق در این نقاط کویری همانند اصفهان شــده است که 
اینها باعث می شــود آنهایی که امکانات بهتری به لحاظ مالی دارند به 
نقاط خوش آب و هواتر از جمله مازندران هجوم بیاورند و اقدام به خرید 
زمین و ملک کنند. این افراد به بهانه توریسم ، مهاجرت و آباد کردن یک 
منطقه و یا داشتن خانه دوم، زمین های مختلف را از چنگ کشاورزان 

در می آورند و تبدیل به ابنیه، راه ، مراکز تجاری و تفریحی می کنند.«
مهاجرت اصفهانی ها به شمال و تهران، بازی دوسرباخت برای همه این 
استان هاست. خالی از سکنه شــدن اصفهان و از دست رفتن سرمایه 
ها و سرمایه گذاران در کان شــهر اصفهان و تکه تکه شدن زمین های 
کشاورزی شــمال، ویاســازی بی رویه، قاچاق چوب، تخریب محیط 
زیست در منطقه ییاقات و قطعه قطعه شدن شهری که تا چندی بعد 
معلوم نیســت نامی از آن  باقی بماند؛ بحران است و این بحران با بی 

تفاوتی مسئوالن فقط بزرگ تر می شود! 

مدیر شــرکت پخش فرآورده های نفتــی منطقه 
اصفهان گفت: در حال حاضر از ۳00 جایگاه سوخت 
استان اصفهان که وارد مدار شده اند در ۱20 جایگاه 
امکان سوخت گیری با بنزین سهمیه ۱500 تومانی 
وجود دارد.حسین صادقیان درباره آخرین وضعیت 
جایگاه های ســوخت اســتان اصفهان، اظهار کرد: 
در حال حاضر از ۳۳0 جایگاه ســوخت استان ۳00 
جایگاه در مدار قرار دارند که بــا نرخ ۳ هزار تومانی 

بنزین را عرضه می کنند.وی افزود: از ۳00 جایگاهی 
که در مدار است حدود ۱20 جایگاه استان متصل به 
سامانه سراسری ســوخت کشور شده اند که امکان 
ســوخت گیری بنزین با قیمــت ۱500 تومان را هم 
دارند.مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه 
اصفهان گفت: پراکندگی جایگاه هایی که به سامانه 
سراسری سوخت در استان اصفهان متصل شده اند 
به نحوی اســت که اکنون هیچ شهرستانی جایگاه 
سوخت بدون بنزین دولتی ندارد.وی افزود: در حال 
حاضر بقیه جایگاه های استان در نوبت برای اتصال 
به سامانه سراسری توزیع سوخت هستند.صادقیان 
درباره طوالنی شــدن پروســه اتصال جایگاه های 
سوخت به سامانه سراســری، توضیح داد: با توجه 

به خروج جایگاه ها از مدار در روز سه شنبه در حال 
حاضر یک جایگاه باید همانند یک بچه که متولد می 
شود، دوباره احصا شود، بنابراین اطاعات جایگاه ها 
به صورت یکپارچه به تهران ارسال می شود و در نوبت 
برای اتصال به شبکه سراسری قرار می گیرند.وی 
پیش بینی کرد: تا شامگاه شنبه 200 جایگاه سوخت 
استان اصفهان به شــبکه سراسری سوخت کشور 
متصل خواهند شــد و امکان توزیــع بنزین دولتی 
را پیدا می کنند.مدیر شــرکت پخش فرآورده های 
نفتی منطقه اصفهان با تاکید بر اینکه خوشبختانه 
هیچ کمبودی بابت توزیــع بنزین نداریم، گفت: ۳0 
جایگاهی که هنوز وارد مدار نشــده و توزیع بنزین 

ندارند، درگیر برخی مسائل فنی هستند.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان:

120 جایگاه سوخت اصفهان امکان توزیع بنزین دولتی دارند

خبر روز

مدیر جهاد کشاورزی تیران و کرون :

 صنایع تبدیلی انگور به توسعه کشاورزی شهرستان 
تیران و کرون منجر می شود

مدیر جهاد کشاورزی تیران و کرون گفت: سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی و فرآوری محصول انگور، 
یکی از راهکارهای توسعه بخش کشاورزی در این شهرستان است.محمدحسین احمدی افزود: بخش 
عمده انگور تیران و کرون در بازارهای محلی عرضه می شود که سود چندانی نصیب کشاورزان نمی کند.

وی بیان کرد: محصول انگور ظرفیت فرآوری باالیی دارد و امکان تهیه مواد خوراکی دیگری مثل شیره، 
کشمش، سرکه و سایر محصوالت جنبی از این میوه وجود دارد که اگر سرمایه گذاری در حوزه صنایع 
تبدیلی و فرآوری محصول انجام شود،  درآمدزایی و اشتغال بخش زیادی در این شهرستان به همراه 
خواهد داشت.مدیر جهاد کشاورزی تیران و کرون ادامه داد: فرآوری، بسته بندی و برندسازی محصول 
انگور در تیران و کرون به دلیل فعالیت سنتی مغفول مانده درحالی که این سه مزیت نقش اساسی 
در سودآوری و کاهش ضرر و زیان کشاورزان دارد.وی بابیان اینکه بیش از ۱2 هزار تن انگور در باغ های 
تیران و کرون امسال برداشت شد، تصریح کرد: از هر هکتار باغ انگور این شهرستان به شکل میانگین ۱۱ 
تن انگور  متناسب با شرایط آبی مساعد برداشت می شود.احمدی یادآور شد: تیران و کرون تولیدکننده  
20 درصد محصول انگور استان اصفهان است که بخشی در بازارهای محلی عرضه و بخش کمی هم 

برای تولید شیره، سرکه و کشمش مورداستفاده قرار می گیرد.

مدیر بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی کاشان:

هرساله 80 هکتار از باغ های انار کاشان از بین می رود
مدیر بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشــاورزی کاشــان گفت: به دلیل نبود آب کافی و اجرای طرح تعدیل 
آب چاه های کشاورزی، هر ساله 80 هکتار از باغ های انار منطقه کاشــان از بین می رود.یکی از بهترین و 
مرغوب ترین انار های کشور در کاشان و در مناطق فین و راوند است به نحوی که ساالنه ۱0 هزار و 7۱0 تن انار 
در منطقه کاشان برداشت و روانه بازار می شود.انار کاشــان در بازار کشور مرغوب است و قابلیت صادرات 
بیشتری به کشور ها دارد، اما به دلیل نبود صنایع تبدیلی زیرساخت های فرسوده، نبود سردخانه صنعتی 
برای نگهداری انار، نبود مرکز تحقیقات گیاه پزشکی و کنترل آفات باغداران را با مشکات زیادی مواجه 
ساخته است، اما نگاه ویژه مسئوالن به این ظرفیت می تواند اشتغال زایی سودآور برای منطقه کاشان داشته 
باشد.عباس معینی با بیان اینکه، در سال ۱0 هزار و 7۱0 تن انار از باغ های منطقه کاشان برداشت می شود، 
گفت: انار باغ های فین کاشان و راوند از مرغوبیت  باالیی در بازار ایران برخوردار است و استقبال خوبی از 
این محصول در کل کشور می شود و نظیرشــان در کمتر جایی دیده می شود.وی با بیان اینکه، هزار و ۱۹0 
هکتار از باغ های انار کاشان بارور هستند، افزود: با توجه به اقلیم منطقه کاشان کیفیت انار این منطقه خوب 
و مطلوب است، اما به خاطر تحریم ها صادرات انار منطقه کاشان به کشور های دیگر کاهش داشته است.

نماینده مردم اردستان در مجلس:
وضعیت اشتغال در اردستان 10 درصد رشد داشته است

نماینده مردم اردستان در مجلس گفت: با تاش هایی که طی چند سال گذشته شده و آماری که شعبه 
تامین اجتماعی اعام کرده، وضعیت اشتغال پایدار در شهرستان اردستان ۱0 درصد رشد داشته است.

حجت االسام والمسلمین سیدصادق طباطبایی نژاد در نشست مردم محات اردستان، با بیان اینکه 
در پنج سال گذشته یکی از اولویت های اصلی مسئوالن شهرســتان موضوع اشتغال بوده، افزود: با 
تاش هایی که طی چند سال گذشته انجام شده و آماری که شعبه تامین اجتماعی اعام کرده است، 
اشتغال در اردستان طی شش ماه نخست سال گذشته شش هزار و 502 نفر بوده که این رقم امسال 
به هفت هزار و 2۳۱ نفر افزایش داشته که نشان می دهد وضعیت اشتغال پایدار در شهرستان اردستان 

۱0 درصد رشد داشته است.

کافه اقتصاد

رییس اتحادیه فروشندگان موبایل استان اصفهان مطرح کرد:شهرستان ها

سردرگمی مردم در بازار موبایل
رییس اتحادیه فروشندگان موبایل استان اصفهان گفت: مسئله بسیار مهم صحت اصالت قانونی تلفن همراه توسط سامانه همتاست که در این باره مشکاتی 
وجود دارد.حسین میرشمشیری اظهار کرد: با باال رفتن قیمت ها قدرت خرید کمتر شده و این به نفع فروشنده و بازار نیست و باعث ایجاد رکود در بازار می شود. 
فروشندگان در حال حاضر به تقاضای مشــتری جنس را همان زمان از عمده فروش خریداری می کنند و کمتر گوشی یا تبلت در مغازه موجود دارد.وی  افزود: 
مسئله بسیار مهم صحت اصالت قانونی تلفن همراه توسط سامانه همتاست که مشتری با طیب خاطر خرید می کند در این راستا مشکاتی وجود دارد که سازمان 
تنظیم مقررات ارتباطات و یا اداره بازرگانی که متولی این طرح هستند، شعبی در شهر ایجاد کنند که مردم دسترسی بیشتری به این سامانه داشته باشند.رییس 
اتحادیه فروشندگان موبایل استان اصفهان ادامه داد: اهمیت مرکز خدمات فروش بســیار زیاد است، چون اکنون موبایل و تبلت با گارانتی ۱8 ماهه به فروش 
می رسد و اگر این مراکز مستقر باشند نیاز به ارسال به مرکز یا شهر دیگری نیست و پروسه زمانی و تغییرات کمتر می شود و این خود موضوع بسیاری از شکایات 
رسیده به اتحادیه است که فقط با همت و اراده مســئوالن مربوطه انجام پذیر است.میرشمشیری در پایان گفت: با مجوز قانونی واردات گوشی و تبلت به آسانی 

انجام شده و در این زمینه هیچ قاچاقی وجود ندارد، اما به علت نوسانات ارزی قیمت این محصول دائم در حال تغییر است.

برداشت زعفران در 
خراسان شمالی

با کشت زعفران در زمین های 
زراعــی در شهرســتان های 
بجنورد، شــیروان، فاروج در 
خراسان شــمالی این طای 
سرخ به افزایش سطح درآمد 
کشــاورزان و ارزآوری استان 
خراسان شــمالی کمک کرده 

است.

وز عکس ر

مدیر کل راه شهرسازی استان خبرداد:

ثبت نام 40 هزار متقاضی 
مسکن در استان اصفهان 

در نهضت ملی مسکن
تاکنون حدود ۴0 هزار متقاضی مسکن در استان 
اصفهان در سامانه ثمن ثبت نام کرده اند.مدیر 
کل راه شهرسازی استان اصفهان، از ادامه ثبت 
نام متقاضیان در طرح نهضت ملی مســکن تا 
28 آبان خبــر داد و گفت: از ۴0 هــزار نفری که 
در ســامانه saman.mrud.ir ثبــت نام کرده 
اند، حدود ۱8 هزار متقاضی در شهر های جدید 
استان )فوالدشهر، بهارستان و مجلسی( ثبت 
نام کرده و بقیه، متقاضی بهره مندی از مزایای 
این طرح در شــهر های باال و زیــر ۱00 هزار نفر 
جمعیت اســتان بوده اند.علیرضا قاری قرآن، 
شهر های کاشان، شهرضا، فاورجان و شاهین 
شــهر را دارای بیشــترین آمار ثبت نــام اعام 
کرد و گفت: در حال حاضــر، امکان ثبت نام در 
۴۳ شهری که زمین آن ها تامین شده، فراهم 
است. )فوالدشهر، بهارستان، مجلسی، شاهین 
شهر، شهرضا، کاشان، اردســتان، اژیه، انارک، 
برزک، تودشــک، تیران، جندق، حســن آباد، 
خوانسار، خور، داران، دهق، زواره، سده لنجان، 
علویجه، فرخی، فریدون شهر، گلپایگان، مهاباد، 
میمه، نصرآباد، نوش آباد، نیاسر، هرند، ورزنه، 
وزوان، کمه، کوهپایه، آران و بیدگل، ایمانشهر، 
باغ بهــادران، بویین میاندشــت، طالخونچه، 
فاورجان، قهدریجان، گلدشت و نطنز از جمله 
این شــهرها هســتند.( وی از تامین زمین در 
برخی از شــهر های مجــاور بــرای متقاضیان 
تعدادی از شــهر ها خبر داد و گفت: متقاضیان 
ساکن در شــهر های مبارکه، طالخونچه و تمام 
شهر های اســتان اصفهان می توانند برای شهر 
جدید مجلسی ثبت نام کنند.قاری قرآن  ادامه 
داد: متقاضیان ساکن در شهر گوگد می توانند 
برای گلپایگان ثبت نام کرده و برای متقاضیان 
ساکن در شــهر های شهرســتان های لنجان، 
نجف آباد، فاورجان، خمینی شــهر امکان ثبت 
نام در شهر جدید فوالدشهر فراهم شده است. 
متقاضیان ســاکن در شــهر های شهرســتان 
اصفهــان نیز می توانند در ســه شــهر جدید 
بهارستان، فوالدشهر و مجلسی ثبت نام کنند.

عکس: مهر
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رییس اداره مهندسی و مطالعات اداره کل منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری:

فرونشست در چهارمحال از خط قرمز عبور کرده است
فرونشست زمین پدیده ای است که در اثر خالی شدن آب بافت های متراکم 
و الیه های زیرین سطح زمین رخ می دهد و در اثر آن سطح زمین به صورت 
تدریجی و در برخی موارد به طور ناگهانی فرو می نشیند.سابقه فرونشست 
زمین در ایران به بیش از ۴۰ سال می رسد. فرونشست در اکثر دشت ها و 
آبخوان های ایران رخ داده، نرخ فرونشست در بسیاری از مناطق مستعد در 
حال گسترش است.فرونشست در ایران به دلیل برداشت بی رویه آب های 
زیرزمینی و نتیجه آن کمبود آب و تبدیل بسیاری از دشت ها به کانون های 
گرد و غبار است.در سال های اخیر به سبب تغییرات اقلیمی و تغییر بارش ها 
از برف به باران، آبخوان های چهارمحال و بختیاری نه تنها تغذیه نشده بلکه 
به سبب برداشت های بی رویه، با افت شــدید آب مواجه شده است، به 
نحوی که منابع آب موجود در دشت های این استان به مرز بحران رسیده و 
پدیده فرونشست دشت ها که از سال های گذشته در چهارمحال و بختیاری 
شکل گرفته، به سرعت در حال پیشروی است.مهدی نادری، استادیار گروه 
مهندسی خاک دانشگاه شهرکرد، گرم شدن زمین، کاهش بارندگی ها و 
مصرف آب زیرزمینی را از جمله عوامل دخیل در فرونشست زمین برشمرد 
و اظهار داشت: گزارش های علمی همبستگی بسیار باال و مثبت ارتباطی 
میان گرم شدن زمین و ایجاد فروچاله ها را نشان می دهد.وی با اشاره به 
وجود چاه های غیر مجاز در دشت ها گفت: در دشت هایی که آب کافی برای 
کشاورزی وجود ندارد، وجود چاه موجب کاهش آب زیرزمینی و زهکشی 
در کارست ها و الیه های رسی زمین می شود.نادری اضافه کرد: میزان پمپاژ 
آب از چاه ها، همبستگی بسیار باال و معناداری با ایجاد فروچاله و نشست 
زمین دارند که در کشــور ما این وضعیت مضاعف است.وی، فرونشست 
فنداسیون ساختمان در دشت ها، کج و معوج شدن درختان در دشت ها، 
ترک خوردگی ساختمان ها، قرار گرفتن ساختمان های روستایی یا شهری 
روی دشت ها، باز و بسته شــدن تدریجی پنجره ها به صورت ناخودآگاه را 
از جمله عوامل دخیل در فرونشســت زمین برشمرد.سرپرست اداره کل 
هواشناسی چهارمحال و بختیاری نیز اظهار داشت: میانگین بارندگی در 
سال زراعی ۱۴۰۰-۹۹ در اســتان به ۳۸۸ میلیمتر رسید.مهران چراغ پور 
افزود: این میزان بارندگی نســبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش ۲۱ 
درصدی و نسبت به میانگین بلند مدت با کاهش ۳۲ درصدی همراه بود.

چراغ پور اضافه کرد: از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون نیز بارش موثری 
در استان رخ نداده است.مدیرکل هواشناســی چهارمحال و بختیاری از 
آغاز بارش های موثر اســتان در آذرماه خبر داد و گفــت: در ماه های مهر و 
آبان، میزان بارش ها قابل توجه نیســت.چراغ پور  با اشاره به تداوم روند 
خشکسالی در استان اظهار داشت: بر اساس نقشه های پیش یابی می توان 
گفت که پاییز امسال نیز بارش های موثر و در حد نرمالی در استان نخواهیم 

داشتیم.وی با بیان اینکه پیش بینی بارش ها در فصل پاییز امسال کمتر از 
نرمال است، اضافه کرد: امید می رود این کمبود بارش ها در فصل زمستان 
جبران شود.چراغ پور با بیان اینکه به طور معمول بارش های موثر استان 
از نیمه دوم آبان باید آغاز شــود، افزود: این در حالی است که امسال این 
بارش ها با تاخیر روبه رو شده و از آذر شروع می شود.رییس اداره مهندسی 
و مطالعات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری هم 
گفت: با توجه به خشکسالی های چند سال گذشــته و برداشت بی رویه 
آب های این استان که هیچ گونه مدیریتی در این خصوص نیز حاصل نشد، 
طبیعی است که با پدیده فرونشست رو به رو شویم.فرزاد رضازاده  افزود: 
عالوه بر فرونشست، آتش سوزی های زیرزمینی یا همان خودسوزی در 
دشــت هایی که مواد آلی دارند مانند دشت خانمیرزا دور از انتظار نیست.

رضازاده اضافه کرد: فرونشست در استان چهارمحال و بختیاری در ابتدای 
مسیر اســت، ولی با این وجود به حدی رســیده که از خط قرمز هم عبور 
کرده است.وی ادامه داد:  دشــت های چهارمحال و بختیاری دشت های 
محدودی هستند )وسعت آن ها زیاد نیست( و پدیده فرونشست در این 
دشت ها بیشتر حس می شــود به گونه ای که فرونشست در دشت های 
خانمیرزا و شهرکرد زنگ خطری بزرگ برای استان است.رضازاده گفت: با 
مدیریت و تغذیه آبخوان ها و مدیریت مصرف آب می توان این پدیده را تا 

حدی کنترل کرد.غالمرضا ذاکری، مدیر آب، خاک و امور فنی و مهندسی 
جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری نیز  با اشاره به خشک شدن نیمی 
از قنات های اســتان، گفت: کمبود بارش و خشکسالی دلیل خشکیدگی 
قنات ها در استان است.وی با بیان اینکه نیمی از ۸۴۱ قنات استان خشک 
شده اند، گفت: امکان هیچ گونه عملیات اجرایی برای احیای آن دسته از 
قنات هایی که کامل خشک شــده اند وجود ندارد، اما می توان با الیروبی 
زمینه افزایش آبدهی قنات هایی که کم آب شده اند را فراهم کرد.ذاکری 
اضافه کرد: طی سه سال گذشته با اعتبار حدود ۶ میلیارد تومان، ۱۰۰ رشته 
قنات در استان الیروبی شــده و امســال هم الیروبی ۱۳۰ رشته قنات با 
اعتبار مصوب ۱۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در حال اجراست.تغییرات 
اقلیمی و خشکسالی های پیاپی و بلندمدت، نبود مدیریت در مصرف آب 
در بخش های مختلف شهری و صنعت و اســتفاده از روش های سنتی 
 آبیاری در بخش کشاورزی، طی سال های گذشته موجب شده تا بخش
  قابل توجهی از منابع آبی کشــور خشــک شــود و پیامد این اتفاق ها و

  افت سطح آب های زیرزمینی، فرونشست زمین است.به عنوان راهکار 
 دراز مــدت بــر مبنــای تجربه ســایر کشــور ها چــاره ای جــز اصالح 
روش های مدیریت منابــع آب وجود ندارد و تا زمان باقی اســت باید به 

سوی آن حرکت کرد.

 انتشار فراخوان شرکت در طرح های تحقیقاتی
 تا سقف ۷0 میلیون ریال

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: مطابق مصوبات شورای 
پژوهشی این دانشگاه، کمیته تحقیقات دانشجویی فراخوان شــرکت در طرح های تحقیقاتی تا 
سقف هزینه ۷۰ میلیون ریال را منتشر کرد.مهدی قطره افزود: مهلت شرکت در این فراخوان یکم 
لغایت ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰ است و در هر فراخوان حداکثر پنج طرح تحقیقاتی پذیرفته خواهد شد.قطره 
اضافه کرد: خروجی مورد انتظار طرح های پذیرفته شده در این فراخوان، انتشار حداقل یک مقاله با 
نمایه اسکوپوس برای هر طرح است.وی اظهار داشت: پرداخت هزینه طرح های پذیرفته شده ۵۰ 
درصد پس از عقد قرارداد و ۵۰ درصد پس از انتشار مقاله است و درج افیلییشن کمیته تحقیقات 
دانشجویی در مقاالت انتشار یافته الزامی است.قطره تصریح کرد: کلیه دانشجویان مقاطع تحصیلی 
کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای، دکترای تخصصی، علوم پایه و بالینی می توانند در 
این فراخوان شــرکت کنند.وی گفت: طرح های تحقیقاتی می بایست در مهلت زمانی تعیین شده 
از طریق سامانه پژوهشیار به کمیته تحقیقات دانشجویی ارســال شود.دانشجویان عالقه مند به 
عضویت در شورای مرکزی و مجمع عمومی کمیته تحقیقات دانشجویی، رزومه پژوهشی )مطابق 
فرم بارگذاری شده در سایت کمیته تحقیقات دانشــجویی( و انگیزه شرکت خود را به دفتر اصلی 
کمیته تحقیقات دانشجویی واقع در ساختمان شماره ۲ ستاد دانشگاه، تحویل داده و یا به آدرس 
ایمیل کمیته تحقیقات دانشــجویی gmail.com@۲۰۱۹ srcskums ارسال کنند.قطره اضافه 
کرد: مهلت بررســی رزومه متقاضیان ۲۰ لغایت ۳۰ آبان ماه امسال است و مصاحبه با متقاضیان 
یکم لغایت ۱۰ آذرماه سال ۱۴۰۰ در نظرگرفته شده است و همچنین ۱۲ آذرماه امسال اسامی اعالم 
می شود.وی ادامه داد: متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با دفتر کمیته تحقیقات 

دانشجویی به شماره تلفن ۳۳۳۴۹۵۰۸ تماس حاصل کنند.

 انجام موفقیت آمیز یک عمل جراحی نادر در چهارمحال
 و بختیاری

مصطفی فالحتی، رییس بیمارســتان تامین اجتماعی امام علی )ع( فرخشهر گفت: در یک عمل 
جراحی نادر با همکاری تیــم تخصصی جراحی مغز و اعصاب، داخلی، بیهوشــی و زنان و زایمان، 
مادر باردار ۳۸ ســاله مبتال به تومور مغزی که ماه هشتم حاملگی خود را پشت سر گذاشته بود، در 
اتاق عمل این بیمارستان پس از عمل سزارین، تحت عمل جراحی تومور مغزی هم قرار گرفت.در 
ادامه اعظم ایمانی متخصص جراحی زنان و زایمان در چهارمحال و بختیاری افزود: این بیمار که در 
بارداری چهارمین فرزند خود دچار سردرد های شدید و کاهش بینایی و متوجه وجود تومور مغزی 
شده بود، پس از برگزاری کمیته متخصصان بیمارستان و تصویب خاتمه بارداری، مورد عمل سزارین 
قرار گرفت.وی اضافه کرد: هم اکنون نوزاد دختر نارسی که از این مادر متولد شد، در شرایط خوبی قرار 
دارد. رامین کمالی متخصص جراحی مغز، اعصاب و ستون فقرات در چهارمحال و بختیاری اظهار 
داشت: با توجه به این که تومور به نسبت بزرگی در کنار عناصر حیاتی مغز قرار داشت، جراحی این 
بیمار شش ساعت طول کشید و هم اکنون حال بیمار رضایت بخش و بینایی وی هم به تدریج بهبود 

یافته ؛ جراحی همزمان مغز و سزارین در دنیا به دلیل ریسک باال نادر است.

 اتصال 3۵ جایگاه سوخت به سامانه هوشمند 
در چهارمحال و بختیاری

سرپرست شرکت توزیع فرآورده های نفتی چهارمحال و بختیاری گفت: سامانه هوشمند سوخت 
رسانی در ۳۵ جایگاه از ۵۵ جایگاه سوخت استان فعال شده است. محمد فاضلی خاطرنشان کرد: 

بقیه جایگاه ها به نوبت درمدار سامانه هوشمند قرار خواهند گرفت.

بام ایراناخبار

مفاد آراء
8/72 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

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

طبق سند الکترونیکی شماره 139920302025010799 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/24

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/09 
م الف: 1206306 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
8/73 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی

 می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 8667-1400/07/20 هیات دوم آقای عباس رفیعی به شناسنامه 
شماره 970 کدملی 1286781817 صادره اصفهان فرزند اکبر در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 171/61 متر مربع قســمتی از پالک شماره 28 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حسین رضائی کوجانی 
از سند شماره 36175 مورخ 1347/8/20 دفترخانه شماره 86 اصفهان از مورد ثبت 

صفحات 268 الی 271 دفتر 54 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/24

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/09 
م الف: 1206298 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
8/74 آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

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

 )مالک رسمی( خریداری شده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ 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: 1400/07/24

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/09 
م الف: 1206417  مهدی شبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان 

مفاد آراء
8/75 آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1- برابر رای شــماره 1564 مورخ 1400/05/19 هیــات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهــان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکیت 
مشاعی آقای داود عظمتی به شناسنامه شماره 1753 کدملی 1218888679 صادره 
فرزند محمد حسین بصورت قسمتی از  یکباب ساختمان به مساحت 5/28 متر مربع 
مفروزی از پالک  شــماره 747 فرعی از 4796  اصلی )که با پالک 4796/746 که 
 به نام متقاضی سابقه ثبت و سند ششــدانگ دارد توامًا  تشکیل یکباب ساختمان را 
می دهــد کــه متقاضــی قصــد تجمیــع آن را دارد( واقــع در بخــش 5 حوزه 
 ثبت ملــک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیــه مفروز ثبتی 

گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ 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: 1400/07/24

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/09 
م الف: 1206392  مهدی شبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان 

مفاد آراء
8/76 آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1- برابر رای شماره 1767 مورخ 1400/06/11 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکیت خانم ندا علوی 
طاقانکی به شناسنامه شماره 1090 کدملی 4269582014 صادره گچساران فرزند سید 
محسن  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 79/60 متر مربع مفروزی از پالک  شماره 
131 فرعی از 4483  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 
 به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از طرف آقای میرزا حسن نوری دستجردی 

)مالک رسمی( خریداری شده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ 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: 1400/07/24

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/09 
م الف: 1206331  مهدی شبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان 

مفاد آراء
8/77 آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1- برابر رای شماره 1648 مورخ 1400/05/26 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــی، مالکیت خانم حمیرا 
اسدی دومکانی به شناسنامه شــماره 2276 کدملی 4668763055 صادره لردگان 
فرزند عیدی محمد  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 124/05 متر مربع مفروزی 
از پالک  شماره 131 فرعی از 4483  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از طرف آقای اصغر هادی 
دستجردی و خانم احترام حسن بزی دستجردی )مالک رسمی( خریداری شده است.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ 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: 1400/07/24

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/09 
م الف: 1206229  مهدی شبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان 

مفاد آراء
8/78 آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

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

شده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ 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: 1400/07/24

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/09 
م الف: 1206228  مهدی شبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب  اصفهان

مفاد آراء
8/79 آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

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

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

از پالک  شماره 281 فرعی از 4348  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ 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: 1400/07/24

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/09 
م الف: 1207158  مهدی شبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب  اصفهان

مفاد آراء
8/80  آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

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

اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/24

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/09 
م الف: 1207195  مهدی شبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان 

مفاد آراء
8/81  آگهی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صــادره هیئت موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی لنجان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی ذیل محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضی و امالک 
مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمــوم در دو نوبت به فاصلــه 15 روز در 
 روزنامه های تعیین شــده توســط اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی لنجان آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک لنجان تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع صالح قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهد شد. 
 1- رای شــماره 140060302015001259 مورخ 1400/06/30 آقای محســن 
شاه قلیان فرزند رمضانعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 100 متر مربع 
مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/09

م الف: 1198064 مصطفی شمسی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان
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احراز هویت نشدن بسیاری از دانش آموزان استثنایی در شبکه شاد
رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان اصفهان با اشاره به فعالیت مدارس استثنایی در 
سطح استان اصفهان گفت: تعداد چهار هزار و ۹۰۰ دانش آموز تاکنون در مدارس استثنایی ثبت نام 
شده اند و پیش بینی می شــود آمار دانش آموزان به پنج هزار نفر نیز برسد به دلیل اینکه سنجش 
دانش آموزان هنوز ادامه دارد و در حال حاضر ۱۲۳ مدرسه مستقل دانش آموزان استثنایی در استان 
فعال است.محسن الماســی  با بیان وضعیت بازگشایی حضوری مدارس اســتثنایی در استان 
اصفهان افزود: در هر منطقه و ناحیه شرایط و مدیریت بازگشایی مدارس استثنایی را بر اساس نوع 
رنگ بندی منطقه و ناحیه به مدیران واگذار کردیم و مدیر هــر منطقه و ناحیه ای بر مبنای تفویض 
اختیار و با توجه به شرایط رنگ بندی می تواند مکاتبات الزم و گرفتن مجوز برای بازگشایی حضوری 

مدارس را داشته باشد.
رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان اصفهان در خصوص واکسینه شدن دانش آموزان 
مدارس استثنایی، تصریح کرد: متاســفانه بســیاری از دانش آموزان مدارس استثنایی به دلیل 
بیماری های زمینه ای که دارند هنوز شــرایط دریافت واکســن را ندارند، اما اطالع رســانی الزم در 
این حوزه به وســیله مدیران مدارس به خانواده های این دانش آموزان انجام شــده اســت تا به 
مراکز تجمیعی واکسیناســیون مراجعه کنند و ســریع تر فرزندشان واکسینه شــود تا اگر شرایط 
حضوری مدارس فراهم شد بتوانند در مدارس حضور داشته باشند.الماسی در خصوص وضعیت 
دسترسی دانش آموزان استثنایی به شبکه شاد اظهار کرد: هنوز شبکه شاد برای استفاده بسیاری 
از دانش آموزان استثنایی احراز هویت نشده است و برای اینکه همکاران زمان را از دست ندهند از 
بسته های آموزشی استفاده کرده و آموزش را انجام می دهند، امیدواریم امسال برای دانش آموزان 

استثنایی هم احراز هویت اتفاق بیفتد تا مشکالت سال قبل را نداشته باشند.

انهدام باند 7 نفره سارقان منزل در اصفهان 
رییس پلیس آگاهی استان اصفهان از دستگیری اعضای باند 7 نفره سارقان منزل در اصفهان خبر 
داد.سرهنگ حسین ترکیان بیان داشــت: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل در شهر اصفهان 
که در این سرقت ها، اقدام به تخریب قفل در و تخریب گاو صندوق درون منزل کرده بودند ، سارقان 
شناسایی و دستگیر شدند. وی افزود: با تالش کارآگاهان و انجام یک سری اقدامات هوشمندانه 
سرنخ هایی از عامالن این سرقت ها به دست آمد و مشخص شد این افراد جزو سارقان سابقه دار 
و در حرکت هســتند که روزهای پایانی هفته و ایام تعطیالت به وسیله ۲ دستگاه خودرو وارد شهر 
اصفهان شده و پس از شناسایی منازل خالی از سکنه، اقدام به سرقت اموال درون آنها شامل طال 

و جواهرات ، وجه نقد، ارز خارجی و اشیای با ارزش و گران قیمت می کنند.

تکمیل ظرفیت مکان های گردشگری کویر مرنجاب آران و بیدگل
ظرفیت مکان های گردشگری کویر مرنجاب و سیازگه آران و بیدگل تکمیل شد.رییس اداره میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آران و بیدگل با اشاره به اینکه این مکان ها هم اکنون ظرفیت 
پذیرش گردشگر ندارد ، گفت: گردشگران سفر خود به این منطقه را به هفته های بعد موکول کنند.سید 
حسین چاکری  افزود: با توجه به ورود شمار زیادی از گردشگران، ظرفیت محدود و ممکن نبودن 
سرویس دهی مناســب، منطقه های کویری آران و بیدگل، کویر مرنجاب و سیازگه قادر به پذیرش 
گردشگر نیستند.وی گفت: گردشگرانی که قصد ورود به کویر مرنجاب و سیازگه آران و بیدگل را دارند 
ســفر خود را به هفته های بعد موکول کنند تا با برنامه ریزی بتوانیم سرویس دهی مطلوبی به انبوه 
گردشگران ورودی داشته باشیم.منطقه نمونه گردشگری مرنجاب در شمال شهرستان آران و بیدگل 
یکی از بکرترین و زیباترین کویر های کشور است .این منطقه با برخورداری از ظرفیت فعالیت هایی 
مانند کویرنوردی، آفرود، موتورسواری، سافاری، شترسواری، اسکی روی شن و ماسه تا پیش از 

شیوع ویروس کرونا ساالنه میزبان ده ها هزار نفر گردشگر داخلی و خارجی بود.

قابل توجه مسئوالن! نتایج طرح منشأ یابی ذرات معلق در هوای اصفهان تکمیل شد؛

ازچهنشستهای؟!

دیروز تیتــر  »یک خبر تکراری، هــوای اصفهان آلوده 
است« روی خروجی برخی رسانه ها قرار گرفت، تیتری 
که به خوبی گویای اوضاع نابه ســامان هوای دیار گنبدهای فیروزه ای 
است. بیش از یک دهه است که  هر روز خبر  هوای اصفهان آلوده است 
را می شنویم، خبری که هم برای مردم عادی شده و هم برای مسئوالن 
و گویا هیچ اراده و تصمیمی برای بر طرف شدن این مشکل که  سالمت 
شهروندان را نشانه گرفته است وجود ندارد. روز چهارشنبه ایرنا به نقل از 
رییس پلیس راهور استان تهران نوشت که ســاالنه 4 هزار نفر به طور 
مســتقیم و غیر مســتقیم به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دســت 
می دهند. این آمار البته با نسبت کمتر و با توجه به جمعیت در اصفهان 
هم حکم فرماســت. اصفهان چند سالی اســت که گوی سبقت را در 
آلودگی هوا از پایتخت ربوده و از لحاظ آلودگی هوا در شــرایط بســیار 
اسفناکی واقع شده است.  پروژه منشأیابی و سهم بندی ذرات معلق و 
سیاهه انتشار آلودگی هوا برای بررســی دالیل ایجاد آلودگی هوا و به 
کارگیری راه کارهای مناسب جهت بر طرف کردن این معضل به همت 
مدیریت شــهری اصفهان اجرایی شــد. معاون حمل و نقل و ترافیک 
شهردار اصفهان در این باره گفت: پروژه منشأیابی ذرات معلق به صورت 
آزمایش های میدانی با استفاده از دستگاه های هزینه بر انجام شد، به 

این صورت که ذرات معلق در هر نقطه آنالیز و منشأیابی آن بررسی شده 
است؛ به همین جهت این پروژه زمان بر و بزرگ بود.وی افزود: مراحل 
انجام دو پروژه منشــأیابی و ســهم بندی ذرات معلق و سیاهه انتشار 
آلودگی هوا به پایان رســیده و نتایج آن مشــخص و آماده اســتفاده 
مسئوالن است. حسین حق شناس با بیان اینکه موضوع آلودگی هوا 
بحثی طوالنی مــدت بوده و از زمانی که مســئوالن تصمیــم به ایجاد 
کارخانجات صنعتی همچون ذوب آهن و فــوالد مبارکه گرفتند، اتفاق 
افتاد چرا که توسعه ها با محوریت اقتصادی انجام شده است، تصریح 
کرد: در تقسیم بندی نوع آالینده ها برخی گاز ها مثل CO و برخی ذرات 
معلق جامد یا مایع وجود دارد که در هوا به خاطر ســایز کوچک معلق 
است و بقیه آالینده ها که از نوع گاز بوده با چشم قابل مشاهده نیست، 
اما با بو یا اثرگذاری می توان آن را مشاهده کرد. حق شناس با بیان اینکه 
ذرات معلق بر اســاس ســایز دســته بندی می شــود، بنابراین مردم 
نمی توانند خیلی از آالینده ها را ببینند و قضاوت کنند، اظهار کرد: آن دسته 
از آالینده هایی که برای شهروندان قابل مشاهده نیست، در مرکز پایش 
آلودگی هوا بررسی و نتایج نموداری آن در سایت حفاظت محیط زیست 
اعالم و از طریق تابلو های سنجش آلودگی هوا که در برخی از نقاط شهر 
نصب شده، اطالع رسانی می شود. وی ادامه داد: در کشور های اروپایی 

بارش باران زیاد است و قطعا اگر چنین شرایطی نداشتند با آلودگی هوا 
رو به رو می شــدند؛ در اصفهان کاهش شــدید بارش باران و وزش باد 

وضعیت آلودگی هوا را تشدید می کند.
معاون حمل و نقــل و ترافیک شــهردار اصفهان با تاکید بــر اینکه در 
خصوص عوامل آلودگی هوای شهر اصفهان چند پارامتر از جمله فعالیت 
صنایع، حمل و نقل و شــرایط اقلیمی باید توأم بررســی شود، گفت: 
وسایل نقلیه ســنگین همچون کامیون ها و اتوبوس ها اصل دود قابل 
مشاهده را ایجاد می کنند، بدان معنا که هر جا از وسایل نقلیه دود سیاه 
مشاهده می شود، این دود همان ذرات معلق است، بنابراین تردد وسایل 
نقلیه سنگین داخل شهر و وســایلی که از اطراف شهر عبور می کنند، در 

آلودگی هوای شهر تاثیرگذار است.
وی با بیان اینکه اصفهان در یک شــاهراه ارتباطی قــرار دارد که حتی 
تردد وسایلی که مبدأ و مقصد آن ها در استان نیست، در آلودگی هوای 
شــهر تاثیر می گذارد، تصریح کرد: برای انجام محاســبه آلودگی هوا 
نرم افزار هایی وجود دارد که بر اســاس داده هــای آن می توان تحلیل 
الزم را انجام داد، البته در زمینه حمل و نقل بین شــهری و کشوری نیز 

پژوهش هایی انجام شده است.
حق شناس با بیان اینکه سیر گرمایش زمین در چند سال اخیر نشان 
داده هر ســال دمای کره زمین تا حــدودی افزایش یافتــه از این رو 
پدیده هایی همچون ســونامی و خشکسالی به مرور رخ می دهد و کره 
زمین از زیست پذیری خارج می شود، افزود: در گذشته در شهر اصفهان 
بارش برف را شــاهد بودیم، همچنین آب در مادی های شــهر جریان 
داشت، اما در حال حاضر با شرایط ناخوشایندی مواجه شده از این رو 
اولین و مهم ترین موضوع این است که مردم و مسئوالن بفهمند راه را 
اشتباه آمدیم و باید با برنامه ریزی صحیح به بهبود شرایط کمک کنیم.

وی ادامه داد: کارخانجات صنعتی مصرف کننده آب و تولید کننده آالینده 
هستند که این مسائل باید مورد توجه قرار گیرد و برنامه های بلندمدت، 

میان مدت و کوتاه مدت در نظر گرفته شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه در حوزه 
حمل و نقل 4۰ سال پیش شرایط خاصی در اصفهان وجود داشته است، 
گفت: آن زمان اصفهان ۵۰ هزار نفر جمعیت داشته و مردم اطراف شهر در 
روستا هایی همچون جی سکونت داشتند که برای رفع نیاز های اساسی 
خود به مرکز شهر می آمدند و بسیاری از نیاز های خود را در اطراف محل 
ســکونت برطرف می کردند، اما با توسعه شــهر و زیاد شدن فاصله ها، 
سفر های شهری طوالنی و مســائل حمل و نقلی به وجود آمد و مردم 

ناچار به استفاده از خودروی شخصی یا اتوبوس شدند.

خبر خوان جامعه

یمنا
س: ا

عک

مفاد آراء
8/82 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیــف 1- رای شــماره 9130-1400/07/28 هیات دوم خانم عصمت شــیخی 
نصرآبادی به شناسنامه شماره 956 کدملی 1284529258 صادره اصفهان فرزند رضا 
در 49/5 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 204/36 متر 
مربع قسمتی از پالک شماره 146 فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضیان و بتول نصری نصرآبادی از سند شماره 
13776 مورخ 1346/6/16 دفترخانه شــماره 91 اصفهان و سند اصداق 979 مورخ 
1384/4/13 دفترخانه 172 خمینی شهر و از مورد ثبت صفحه 98 دفتر 425 امالک 

ردیف 2- رای شماره 9129-1400/07/28 هیات دوم خانم مرضیه تاجمیر ریاحی 
به شناسنامه شــماره 1226 کدملی 1289503710 صادره اصفهان فرزند غالمرضا 
در 22/5 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 204/36 متر 
مربع قسمتی از پالک شماره 146 فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضیان و بتول نصری نصرآبادی از سند شماره 
13776 مورخ 1346/6/16 دفترخانه شــماره 91 اصفهان و سند اصداق 979 مورخ 
1384/4/13 دفترخانه 172 خمینی شهر و از مورد ثبت صفحه 98 دفتر 425 امالک 

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

م الف: 1213929 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

8/83 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 9007-1400/07/26 هیات دوم آقای غالمحسین مهر علییان 
گورتانی به شناسنامه شماره 7 کدملی 1290036993 صادره اصفهان فرزند عباس در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 164/51 متر مربع قسمتی از پالک شماره 
359 فرعی از 15 اصلی واقع در اصفهان بخش 14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مورد ثبت صفحه 402 دفتر 673 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/09

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/24 
م الف: 1213998 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
8/84 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی

 می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 8962-1400/07/25 هیات اول خانم فاطمه نصر اصفهانی به 

شناسنامه شماره 1961 کدملی 1283491982 صادره اصفهان فرزند علی در 31/47 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 195/80 متر مربع  
قسمتی از پالک شماره 1879 فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه 191 و 197 و 188 دفتر 411 امالک
ردیف 2- رای شــماره 8880-1400/07/24 هیات اول خانم عزت رفسنجانی به 
شناسنامه شــماره 27382 کدملی 1280271930 صادره اصفهان فرزند حسین در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 599/21 متر مربع  قسمتی از پالک شماره 
352 فرعی از 13 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 
مالکیت متقاضی و حسین جان نثاری از مورد ثبت صفحه 595 دفتر 56 و صفحه 268 

دفتر 442 امالک
ردیف 3- رای شــماره 8963-1400/07/25 هیات اول آقای ســیف اله شــیخی 
نصرآبادی به شناسنامه شــماره 94 کدملی 1289855749 صادره اصفهان فرزند 
محمود در 40/53 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
165/80 متر مربع  قسمتی از پالک شماره 1879 فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه 191 و 197 و 188 دفتر 

411 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/09

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/24 
م الف: 1213986 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
8/85 آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 2169 مورخ 1400/07/22 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکیت آقای سید جواد 
شجاعت الحسینی به شناسنامه شــماره 440 کدملی 0069806896 صادره تهران 
فرزند سید شکراله در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 169/54 متر مربع پالک 
شماره 1988 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.  
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/09

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/24 
م الف: 1213879 مهدی شبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

مفاد آراء
8/86 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1- رای شــماره 140060302026008059 مــورخ 1400/06/18 هیــات یک 
آقای حامد اســدی به شناســنامه شــماره 4953 کدملی 1293086691 صادره 
اصفهان فرزند علیرضا نســبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 118/81 متر مربع از پالک شــماره 1 فرعــی از 14928 اصلی واقع در 
 اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالک شــمال اصفهان که خود متقاضی مالک 

رسمی می باشد. 
2- رای شــماره 140060302026008065 مورخ 1400/06/18 هیات یک آقای 
محمد اسدی به شناسنامه شماره 5488 کدملی 1287396216 صادره اصفهان فرزند 
علیرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 118/81 متر 
مربع از پالک شماره 1 فرعی از 14928 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد 

و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی می باشد. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 

که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده 
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: 1400/08/09

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/24 
م الف: 1213892  موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 

مفاد آراء
8/87 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1- رای شــماره 140060302026006970 مورخ 1400/06/01 هیات یک خانم 
عصمت زارعی شــمس آبادی به شناسنامه شــماره 1225 کدملی 1283965224 
صادره اصفهان فرزند عباس بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 82/10 
متر مربع از پالک شــماره 42 فرعی از 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره 
ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از 
 مالکیت رسمی کاظم خدادادی موضوع مورد ثبت صفحه 510 دفتر 26 امالک جنوب

 )انتقالی به ص 386 جلد 42 خروجی(

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده 
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: 1400/08/09

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/24 
م الف: 1213899  موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 

اخطاریه دوم
8/88  شــماره: 122-1400/8/3 آقای حمزه علی زمانی فرزند جانعلی شــغل آزاد 
به نشانی مجهول المکان همسر شــما خانم زیبا بابائی دورکی به دادگاه شعبه دوم 
باغبهادران مراجعه نموده و حکم عدم امکان ســازش با شــما را به کالسه پرونده 
982221-1400/04/22 و دادنامه 14000936004196769 دریافت نموده اند لذا 
بدینوسیله طبق قانون به شما اخطار می شود ظرف مدت یک هفته پس از رویت این 
اخطاریه جهت اجرای حکم به این دفترخانه مراجعه نمائید واال طبق مقررات رفتار و 
حق هر گونه اعتراضی از شما سلب می گردد. م الف: 1213165 سر دفتر ازدواج 

41 و طالق 103 چمگردان 

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود نیک آرای کیهان 
درتاریخ 1400/07/27 به شماره ثبت 69079 به شناسه ملی 14010442365 

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :امور مربوط به محیط زیست و فعالیت های زیست محیطی 
از قبیل درخت کاری، نگهداری فضای سبز فعالیت نظام مهندسی و طراحی اجرا و تامین کلیه امور مربوط به پروژه ها و سد سازی تولید و ارائه رایانه  ، تولید و ارائه دستگاه های 
جانبی، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری به جز نرم افزار های فرهنگی ، ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و CD اطالعاتی تولید داخل، خدمات شبکه های 
اطالع رســانی، امور مربوط به تایپ و تکثیر و ارائه خدمات مربوط به ویرایش خدمات انتقال داده از طریق ماهواره )SAP( به مدت نامحدود خدمات اینترنت )ISP( ، توزیع 
اینترنت )ISDP( ، خدمات انتقال داده ها )PAP( خدمات عمومی تلفن ثابت )PSTN( ، خدمات مخابراتی ارتباط همراه بین المللی ماهواره ای )GMPCS( انجام خدمات 
حمل و نقل درون شهری مسافر و تهیه وســایل حمل ونقل جهت ایاب و ذهاب کلیه کارکنان نهادهای و ارگانهای دولتی و خصوصی و پیک موتوری درون شهری در کلیه 
نهادها ارگان های دولتی و خصوصی تعمیر و نگهداری از ساختمانها و ماشین آالت و تجهیزات و وسایل، امور بهره برداری و نگهداری از کلیه تاسیسات و تجهیزات موسسات 
و سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی خرید فروش اموال منقول از جمله خودرو وموتور ســیکلت دریافت وام و اعتبار و سایر تسهیالت از کلیه بانک ها و موسسات مالی و 
اعتباری جهت شرکت، امور مربوط به آشپزخانه و رســتوران از قبیل طبخ و توزیع غذا. برنامه ریزی اجرا و برگزاری دوره های آموزش کوتاه مدت ایمنی عمومی و تخصصی 
جهت کلیه نفرات و پرسنل شــاغل در کارگاه ها و پروژه ها و همچنین روسا و مســئولین کارگاهها کارفرمایان و صاحبان کار و نمایندگان ایمنی مشاوره و نظارت بر اجرای 
طرح های انفورماتیکی، شبکه داده ها )ارائه اجرا و پشتیبانی( داللی و حق العمل کاری و نمایندگی تجاری و اخذ نمایندگی ،تصدی به فعالیت خدمات نظافتی و عمومی از قبیل 
 تنظیفات، پیشخدمتی، امور آبدارخانه،تصدی به نمایشگاه عمومی و انبارهای عمومی عملیات بارگیری و تخلیه و یا ترخیص کاال اداره سالن های نمایش و برگزاری مراسم ها و 
جشن ها و یا کنفرانس ها انجام کلیه پروژه ها و امور مربوط به پیمانکاری و شرکت در مناقصات و پروژه ها و ارائه خدمات راجع به آب رسانی و گاز رسانی و برق رسانی، مخابرات 
و دیگر ارگانها عملیات ساخت و ساز و امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه، طراحی و اجرای تزئینات داخلی و نمای ساختمان احداث ایستگاه های تقلیل فشار و حفاظت 
کاتدی و نصب چاه های ارت، شبکه ها و مخازن و استخر سازی مربوط به کلیه اورگانها و نهادهای دولتی و خصوصی تاسیس سردخانه و مجتمع کشاورزی و یا مجتمع پرورش 
حیوانات بازرسی کاال وکنترل کیفیت و صدور ومشاوره کیفی اســتاندارد طراحی و اجرا سیستم ایمنی ، خدمات شارژ ، فروش وسائل و تجهیزات و ادوات ایمنی و نجات آتش 
نشانی،صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : 
استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، محله آفاران ، کوچه شهید سعیدپورمعراج ، کوچه اطلس]10[ ، پالک 6 ، طبقه اول کدپستی 8189634633 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای سید عبدالرسول نوریان به شماره ملی 1090265743 دارنده 
500000 ریال سهم الشرکه آقای سید سعید نوریان به شماره ملی 1091232369 دارنده 500000 ریال سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره آقای سید عبدالرسول نوریان به 
شماره ملی 1090265743 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای سید ســعید نوریان به شماره ملی 1091232369 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 
نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادر و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی و همپنین 
 کلیه نامه های عادی و اداری با امضای آقای سید سعید نوریان یا سید عبدالرسول نوریان همراه با مهر شرکت معتبر می باشد، اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه 
کثیر االنتشار زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1213309(



هفته سوم از دومین دوره مســابقات لیگ برتر اهداف پروازی به میزبانی زاگرس شیراز در ســایت اهداف پروازی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد.در 
هفته سوم این دوره از رقابت ها 8 تیم صنایع بازیافت راتا شمال)کاله(، بیمارســتان نیکان، دراک شیراز)قرعه استراحت(، هیئت ایالم، فوالد مبارکه سپاهان و 
چشم انداز آرش به میزبانی زاگرس شیراز با هم به رقابت پرداختند. در نهایت از بین تیم های حاضر در هفته سوم این رقابت ها، محمدحسین پرورش نیا از فوالد 
مبارکه سپاهان، مهدی اکبری از زاگرس شیراز و رضا مصطفی پور از صنایع بازیافت راتا شــمال)کاله( در ماده تراپ آقایان و علی دوستی از صنایع بازیافت راتا 
شمال)کاله(، امیرمحمد دادگر از فوالد مبارکه سپاهان و مهران امینی از هیئت ایالم در ماده اسکیت به ترتیب عناوین اول تا سوم را از آن خود کردند و همچنین در 
ماده تراپ بانوان و جوانان نیز مرضیه پرورش نیا از فوالد مبارکه سپاهان، امیرعلی شیخ االسالم از هیئت ایالم و شیوا فرح پور از صنایع بازیافت راتا شمال)کاله( 
توانستند مقام های اول تا سوم را کسب کنند. همچنین در پایان نیم فصل اول، تیم  هیئت ایالم با مجموع امتیاز 8 در صدر جدول و تیم های صنایع بازیافت راتا 

شمال با امتیاز 7 و فوالد مبارکه سپاهان با 6 امتیاز در جایگاه دوم و سوم جدول رده بندی تیمی قرار گرفتند.

پایان نیم فصل اول لیگ برتر تیراندازی به اهداف پروازی
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سرمربی الهالل، گزینه هدایت نیوکاسل
پس از انتقال مالکیت باشگاه نیوکاسل انگلیس به صندوق ســرمایه گذاری عربستان سعودی گفته 
می شــد، برخی از بازیکنان الهالل به دنبال حضور در لیگ برتر جزیره خواهند بود؛ اما به نوشته رسانه 

 های انگلیسی ســرمربی پرتغالی الهالل 
گزینه نخســتین انتقال به لیگ جزیره به 
 90min شمار می رود.به نوشته روزنامه
انگلستان، باشگاه نیوکاسل پیشنهاد حضور 
لئوناردو ژاردیم، مربی پرتغالی الهالل را به 
این باشــگاه ارائه داده و در انتظار دریافت 
پاسخ طرف عربستانی اســت.ژاردیم که 
حاال آبی پوشان را به فینال لیگ قهرمانان 
آسیا رسانده، گزینه جانشینی استیو بروس 
به شــمار می رود که به دلیل کسب نتایج 

ضعیف برکنار شد.به نوشته روزنامه انگلیسی، پائولو فونسکا، لوسیانو فاور و ایدی هاو دیگر گزینه های 
هدایت نیوکاسل به شــمار می روند در حالی که این تیم از 9 بازی گذشته تنها 4 امتیاز کسب کرده و در 
جایگاه نوزدهم جدول رده بندی شــرایط بحرانی را تجربه می کند.باید دید ژاردیم و مسئولین باشگاه 
الهالل خصوصا پیش از دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا حاضر به پذیرفتن و یا حتی بررسی این پیشنهاد 

خواهند بود؟

رکورد جالب دیگری از »رونالدو«!
 کریستیانو رونالدو، فوق ستاره  فوتبال در یک رکورد جالب دیگر لیونل مسی را پشت سر گذاشت. او این 
بار پرالیک ترین عکس اینستاگرامی یک ورزشکار در تاریخ شبکه های اجتماعی را به نام خود ثبت کرد.

انتقال خیره کننده لیونل مسی، مهاجم آرژانتینی به پاری سن ژرمن در ماه آگوست، که با چندین عکس از 
برنده 6 توپ طال در حالی که پیراهنی در پارک دو پرنس در دست داشت، بیش از ۲۲ میلیون الیک گرفت. 
این عکس ها، مسی، همسر و سه فرزندشان را در زمین چمن نشان می داد.اما روز پنجشنبه، رونالدو 
اعالم کرد که همراه همســرش جورجینا رودریگز، در انتظار دوقلوهای خود است. این پست و عکس 
آن در کمتر از ۲4 ساعت در اینستاگرام بیش از ۲6 میلیون الیک خورد تا رکورد جدیدی در شبکه های 
اجتماعی ثبت شود.حاال دو فوق ستاره فوتبال دنیا نه در مستطیل سبز بلکه در فضای مجازی هم با هم 

رقابت دارند و رکوردها را جابه جا می کنند.

ستاره فرانسوی بایرن در فهرست خریدهای »ژاوی«
اخراج رونالد کومان از نیمکت بارسلونا باعث شد تا مدیران این تیم مذاکرات جدی را با ژاوی انجام دهند 
و گفته می شود که توافقات نهایی با این مربی نیز انجام شده است.انتظار می رود جدایی ژاوی از السد طی 
چند روز آینده به صورت رسمی اعالم شود و حتی برخی منابع مدعی شده اند که او فهرستی از بازیکنان 
مدنظرش را به مدیران باشگاه بارسلونا ارائه کرده تا برای خرید آنها اقدام شود.ظاهرا کینگزلی کومان، وینگر 
فرانسوی بایرن، یکی از نام های اصلی در این فهرست است. او قصد دارد بازیکنانی را به تیمش اضافه کند 
که قدرت بازی تحت فشار را داشته باشند و با توجه به اتفاقاتی که پس از خرید عثمان دمبله رخ داد، در 
تالش است تا از حضور بازیکنانی به این سبک در تیمش جلوگیری کند. روزنامه اسپورت روزنامه جمعه، 
خبر عالقه ژاوی به جذب کومان را تایید کرده و اعالم کرد که این بازیکن نیز که قراردادش با بایرن در ژوئن 
۲0۲3 به پایان می رسد، به این باشگاه اعالم کرده که تصمیمی برای تمدید قرارداد ندارد. همین موضوع 
باعث می شود که بایرن از فروش کومان در پنجره نقل و انتقاالت تابستان سال ۲0۲۲ استقبال کند تا خطر 
جدایی او به عنوان بازیکن آزاد در تابستان سال پس از آن را متحمل نشود، چرا که کومان بازیکن ارزان 

قیمتی نیست و جذب او حدود 55 میلیون یورو برای بارسلونا هزینه خواهد داشت.

شرح یک اتفاق مهم به روایت پیشکسوت ورزش شرق اصفهان؛

خیران در هرند، پای کار  ورزش آمدند

شهرستان هرند از سال 1396 فعالیت خود را  سمیه مصور موسسه انجمن دوستداران ورزش نجوای 
در راستای شکوفاسازی استعدادهای ورزشی که از بضاعت مالی مناسبی 
برخوردار نیستند، آغاز کرد. این موسسه که از معدود موسسات مردم نهاد 
ثبت شده در حوزه ورزش و جوانان است، توانســته در سال های محدود 
فعالیت خود گام های مثبتی در جهت توسعه ورزش در شرق اصفهان بردارد. 
امان ا... حداد هرندی، مدیرعامل انجمن خیریه دوستداران ورزش نجوای 
شهرستان هرند که خود از ورزشــکاران قدیمی این خطه است و سال ها به 
صورت حرفه ای ورزش را دنبال کرده، در گفت و گو با »زاینده رود« از چرایی 

تشکیل این انجمن و اهداف پیش رو می گوید.

چه شد که تصمیم به ایجاد این خیریه گرفتید؟
با توجه به فقر امکانات و کمبود ســرانه ورزشی در شــرق اصفهان از جمله 
شهرســتان هرند و مشــکالت جوانان و نوجوانان کــه از حداقل امکانات 
تفریحی، رفاهی و ورزشی برخوردار هســتند و این موضوع موجب ایجاد  
ناهنجار ی ها و  مشکالت  بسیاری در این قشر آسیب پذیر شده، با نظر  به 
این که خودم و تعدادی از دوســتان از پیشکسوتان ورزشی  این منطقه به 
شمار می آمدیم  و از کمبود ها و مشکالت و عواقب این کمبود ها آگاه بودیم، 
بر آن شدیم که موسسه ای مردم نهاد و  با رویکرد ورزش و جوانان راه اندازی 

و تاسیس کنیم.

چه تعدادی را تحت پوشش دارید؟
این موسسه به صورت فردی کسی را تحت پوشش ندارد ولی  با معرفی از 
طرف باشگاه ها ،موسسات و مربیان رشته های ورزشی به افراد بی بضاعت 
که امکان پرداخت هزینه های ورزشی و شــهریه خود را ندارند مساعدت 

می کند.

برای فعالیت های تان در این موسسه چه اهدافی را در نظر گرفته اید؟
توسعه زیر ســاخت ها و افزایش سرانه ورزشــی به خصوص ورزش های 
عمومی و همگانی، نشــاط افزایی از طریق برنامه هــا و اقدامات مربوط 
به ورزش همگانی در خانواده هــا، برگزاری جشــنواره ها و همایش های 
ورزشی بومی و محلی خانواده محور با توجه به نیازهای ورزشی در سطح 
شهرستان ، تعامل اثر بخش با سایر نهاد ها و دستگاه های مرتبط در حوزه 
ورزش و جوانان و توجه به ورزش بانوان و توسعه مستمر شایستگی ها و 
توانمندی های بانوان در ورزش از جمله اهداف و راهبردهایی است که برای 

این موسسه در نظر گرفته ایم.

از حمایت ارگان یا سازمانی بهره مند شده اید؟
بله، خوشبختانه این موسسه با توجه به ماهیت کاری مورد حمایت بیشتر 
ارگان های مرتبط از جمله شورای اسالمی و شهردار محترم،دادگاه انقالب 
اسالمی،حوزه علمیه ،هیئت مذهبی، رسانه های خبری وهمچنین خیرین 

و نیکوکاران بسیاری است. 
ذکر این نکته هم ضروری است که توسط شورای شهر و شهرداری محترم 
زمینی به مساحت تقریبی 5600متر جهت ساخت باغ ورزشی نجوا در اختیار 
این موسسه قرار گرفته که نقشــه و طرح آن آماده شده و عملیات خاک 
برداری آن توسط شهرداری  به اتمام رسده و ان شاء ا... به کمک مسئولین و 
خیرین نیک اندیش ساخت این پروژه هم در چند فاز عملیاتی خواهد شد.

چه توصیه ای برای مسئوالن در این زمینه دارید؟
با توجه به موقعیت فعلی کشور و مشکالت موجود از تمام مسئولین استدعا 
دارم به جوانان و نوجوانان که ازقشر آسیب پذیر و در معرض خطر و آسیب 
پذیری بیشتری نسبت به سایر اقشار جامعه قرار  دارند توجه ویژه داشته 
باشند و با عنایت به عدم تخصیص اعتبار و بودجه از نهادهای خیریه مردم 

نهاد، حمایت بیشتری به عمل آورند.
 افراد نیازمندی که اســتعداد های ورزشــی دارند را چه گونه شناسایی 

می کنید و این افراد چه طور می توانند با خیریه شما مرتبط شوند؟ 
 افراد نیازمنــد و مســتعد در زمینه های ورزشــی توســط باشــگاه ها و 
 مربیان و شــناختی که اعضای انجمن از ورزشــکاران دارند، شناســایی
  می شوند و این افراد از طریق پیج ما در اینســتا گرام و شماره تلفن هایی
  که در کانال خبری شهرســتان منتشــر شــده می توانند بــا این انجمن

 در ارتباط باشند.

خبر روز

سرپرست تیم ملی فوتبال:
موضوع »طارمی« و »اسکوچیچ« درون خانوادگی است

تیم ملی فوتبال ایران که با 10 امتیاز در صــدر جدول گروه اول مقدماتی جــام جهانی حضور دارد 
روزهای ۲0 و ۲5 آبان مــاه باید مقابل لبنان و ســوریه به میــدان برود؛ هر دو دیــدار در خارج از 
خانه خواهند بود و مجتبی خورشیدی، 
سرپرســت تیم ملی فوتبال در حاشیه 
مراسم نکوداشــت روز مربی در گفت و 
گو با خبرنــگاران آخرین وضعیت تیم را 
در آستانه این دو دیدار تشریح کرد:ما به 
زودی اردوی خودمان را شروع می کنیم. 
بچه ها با حضور در اردو تست خواهند داد 
و ان شاءا... بعد از مشخص شدن نتیجه 
تست  راهی لبنان می شویم.  خورشیدی  
افزود:برای این سفر مشکالتی داریم. به 
لحاظ پروازی یکسری مشکالت وجود دارد  که در حال رفع آن هستیم و خود آقای عزیزی خادم 
شخصا برای حل مشکل دست به کار شده اند که امیدوارم  حل شوند چون ما دو بازی بیرون از خانه 
داریم. ترانسفر بازیکنان در این شرایط یکی از معضالت ماست. از اینجا باید برویم لبنان از آنجا راهی 
شهر امان اردن شویم و دوباره برگردیم؛ این ها یک مقدار کار را سخت می کند.برخی از لژیونرهایمان 
هم همان جا در لبنان به ما اضافه خواهند داشت. وی در مورد حواشی اخیر در خصوص اسکوچیچ 
و طارمی گفت: حل می شود! این ها مسائل درون خانوادگی تیم است و مشکلی ندارد و ان شاءا... 
رفع می شود.تا چند روز پیش در هاله ای از ابهام بود که فدراســیون فوتبال لبنان مجوز میزبانی را 
بگیرد. AFC با توجه به مشــکالت و درگیری هایی که در لبنان بود در حال بررسی بود.  ولی حاال به 
هر دلیل میزبانی را دادند و چیزی که قطعی است این اســت که می گویند 60 درصد از ورزشگاه پر 
می شود. ورزشگاه هم در شهر »صیدا« است که یک مقدار با بیروت فاصله دارد. در هر صورت تابع 
تصمیمات AFC هستیم و چون آنها تشخیص دادند که می شــود آنجا بازی شود ما هم می رویم 

و بازی می کنیم.

واکنش پرسپولیس به احتمال حذف از لیگ قهرمانان
پرسپولیس در انتظار نامه سازمان لیگ برای روشن شدن نواقص خود در پرونده های مالی است .

باشگاه پرسپولیس در شرایطی که جنجال ها پیرامون صدور مجوز حرفه ای باال گرفته، در بیانیه ای 
تازه به موضع خود در این مسئله اشاره کرده است: باشگاه ها برای اخذ مجوز حرفه ای در پنج شاخه 
و کمیته نسبت به بارگذاری مدارک در سامانه مربوطه اقدام می کنند. کمیته حرفه ای سازی سازمان 
لیگ مسئول رسیدگی به این اسناد است و کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز مراحل طی شده و سامانه 
را زیر نظر دارد. همه ساله به این ترتیب عمل شد که باشگاه ها نسبت ارسال مدارک اقدام می کردند 
و کمیته مزبور با یادآوری نواقص، باشگاه ها را مکلف به رفع ایراد ها در مهلت مقرر می کرد.قرمزها در 
این بیانیه ادعا کرده اند: مدارک مربوط به کمیته های ورزشی، زیرساختی، حقوقی و پرسنلی تقریبا 
همگی تایید شــده اند، البته چند مورد وجود دارد که هنوز بررسی نشــده و طبیعی است که درباره 
آن ها اعالم نظر صورت نگرفت که امیدواریم در این بخش هم نقص و ایرادی وجود نداشته باشد.

باشگاه پرسپولیس همچنین درباره بخش مالی نوشته است: در حال حاضر منتظر هستیم تا درباره 
بخش مالی هم اعالم نظر شود. برای صدور مجوز حرفه ای از سوی کنفدراسیون، بخش مالی، همه 
ساله در آخرین مرحله بررسی شده است که به تفاوت سال های مالی در کشورها مربوط می شود.

بخش بعدی این بیانیه به نواقص مالی باشگاه پرسپولیس اشاره دارد: باشگاه پرسپولیس طی دو 
نامه از سازمان لیگ تقاضا کرده است که بعد از بررسی مدارک مالی باشگاه، با توجه به موارد مورد 

تاکید کنفدراسیون، نواقص را با ذکر مهلتی برای تامین خواسته، اعالم کند و منتظر پاسخ هستیم.

مستطیل سبز

همایش تیم های ورزشی 
باشگاه سپاهان در ورزشگاه 

نقش جهان
همایش تیم های ورزشــی باشگاه سپاهان 
در ورزشــگاه نقش جهان با حضور جمعی از 
مسئوالن این باشــگاه برگزار شد.مدیرعامل 
باشگاه سپاهان در این همایش با تبریک روز 
بزرگداشت سپاهان به جامعه ورزش استان 
گفت: این همایــش تاریخی نماد اقتدار یک 
باشگاه ورزشی با تاریخی بلند و پرافتخار است 
که در رشــته های مختلف ورزشــی فعالیت 
می کند.محمدرضا ساکت با بیان اینکه محور 
حرکتی باشگاه سپاهان بر اساس اندیشه های 
راهبردی شرکت فوالد مبارکه و هیئت مدیره 
باشگاه بر اخالق حرفه ای و روح جوانمردی، 
اعتقاد به باور های دینی و انقالبی و ارزش های 
انسانی و ملی بنا شده، گفت: این باشگاه در 
راستای کشف و پرورش استعدادها، توسعه 
تیم های ملی و زیرساخت های ورزشی حرکت 
می کند و ورزشــگاه نقش جهــان با ظرفیت 
75هزار نفری، بزرگ ترین طرح ورزشی بعد 
از انقالب اسالمی به شمار می رود که به همت 
وزارت ورزش و شــرکت فوالد مبارکه افتتاح 
شده و امروز نمادی برای عظمت ورزش ایران 
است.وی گفت: باشگاه سپاهان به عنوان یکی 
از بزرگ ترین باشگاه های ایران و آسیا دارای 
ساختاری استاندارد و مبتنی بر الگو های فیفا 
و AFC است.مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
هم با تبریک 68سالگی این باشگاه اظهار کرد: 
موفقیت ورزشکاران باشگاه سپاهان موجب 
شادی کارکنان شــرکت فوالد مبارکه، نشاط 
جوانان و مردم اصفهــان و ملت ایران خواهد 
بود. محمدیاســر طیب نیا افزود: اهمیت به 
نخبه پروری و پرورش استعداد های ورزشی 
در شــهر های گوناگون اســتان، تیم داری در 
رشته های گوناگون و توجه به تیم های کارگری 
و خانواده های آنها، حمایت باشگاه سپاهان 
از 93تیم ورزشی، هیئت ها و فدراسیون های 
ورزشــی و تمرکز بر ورزش بانوان در راستای 
تحقق این اهداف اســت.در ایــن همایش 
شماری از بانوان هوادار ســپاهان نیز حضور 

یافته بودند.

این موسسه به صورت فردی کسی را تحت پوشش 
ندارد ولی  با معرفی از طرف باشگاه ها، موسسات و 
مربیان رشته های ورزشی به افراد بی بضاعت که امکان 
پرداخت هزینه های ورزشی و شهریه خود را ندارند 

مساعدت می کند

فوتبال جهان

وز عکس ر

واکنش نماینده مردم 
اصفهان به جشن بزرگ 

خانواده سپاهان
زهرا شــیخی، نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شورای اســالمی در توئیت خود آورده است: تا به 
حال در مراســم تجلیل های زیادی حضور یافتم 
اما این بار در جمــع زنان ورزشــکار و مدال آوران 
جهانی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان با جلوه هایی 
مثال زدنی از شــکوه و توانایی بی بدیل شیرزنان 
ایران زمین مواجه شدم که نقش مادری و همسری 
و قهرمانی را در هم تنیده و به رخ جهانیان کشیدند.

سمیرا ایمانی والیبالیست پر افتخار لیگ ایران در 
36 سالگی چالش جدید و جذابی را تجربه خواهد 
کرد. او باید چمدان هایش را برای سفر به پرتغال و 
تعلیم والیبالیست های بانوان این باشگاه پرتغالی 
ببندد. ایــن مربی والیبال در خصــوص مربیگری 
در پورتو و حضور در باشــگاهی که مهدی طارمی به 
عنوان یک ایرانی در آن بسیار محبوب است، صحبت 
کرد. وی در ابتدای حرف هایــش گفت: من یکی، 
دو ســال اخیر پیشــنهادات خارجی داشتم چون 
از اول هدفم ایــن بود که وقتی مــدرک مربیگری 
بین المللی ام را گرفتم در ســطح اروپا کار کنم. در 
سال های قبل از تیم های جنوب شرق آسیا و حتی 
بعضی تیم های اروپایی پیشنهاد داشتم ؛اما راغب 
نبودم در باشگاه های کوچک کار کنم و گفتم اگر قرار 

است تجربه جدیدی به دست بیاورم بهتر است به 
یک تیم قوی بروم و خداراشکر با رایزنی هایی که با 
باشگاه پورتو داشــتیم به من پیشنهاد دادند. پورتو 
یک باشگاه حرفه ای اســت که چندین سال است 
در والیبال بانوان در لیگ قهرمان می شود و سابقه 
خیلی خوبی دارد.ایمانی ادامــه داد: من تا ویزایم 
درست شود حدود دوهفته طول می کشد و بعد به 
پرتغال سفر می کنم. مســابقات آنها شروع شده و 
باید روال کارهای رفتنم ســریع انجام شود. هدفم 
بزرگ بود و دوست داشتم دنیای جدیدی را کشف 
کنم. در زمان دکتر داورزنی، وقتــی بازیکن بودم، 
ایشان آمدند تحول بزرگی را در زمینه والیبال بانوان 
ایجاد کردند. همچنین موافقــت کردند با توجه به 
پیشــرفت والیبال آقایان و لژیونر شدن آنها، بانوان 

هم لژیونر شــوند تا تیم والیبال مــان را به جایگاه 
بزرگی برسانیم. این مربی والیبال اضافه کرد: من 
اولین مربی لژیونر تاریخ بانوان می شوم.  حدود 15 
سال بازی کردم و هشت قهرمانی سوپرلیگ و چهار 
نایب قهرمانی داشتم و در ذوب آهن به منظور کسب 
آن قهرمانی ها، برای تک تک امتیازاتش جنگیدم. 
من یک ســری تجربیات خوب داشتم که از آنها در 
مربیگری اســتفاده می کنم. درست است که سال 
های کمی بازی کردم؛ اما با کیفیت بوده و حاال در 36 

سالگی برای مربیگری به پورتو می روم.  

سمیرا ایمانی دو هفته دیگر به پورتو می رود؛

این زن ایرانی هم باشگاهی »مهدی طارمی« می شود



یکشنبه 09 آبـــان  1400 / 24 ربیع االول 1443 / 31 اکتبر 2021 / شماره 3381
مدیر دفتر امور شهری استانداری اصفهان:

 هوشمندسازی شهرها به افزایش رضایتمندی مردم 
منجر می شود

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای اســتانداری اصفهان گفت: هوشمندسازی شهرها به افزایش 
رضایتمندی مردم در بهره گیری از خدمات شــهری منجر می شــود و اقدام های خوبی در برخی از 
شهرداری های استان برای تحقق آن انجام شــده اســت.علی اصغر ذاکری هرندی افزود: با ارائه 
خدمات هوشمند به مردم در قالب شهر هوشمند، میزان مراجعه های حضوری کاهش و شفافیت نیز 
افزایش می یابد که این کار با ابالغ به شهرهای مختلف مورد استقبال قرار گرفته است.وی با بیان اینکه 
حرکت خوبی در شهرداری های استان اصفهان برای اجرای هوشمندسازی شهرها صورت گرفته است، 
خاطرنشان کرد: شهرداری های شاهین شهر، بهارستان و نجف آباد در این مسیر سرعت کار بیشتری را 
نسبت به دیگر شهرها داشته اند.ذاکری هرندی با اشاره به اینکه در اجرای طرح هوشمندسازی شهرها، 
توجه به ارتقای سطح دانش مردم در بهره گیری از سیستم های فناورانه و توسعه خدمات دیجیتال 
در مدیریت شهری ضروری اســت، افزود: ارتباط دیجیتال بین مردم و شهرداری ها در جهت تحقق 
شهرهای هوشمند است و مدیریت شــهری در مناطق مختلف استان سعی در توسعه این خدمات 
دارد.همچنین مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان با اشاره به اجرای طرح پایش 
تصویری شهرها گفت: تمام شهرهای استان به این سیستم مجهز است و عالوه بر رصد تصویری از 
دوربین های ثبت تخلفات نیز برخوردارند. وی یادآورشد: پایش تصویری جزو برنامه های شهر هوشمند 
محسوب نمی شود بلکه برنامه همه شهرداری ها بوده که به سرانجام رسیده است. شهر هوشمند، ابزار 
هوشمند بر اساس شکل گیری ارتباط میان انسان و کلیت شهر است تا شهروند از طریق به کاربردن 
ابزار هوشمند به شهر متصل شود و به این شیوه، برخی از فعالیت ها به صورت تعاملی با هسته  هوشمند 
شهر انجام شود.در شهر هوشمند ارتباط مردم با حوزه های خدماتی، حمل و نقل، نیازها و بهره گیری از 
اطالعیه و رصد اقدامات مدیریت شهری از طریق سامانه های دیجیتال انجام می شود.استان اصفهان 

با ۲۸ شهرستان، ۱۱۲ شهر، ۵۲ بخش و ۱۳۲ دهستان، پنج میلیون و ۳۸۶ هزار نفر جمعیت دارد.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

 برای مقابله با بحران فرونشست 
خواستار اقدام جـدی مسـئوالن مـلی هستیم

رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان در برنامه گفت وگو رادیو اصفهان، اظهار داشت: قطع تدریجی 
جریان دائمی رودخانه زاینده رود، برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی، تخلیه سفره های زیرزمینی، 
خشکسالی و نبود بارندگی کافی در سال های اخیر باعث تشدید فرونشست زمین شده است به همین 
دلیل شاید تا چند سال گذشته با این پدیده آشنایی چندانی نداشتیم. محمد نورصالحی با بیان اینکه 
فرونشست در اصفهان فراتر از میانگین جهانی بوده و شدت آن در شمال شهر بیشتر است، افزود: با 
فرونشست غیر متقارن آثار تاریخی، ساختمان ها، شبکه های انتقال آب و فاضالب و گاز و شبکه حمل 
و نقل و ریلی در معرض خطر قرار می گیرد.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه الگوی 
کشت باید در فالت مرکزی تغییر کند، ادامه داد: در شرایط خشکسالی باید منابع آبی جایگزین شده و 
با مدیریت درست آن، صرفه جویی بیشتر شهروندان و بازگشت جریان دائمی آب به بستر زاینده رود در 
صدد مقابله با فرونشست برآییم.وی افزود: اداره زمین شناسی استان و نهادهای مرتبط با این موضوع 
شکاف هایی که در اثر فرونشست در آثار تاریخی به وجود آمده را رصد می کنند. نورصالحی با بیان اینکه 
دولت و مدیران ملی باید برای مقابله با فرونشست زمین تالش کنند، ادامه داد: شهرهای دیگر که با 
کمبود آب و خشکسالی درگیر هستند نیز با فرونشست مواجه شدند اما این پدیده در اصفهان بحرانی تر 
از سایر شهرهاست. رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: مصوبه ای با موضوع فرونشست وجود 
ندارد زیرا این پدیده طی  چند سال اخیر تشدید شده و امیدواریم با احیای منابع زیر زمینی و پایداری 

جریان آب زاینده رود، آسیب های فرونشست زمین برطرف شود.

شهردار اصفهان:

اداره شهر بر اساس الگوی »شهر همگرا« است

شــهردار اصفهان  در دیدار با مدیر، معاونان و کارکنان شــهرداری منطقه 
۱۴، اظهار کرد: اصل نخست در الگوی شهر همگرا، همگرایی و اولین گام 
همگرایی سازمانی اســت، تا زمانی که در ســازمان همگرایی، همدلی و 
همراهی شــکل نگیرد، هیچ اتفاق مثبتی شکل نخواهد گرفت؛ به عنوان 
مثال ابتدا باید همدلی بیــن بدنه کارکنان و مدیر شــهرداری منطقه ۱۴ 
شکل بگیرد و گام دوم ایجاد همگرایی بین سازمانی بین شهرداری و همه 
سازمان هایی است که می توانند در عمران و آبادانی منطقه کمک کنند.علی 
قاسم زاده با تاکید بر همگرایی بین شهرداری و مردم، تصریح کرد: یکی 
دیگر از اصول شهر همگرا، مشارکت جویی و مشارکت پذیری است، هر چه 
بتوانیم از مشارکت مردم برای عمران منطقه استفاده کنیم به نتایج بهتری 
دست خواهیم یافت.شــهردار اصفهان با بیان اینکه مقیاس خدمت در 
الگوی شهر همگرا، محله است، گفت: هر صبح وقتی مردم از منزل خارج 
می شوند باید تغییر را در شهر احساس کنند از این رو در سال ۱۴۰۱ باید در 
کنار پروژه های شاخص منطقه ای، مهم منطقه ای و منطقه ای پروژه های 
محله محور نیز تعریف شود.وی با تاکید بر اینکه در شهر اصفهان ۲۰۰ محله 
وجود دارد که بر اساس برنامه ریزی انجام شده در مدت چهار سال آینده 
هر سال ۵۰ محله در سطح مناطق ۱۵ گانه شهر ارتقا پیدا خواهد کرد، افزود: 
بر اســاس این طرح باید معابر و جداره خیابان ها اصالح شود و اتفاقات 

فرهنگی و اجتماعی در محله ها شــکل گرفته و تعامالت اجتماعی پویا 
شود. قاسم زاده تصریح کرد: کشف و رفع مسائل در محالت با استفاده از 
مشارکت مردم، نخبگان محله ها و استفاده از ظرفیت دستگاه های مختلف 
باید انجام شود که در این مسیر شهرداری بیشتر باید نقش هماهنگ کننده 
و نقطه مرکز همگرایی را داشته باشد.وی اظهار امیدواری کرد: منطقه ۱۴ 
در پیاده سازی الگوی شهر همگرا جز مناطق پیشتاز باشد، زیرا از استعداد 
باالیی برخوردار بوده و دارای مردمی سخت کوش، قانع و قدرشناس است.

شــهردار اصفهان با تاکید بر اینکه نگاه بی اعتمادی به مردم باید برداشته 
شود، اظهار کرد: مردم به تعبیر امام خمینی )ره( ولی نعمتان ما هستند و 
باید اصل را بر اعتماد به آنها گذاشته و با کمک مردم محله ها را آباد کنیم. 
وی اظهار امیدواری کرد: با روحیه جهادی و نگاه درست و جهان بینی مدیر 
جدید منطقه ۱۴ شهرداری به زودی این منطقه به یکی از بهترین مناطق 
شهر تبدیل شود و سطح رضایت مردم نسبت به شهر، شهرداری و نظام از 

مسیر خدمت خادمان مردم در شهرداری ارتقا پیدا کند.

برنامه ریزی برای رفع مشکالت حصه
مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان در حاشــیه بازید شهردار اصفهان از 
منطقه ۱۴، اظهار کرد: این منطقه یک هزار و ۹۳۸ هکتار وسعت دارد که 

محدوده قانونی آن ۹۴۰ هکتار و مساحت حریم منطقه ۹۹۸ هکتار است.
محمد مهدی کریمی با بیان اینکه منطقه ۱۴ شــهرداری دارای ۱۲ محله 
است که ۵۲ درصد منطقه در حریم واقع شــده است، افزود: مساحت 
فضای ســبز منطقه یک میلیون و ۵۸۵ هــزار و ۳۰۶ مترمربع و بافت 
فرســوده آن ۳۱۳ هکتار بوده که در کمتر از ۵ درصد اصالح بافت انجام 
شده است.مدیر منطقه ۱۴ شــهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه به این 
منطقه باید نگاه ویژه شود چرا که دارای ظرفیت ها و پتانسیل های بالقوه 
است، ادامه داد: منطقه ۱۴ نیاز به کمک به صورت ویژه دارد و می طلبد با 
نگاه جزئی این مسائل و مشکالت رفع شود.وی با بیان اینکه این منطقه 
به لحاظ رتبه بندی بودجه در بین مناطق ۱۵ گانه در جایگاه نهم قرار دارد، 
گفت: بودجه منطقه در سال جاری ۲۰۰ میلیارد تومان بوده و ۲۵ میلیارد 
تومان نیز ویژه محرومیــت زدایی برای منطقه در نظر گرفته شــده، اما 
هنوز تخصیص نیافته اســت، تصریح کرد: درصد جذب بودجه منطقه 
۴۲.۹ درصد است که در رده نهم مناطق ۱۵ گانه قرار دارد.کریمی با اشاره 
به اجرای ۳۹ پروژه در منطقه ۱۴ گفت: این پروژه ها شامل شش پروژه 
شاخص، پنج پروژه مهم منطقه ای و ۲۸ پروژه منطقه ای است.وی با بیان 
اینکه پروژه های شاخص با اعتباری معادل ۵۰۰ میلیارد تومان برای منطقه 
۱۴ در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: از جمله این پروژه ها می توان به 
قطعه نخست حلقه چهارم ترافیکی )خیابان ۳۶ متری الله و خیابان های 
تابان و آسمان( اشاره کرد که تکمیل شده، اما مشکل پروژه تملک ۶۵ هزار 
مترمربع به ارزش ۳۲ میلیارد تومان است، همچنین خیابان ۳۶ متری 
سودان اتمام یافته و پروژه پایانه و پارکینگ شمال شرق در مرحله تملک 
است. مدیر منطقه ۱۴ شــهرداری اصفهان افزود: در بخش پروژه های 
شاخص، تقاطع غیر همسطح خیابان آیت ا...غفاری در حال احداث است 
و خط انتقال پساب تصفیه خانه شمال شرقی شهر از میدان امید تا بزرگراه 
اردستانی اتمام یافته و فضای سبز محله ســودان نیز در مرحله تملک 
است. وی با اشاره به پروژه های مهم منطقه ای، خاطرنشان کرد: از جمله 
این پروژه ها می توان به پروژه سالن رزمی امام خمینی )ره(، همچنین 
ایستگاه آتش نشانی خیابان آیت ا...غفاری در مرحله تجهیز و منبع آب 
خیابان آیت ا... غفاری در مرحله احداث است.کریمی با بیان اینکه مرکز 
مهارت افزایی بانوان در مرحله تملک است، تصریح کرد: این مرکز در محله 
عاشق اصفهانی قرار دارد که ۲۵ میلیارد تومان برای تملک آن هزینه شده 
و برای تجهیز به پنج میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.وی گفت: یکی دیگر از 
پروژه های مهم منطقه ای زیباسازی و فضای سبز حصه است که در مرحله 
تملک بوده و نیازمند تشکیل اتاق فکر برای طراحی برنامه های میان مدت 

و کوتاه مدت جهت ساماندهی است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان: 

 سند توسعه فرهنگ و هنر استان اصفهان
 در آبان ماه رونمایی می شود

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان از رونمایی سند توســعه فرهنگ و هنر استان 
اصفهان در آبان ماه جاری خبر داد.حجت االســالم رمضانعلی معتمدی گفــت: وزارت فرهنگ و 
 ارشاد اسالمی دستگاه حاکمیتی و سیاست گذار اســت که امور فرهنگی را بر اساس سیاست ها،

 هدف گذاری و برنامه ریزی می کند و مراکز و موسســات مردم نهاد با اخذ مجوز از این وزارتخانه، 
برنامه ها را اجرا می کنند.

حجت االســالم معتمدی با بیان اینکه رویکردها، برنامه ها و راهبردهای این وزارتخانه رویکردی 
حاکمیتی دارد، افزود: در این عرصه ما حمایت گر و مردم به ویژه هنرمندان و اصحاب فرهنگ و هنر 
تصدی گر هستند.وی افزود: هنرمندان بایستی در بستر قانون فعالیت کنند و از ظرفیت های قانونی 
حمایتی هم بهره مند شوند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با راه اندازی، صندوق اعتباری هنر تالش 

کرده از هنرمندان، نویسندگان و مصنفان حمایت کند. 
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان  افزود: عالوه بر این مشاغل خانگی، فعالیت های 
قرآنی موسسات قرآنی، چاپ و نشر کتاب، برنامه های کانون های فرهنگی مساجد از حوزه هایی 
است که زیر چتر حمایتی وزارت ارشــاد قرار می گیرد.وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به 
بحث تهاجم فرهنگی دشمن با بیان اینکه وظیفه همگی ماســت که برای مباحث فرهنگی تالش 
کنیم، تصریح کرد: تدوین سند توسعه فرهنگ و هنر اســتان اصفهان در مراحل پایانی است و در 
آبان ماه رونمایی خواهد شد.حجت االسالم رمضانعلی معتمدی افزود: هدف از این سند ، عدالت 
فرهنگی در شهرها و روستاهاست و امیدواریم با این سند فعالیت های دینی و فرهنگی ارتقا یابد.

وی در پایان در خصوص تکمیل فاز دوم پروژه مجتمع فرهنگی و هنری شهرستان آران و بیدگل و 
سالن همایش های اداره فرهنگ و ارشاد اســالمی آران و بیدگل و افتتاح آن در آینده نزدیک قول 

مساعد داد.

برپایی نمایشگاه عکس مستند در گالری خانه هنرمندان اصفهان
نمایشگاه عکس مســتند حاصل تالش نوجوانان ۱۴ ســال به باال در گالری خانه هنرمندان برپا 
می شود.در این نمایشگاه ۱۵ قطعه عکس در ابعاد ۵۰ در ۷۰ به صورت رنگی و با موضوعات اجتماعی 
حاصل تالش نوجوانان ۱۴ سال به باالست که به عکاسی مستند )خیابانی( پرداخته اند به نمایش 
گذاشته می شود.این نمایشگاه به مناســبت هفته نوجوان در گالری خانه هنرمندان اصفهان واقع 
در خیابان آبشاراول- پارک ایثارگران برپا می شــود.اختتامیه این نمایشگاه همزمان با روز دانش 
آموز ۱۳ آبان ماه با حضور نوجوانان عکاس و هنرمندان این رشــته برگزار خواهد شد.عالقه مندان 
می توانند برای بازدید از این نمایشگاه، از ۸ تا ۱۳ آبان ماه، هر روز ساعت ۹ صبح تا ۱۲ و ۱۶ تا ۱۹ به 

گالری خانه هنرمندان مراجعه کنند.

مهار آتش سوزی منزل مسکونی در اصفهان
آتش سوزی منزل مســکونی در خیابان امام خمینی )ره( اصفهان با اقدام به موقع آتش نشانان 
مهار شد.سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: با اعالم حادثه 
آتش سوزی منزل مسکونی به سامانه ۱۲۵ آتش نشانان ایستگاه شماره ۲ خود را به محل حریق 
رسانده و آتش را مهار کردند.سرآتشیار فرهاد کاوه آهنگران، عامل اصلی این آتش سوزی را ایجاد 
حریق در هود آشپزخانه ناشی از نقص فنی دانســت و تاکید کرد: منازل مسکونی و رستوران های 
 دارای هواکــش چربی های داخل هــود را به صــورت دوره ای پاکســازی کنند تا از بــروز حریق 

جلوگیری شود.

با مسئولان

خبر خوان

فناوری »پیرولیز« از اواخر 
آبان ماه در اصفهان مستقر 

می شود

خبر روز

رییس کمیسیون ســالمت، محیط زیست 
و خدمات شــهری شــورای اســالمی شهر 
اصفهــان گفت: فنــاوری پیرولیــز از اواخر 
آبان ماه استقرار پیدا کرده و روزانه ۱۰ تن زباله 
را می سوزاند؛ این فناوری توسط شرکت های 
دانش بنیان اصفهان در ســازمان پســماند 
شــروع به کار کرده و توســعه آن در آینده به 
مباحث زیســت محیطی کمــک می کند. 
غالمحســین صادقیان در یک برنامه زنده 
رادیویی اظهار کرد: دیدگاه این دوره از شــورا  
که سه ماه از فعالیت آن می گذرد، این است 
که برای حل مشــکالت عالوه بر استفاده از 
ظرفیت های مدیریت شهری، از ظرفیت های 
موجود در سطح ملی و استانی نیز استفاده 
شود زیرا شــورا خود را شــورای شهرداری 
نمی داند و معتقد است باید بر اساس قانون 
و به عنوان نماینده مــردم، مطالبه گر حقوق 

آن ها در حوزه های مختلف باشد. 
وی با بیان اینکه کمیسیون سالمت، محیط 
زیست و خدمات شهری به مسائلی که مرتبط 
با سالمت شهروندان می شــود می پردازد، 
افزود: از بدو تشــکیل شــهرداری ها رفت و 
روب، جمع آوری زباله و ساماندهی و توسعه 
پارک ها بر عهده شهرداری بوده و اگر اصفهان 
را شهر تمیز می دانیم و گردشگران داخلی و 
خارجی خاطرات خوش از این شهر به یادگار 
دارند تا حد زیادی به حوزه خدمات شهری 
 کــه وظیفه ذاتی شــهرداری اســت مربوط 
می شود. رییس کمیسیون سالمت، محیط 
زیست و خدمات شهری شورای اسالمی شهر 
اصفهان با بیان اینکــه اصفهان از آلوده ترین 
شهرهای کشــور بوده و این موضوع یکی از 
مهم ترین دغدغه های کمیســیون اســت، 
تصریح کرد: اولین اولویت محیط زیســتی 
اصفهان، جاری شدن آب در رودخانه زاینده 
رود اســت زیرا معتقدیم که این مهم خیلی 
از مسائل و مشــکالت زیست محیطی شهر 
را رفع می کند و باید در سطح ملی و استانی 

برای آن تالش شود. 

هیئت ترکیــه ای در دیدار با معــاون فرهنگی شــهردار اصفهان با اشــاره به 
قرابت هــای فرهنگی اصفهــان و قونیه، خواســتار فراهم شــدن مقدمات 
خواهرخواندگی این دو شهر شــدند.هیئت اعزامی از کشور ترکیه  متشکل از 
نماینده شهر قونیه در مجلس ترکیه، شــهردار منطقه کاراتای قونیه و معاون 
وی، مدیر مرکز فرهنگی گردشگری قونیه و مدیر بخش موسیقی مولویه شهر 
قونیه با مجتبی شاه مرادی معاون فرهنگی شهردار و رییس سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان و علیرضا مساح، رییس اداره گردشگری 
این ســازمان دیدار و گفت وگو کردند.معاون فرهنگی شهردار اصفهان در این 
دیدار، ابراز امیدواری کرد که این نشست سرآغاز همکاری های دوجانبه میان 

شهرهای اصفهان و قونیه باشد.
مجتبی شــاه مرادی افزود: قونیه برای ایرانیان به واســطه آرامگاه موالنا از 
اهمیت زیادی برخوردار است و تخت فوالد اصفهان نیز به واسطه تدفین عرفا و 

دانشمندان فراوان در آن به نوعی مهد عرفان ایران محسوب می شود.
وی ادامه داد: موالنا امروز پیونددهنده اقوام و کشورهای گوناگون است، فارغ 

از اینکه اشعار خود را به چه زبانی سروده باشد.
رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان یادآور شد که شهر 
قونیه پایتخت سلجوقیان روم و شهر اصفهان پایتخت سلجوقیان ایران بوده  

و از این جهت نیز قرابت دارند.
شــاه مرادی با بیان اینکه موالنا در اشــعار خود ارزش های اخالقی را به تمام 
ملت ها به ویژه مسلمانان یادآوری کرده اســت، گفت: اصفهان و قونیه دارای 
میراث مشــترک عرفانی، ادبی و اســالمی هســتند و حتی در معماری نیز 

شباهت هایی میان دو شهر دیده می شود.
وی با اشاره به برگزاری جلســات مثنوی خوانی و مولوی شناسی در اصفهان 
تصریح کرد: این قرابت فرهنگی می تواند زمینه همکاری های مشــترک ما را 
فراهم کند چرا که اصفهان صاحب مکتب موسیقی و مکتب فلسفه خود است 

که زمینه پیوند اصفهان و قونیه را فراهم می کند.
معاون فرهنگی شــهردار اصفهان با اشــاره به نقش بستن اشــعار موالنا بر 
صنایع دستی اصفهان، پیوند دو شهر اصفهان و قونیه را به پیوند برادری تشبیه 
کرد. شــاه مرادی همچنین برای پذیرش گردشــگر از قونیه در اصفهان اعالم 

آمادگی و بر گسترش همکاری های دوجانبه در حوزه گردشگری تاکید کرد.
وی بیان کرد: یکی از آموزه های اسالم برادری و برابری میان مسلمانان است و 
آنچه کالم موالنا را برای ما دلنشین می کند مفاهیمی است که او درباره اسالم 
و پیامبر اکرم)ص( به زبان شــعر بیان می کند. امیــدوارم طبق این آموزه ها 
شاهد دنیایی بدون جنگ و تبعیض باشیم و ریشه فقر و بی عدالتی در جهان 

کنده شود. 
رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان با اشاره به 
طرح شــهروند دیپلمات گفت: در این طرح ایرانی ها و اصفهانی هایی که در 
اقصی نقاط دنیا هستند نقش ســفیران فرهنگی را بازی کرده و با هماهنگی 
شهرداری اصفهان برنامه هایی را در شهرهای محل اقامت خود برگزار می کنند 
که در همین راستا می توان نمایشــگاه ها و رویدادهایی برای تبادل فرهنگی 
میان اصفهان و قونیه در شهر قونیه برگزار کرد. همچنین مقبره صائب تبریزی 
در اصفهان است و می توان رویدادی با عنوان هفته فرهنگی موالنا در اصفهان 

و هفته فرهنگی صائب تبریزی در قونیه برگزار کرد.
احمــد ســورگن، نماینده شــهر قونیــه در مجلس ترکیه و مشــاور ســابق 

رییس جمهور این کشور نیز با ابراز خرسندی از اینکه پس از ۲۵ سال بار دیگر به 
اصفهان سفر کرده، گفت: اصفهان شهری است که باید به کرات و در زمان های 

مختلف به آن سفر کرد و نصف جهان را از نزدیک دید.
وی با تشکر از میزبانی خوب اصفهان از هیئت ترکیه ای افزود: متاسفانه امروزه 
در اطراف دو کشور شاهد جنگ ها و درگیری های سیاسی هستیم و سازمان 
ملل نیز از کنترل این اتفاقات ناتوان است. باید دنیای جدیدی بنا شود که بر 

پایه عدالت بوده و با طبیعت مهربان تر باشد.
سورگن تاکید کرد: دو کشــور ایران و ترکیه که ســابقه تاریخی طوالنی دارند 

می توانند با تقویت اتحاد برای خود و دنیا قدم های خوبی بردارند.
نماینده شهر قونیه در مجلس ترکیه تاکید کرد: طبق آموزه های موالنا و فلسفه 
اشــعار او ، همدلی میان ملت ها از هم زبانی مهم تر است و دو کشور مسلمان 

ایران و ترکیه می توانند در این عرصه پیشتاز باشند.
حســن کیلچا، شــهردار منطقه کاراتای قونیه نیز در این دیــدار گفت: زمانی 
کــه در خیابان های اصفهان قــدم می زدیم گویی در خیابان هــای قونیه گام 
برمی داشتیم.وی با بیان اینکه شــهر قونیه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت 
دارد، ادامه داد: قونیه از نظر صنعتی و کشــاورزی در ترکیه سرآمد است؛ اما 
بیشتر شهرت این شهر در جهان به واسطه آرامگاه موالنا و شمس تبریزی است 

و نزدیک به ۳ میلیون نفر در سال به زیارت این مقبره ها می آیند.
کیلچا، ترجمه مثنوی به زبان هــای زنده دنیا و ســازماندهی فضای اطراف 

آرامگاه موالنا را از جمله اقدامات شهرداری قونیه دانست.
شهردار منطقه کاراتای قونیه با اشاره به حضور گردشگران و دانشجویان ایرانی 
در قونیه بیان کرد: محله ای با ۶ هزار نفر جمعیت در قونیه وجود دارد که ساکنان 
آن از اصفهان به این شهر وارد شده اند و بر سردر این شهر شعری حک شده که 

کلمه اصفهان در آن وجود دارد.
در ادامه عبدالستار یارار، مدیر مرکز فرهنگی گردشگری قونیه با اشاره به سفر 
خود به اصفهان در زمان نمایش فیلم های جشنواره فجر در آن گفت: ۴ سال 
است که جشنواره فیلم صوفی در شهر قونیه برگزار می شود و مجید مجیدی 

کارگردان مشهور ایرانی در هیئت داوران این جشنواره حضور دارد.
وی، اصفهان را شهر موسیقی دانست و اضافه کرد: شهر قونیه ۱۸ سال است 
که در ایام تولد موالنا، میزبان یک جشــنواره موسیقی سنتی است که پیش 
از شیوع کرونا بزرگان موسیقی ایران در آن حضور یافتند که امیدوارم بتوانیم 
جشنواره های مشــترکی میان دو شــهر برگزار کرده و پیوندهای مشترک را 

قوت ببخشیم.

اصفهان و قونیه در مسیر خواهرخواندگی

یمنا
س: ا

عک
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رضوانشهر در شمال غربی استان گیالن، میان سواحل دریای 
خزر و رشته کوه های سرسبز تالش واقع شده است و از دو 
قسمت جلگه ای و کوهستانی تشکیل می شود. این شهر از 
شمال به دریای خزر و شهر تالش، از غرب به شهر خلخال، از 
جنوب به شهر صومعه سرا و ماسال و از شرق با شهر بندر انزلی 
مرز مشترک دارد. در سفر به رضوانشهر منطقه ای رویایی و 
تاریخی را خواهید دید کــه از جاذبه های طبیعی و تاریخی 
جذابی برخوردار است.  آبشار ویســادار، یکی از زیباترین و 
باشکوه ترین آبشارهای کشور ایران و سومین آبشار مرتفع در 
استان گیالن در شانزده کیلومتری پره سر در شهر رضوانشهر 
قرار دارد. برای رسیدن به این آبشار باید از مسیری فوق العاده 
تماشایی و جنگلی بگذرید. جالب است بدانید که روی آبشار 
بی نظیر ویســادار، پلی قرار دارد که با عبور از روی آن، نمای 

دل انگیز آبشار را می توانید زیر پاهای خود داشته باشید.
پل آجری پونل:  قدمت پل آجری و تاریخی پونل به زمان 
صفویه باز می شود و مانند دیگر پل های دوران حکومت »شاه 
عباس صفوی« از سنگ و آجر ساخته شده است. این پل که 
در چهارده کیلومتری جاده رضوانشــهر به تالش قرار دارد، 
دارای سی متر طول و یک دهانه بزرگ با طاق جناقی و عرض 
دو و نیم متر و جان پناهی به ارتفاع چهل سانتی متر است. 

قابل ذکر اســت که کف گذرگاه پل آجــری و تاریخی پونل، 
سنگ فرش شده است.

مسجد اســپیه مزگت:  مســجد اســپیه مزگت یکی از 
شــگفت انگیزترین بناهای تاریخی اســتان گیالن در شهر 
رضوانشهر است که اهمیت تاریخی و مذهبی دارد. این بنای 
تاریخی که به »مسجد سفید« نیز معروف است، باقی مانده 
یک آتشکده زرتشتی قدیمی و بزرگ پیش از اسالم است که 
رواق چهار گوش داخلــی آن محل نگهداری آتش مقدس 
بــوده و مــردم بــرای عبــادت در دهلیزهای کنــاری آن 
می ایستادند. برخی بر این باورند که بنای این مسجد متعلق 
به دوران حکومت ساسانیان است. اسپیه مزگت در دوران 
پس از اســالم بدون هیچ تغییری به مسجدی که محراب 
ندارد، تبدیل شده است. »اسپیه« در زبان تالشی به معنای 
سفید و »مزگت« در زبان اوستا به معنای مسجد است. این 
بنای شگفت انگیز، سال ها در زیر یک درخت عظیم الجثه و 
زیر شاخ و برگ های آن پنهان بوده که بعدها به خاطر کاوش 
این مسجد، درخت را قطع می کنند تا بنا نمایان شود. امروزه  
به دلیل عدم رســیدگی، این بنای تاریخی و جذاب در حال 

ویران شدن است.
پارک جنگلی گیســوم:  پارک جنگلی گیســوم یا پارک 

جنگلی دکتر درســتکار از جاهای دیدنی اســتان گیالن در 
چهارده کیلومتری رضوانشهر در شهر تالش است. جاده این 
پارک جنگلی در مسیر رسیدن به دریای خزر، داالنی سبز و 
جنگلی اسرارآمیز، با همراهی درختان سر به فلک کشیده 
خود، پدید آورده اســت. این جاده رویایی بــه طول چهار 
کیلومتر از میان انبوهی از درختان تنومند و بلند عبور می کند 
و در انتها به ساحل گیسوم و دریای خزر می رسد. این پارک 
جنگلی از امکاناتی نظیر سرویس بهداشتی، تاب و سرسره 

و چند سکو برای نشستن برخوردار است.
روستای بهشــتی ارده: روستای بهشــتی ارده یکی از 
مرتفع ترین روستاهای استان گیالن و از توابع شهر رضوانشهر 
است که در دره ای سرسبز قرار گرفته است. کوه های دنباله دار 
تالش در نوار شمال غربی دریای خزر، چشم اندازهای رویایی 
و بسیار زیبایی در این روستا خلق کرده است، به طوری که آن 
را می توان بهشت عکاســان نامید. هوای ییالقی روستای 
بهشتی ارده، حتی اگر سن و سالی از شما گذشته باشد، شما 
را ده ساله، نرم  نازک و چست و چابک می کند، طوری که از 
آن لذت خواهید برد. اگر هوس یک شب اقامت در منطقه ای 
سرسبز و خنک را کرده اید، کافی است شبی را در دل جنگل و 

زیر آسمان پر ستاره روستای ارده سر کنید.  

آشپزی

مرغ 
سوخاری با پوره گل کلم

مواد الزم: روغن،دو پیمانه برگ گشنیز تازه،دو حبه سیر 
پوست کنده،دو قاشق غذاخوری روغن زیتون،دو قاشق غذاخوری آب 

لیموترش،یک بوته گل کلم خرد شده،یک عدد سیب زمینی پوست کنده و خرد 
شده،نصف قاشق چای خوری پودر زیره سبز، سه چهارم قاشق چای خوری نمک،نصف 

پیمانه ماست،دو سوم پیمانه بلغور ذرت، مقداری فلفل سیاه،400 گرم سینه مرغ
طرز تهیه: فر رابا دمای 400 درجه فارنهایت گرم کنید. سینی فر را با روغن چرب کنید و کنار بگذارید.

گشنیز، سیر، روغن و آب لیموترش را در مخلوط کن با هم مخلوط کنید تا ریز و یکدست شوند. آنها را 
نیز کنار بگذارید.سیب زمینی و گل کلم را در قابلمه بریزید. روی آنها آب ریخته و اجازه دهید بجوشند. 
سپس حرارت را کم کنید و به حالت نیم جوش بگذارید 20 تا 25 دقیقه روی حرارت بمانند تا کامال نرم 

شوند. حاال آنها را آبکش کنید و دوباره به قابلمه برگردانید.یک چهارم پیمانه از آب مواد را نگه دارید.
آب، نصف قاشق چای خوری، پودر زیره سبز را به گل کلم اضافه کنید و همه آنها را با هم پوره کرده و 

بعد روی حرارت مالیم بپزید تا به غلظت مناسب برسند.ماست را در یک بشقاب گود بریزید. 
در یک بشقاب دیگر نیز بلغور ذرت و  یک چهارم قاشق چای خوری نمک و فلفل را در 

ظرفی دیگر با هم مخلوط کنید. مرغ را ابتدا در ماست و سپس در بلغور ذرت فرو 
کنید تا همه سطح آن را بپوشاند.مرغ ها را درون سینی بچینید و به مدت 

15 تا 20 دقیقه در فر بپزید تا طالیی شوند.سپس آنها را به 
همراه پوره گل کلم و پستو گشنیز سرو کنید.

دیدنی های رضوانشهر؛ منطقه ای رویایی و تاریخی در گیالن

فیلم کوتاه »رسیدن« به تالین رسید پیش تولید سری چهارم »شب های مافیا«آغاز شد
فیلم کوتاه »رسیدن« محصول مشترک اتریش و ایران ساخته محمدرضا 
لمللی خود در جشنواره اسکار  رسولی در ششمین حضور بین ا
کوالیفاید شب های تالین ) POFF( حضور خواهد داشت.این فیلم 
تنها نماینده ایران در بخش فیلم های کوتاه این جشنواره است که از 
22 آبان ماه تا 18 آذر ماه به صورت آنالین و حضوری برگزار خواهد شد. 
»رسیدن«  به زبان آلمانی ساخته شده و در شهر لینز اتریش فیلمبرداری 
شده است.

سعید ابوطالب، کارگردان و تهیه کننده »شب های مافیا« درباره فصل 
چهارم آن به جزییاتی اشاره کرد و گفت: درحال حاضر در پیش تولید و 
آماده سازی مقدمات فصل چهارم هستیم و فعال زمان دقیق شروع 
ضبط مشخص نشده است. به صورت کلی ضبط »شب های مافیا« 
پیش تولید طوالنی مدتی را نیاز دارد و این بار در سری چهارم آن قرار 
است بخش های مختلفی به آن اضافه شود. هفته گذشته آخرین 
قسمت از رئالیتی شوی »شب های مافیا« از فیلیمو منتشر شد .

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

معاون برنامه ریزی و توســعه ذوب آهن اصفهان گفت: با همکاری شــرکت 
مهندسی بین المللی فوالد تکنیک به تعریف و اجرای پروژه احداث کوره پاتیلی 

جدید شماره 3 و بازسازی کوره پاتیلی شماره  یک اقدام  شد.
مهدی نصر در خصوص پروژه احداث کوره پاتیلی شماره LF۳( 3( و بازسازی 
کوره پاتیلی شماره یک)LF۱(گفت: به منظور افزایش ظرفیت تولید در بخش 
فوالدسازی و همچنین ضرورت تولید فوالدهای کیفی به خصوص تولید فوالد 
ریل و با توجه به ظرفیت گرمایی پایین و اتــالف انرژی و زمان در کوره پاتیلی 
شماره  یک،  به صورت EPC با همکاری شــرکت مهندسی بین المللی فوالد 
تکنیک به تعریف و اجرای پروژه احداث کوره پاتیلی جدید شماره 3 و بازسازی 

کوره پاتیلی شماره  یک اقدام شد.
در این طرح ضمن بازســازی و افزایش توان تجهیزات و ظرفیت گرمایی کوره 
پاتیلی شــماره  یک، با احداث کوره پاتیلی شماره 3 با ظرفیت 130 تن، دمای 
مورد نیاز جهت ارسال فوالد مذاب توسط پاتیل  به ریخته گری ها فراهم می آید. 
در این فرآیند افت دما در زمان  توقف پاتیل ها بعد از عملیات کنورتورها جبران 
می شود و توقف کنورتورها و ذوب های تخلیه شده از آن ها در کارگاه ریخته گری 

کاهش یافته و در نتیجه سرعت و ظرفیت تولید افزایش می یابد. این طرح هم 
اکنون با پیشــرفت 30 درصدی در مرحله تامین و ساخت تجهیزات و اجرای 

فعالیت های سیویل است.
وی با اشاره به حجم بالغ بر 600 تنی تجهیزات و اسکلت فلزی طرح و پیشرفت 
36 درصدی فعالیت های ساختمانی افزود: عمده تجهیزات اصلی و حساس 
پروژه از قبیل سیستم هیدرولیک، ترانسفورماتور، بازوی الکترود، تجهیزات 
پست 63 کیلوولت، سیســتم PFC و ریداندانت، تابلوهای اصلی اتاق کنترل 
و تجهیزات ابزار دقیق حســاس با تامین کنندگان خارجی و داخلی سفارش 

گذاری شده و در مرحله ساخت به سر می برد. 
همچنین ســاخت اســکلت فلزی، تابلو های برق و ... درکارگاه های ساخت 
پیمانکار در حال تکمیل و ارسال به سایت پروژه است. معاون برنامه ریزی و 
توسعه، نکات برجســته این طرح را چنین بیان کرد:عملیات متالورژی ثانویه 
بیش از ۹5 درصد از فوالد مذاب تولیدی بخش فوالدسازی،تولید فوالدهای 
کیفی نظیر فوالد ریل و فوالدهای کم آلیاژ با استحکام باال )HSLA(،کاهش 

توقفات و افزایش ظرفیت تولید بخش فوالدسازی.

به منظور تعامل بیشــتر با مــردم و مســئولین منطقه و در راســتای ایفای 
مسئولیت های اجتماعی ذوب آهن اصفهان جلســه تعاملی با حضور احمد 
اکبری، معاون سرمایه های انسانی و توســعه مدیریت، کوروش اسفندمند 
مدیرحوزه مدیر عامــل و تعامالت منطقه ای و علیرضا امیــری، مدیر روابط 
عمومی این شــرکت با حجت االسالم ســید مهدی طباطبایی، امام جمعه 
فوالدشهر 4 آبان ماه در دفتر امام جمعه این شــهر برگزار شد. در این دیدار، 
امام جمعه فوالدشهر با اشاره به ارتباط سازنده ذوب آهن با مردم شهرستان 
لنجان گفت: آوازه ذوب آهن اصفهان در تولید فوالد جهانی است و این یکی 
از نعمات الهی اســت که این مجتمع عظیم صنعتی در نزدیکی این شهر قرار 
دارد زیرا به خوبی توانسته اشتغال برای جوانان ایجاد کند و این یکی از نکات 
مثبت این شرکت است. حجت االسالم طباطبایی، ذوب آهن اصفهان را منبع 
برکات خوب برای این شهر دانست و افزود : فعالیت های عمرانی بسیار خوبی 
در این شهر توسط ذوب آهن انجام شــده است ولی با توجه به جمعیت زیاد 
این شهر که اکثرا مهاجر هســتند احتیاج به کار فرهنگی بیشتر است که این 
شرکت می تواند در این زمینه اقدامات موثری انجام دهد . وی اظهار داشت: 
فضای اشــتغال برای افراد کم بضاعت و بی بضاعت کم است و با راه اندازی 
فضای کارگاهی برای این قشر می توان شرایط جامعه را بهبود بخشید. احمد 
اکبری، معاون سرمایه های انسانی و توسعه مدیریت ذوب آهن اصفهان یکی 
از مهم ترین مشکالت این شرکت را  کمبود آب دانست و گفت : ذوب آهن در 
این زمینه اقدامات اساسی و مهمی را انجام داده و یا در دست اقدام دارد که 
نمونه آن خریداری پساب شهرستان های اطراف و استحصال و بازچرخانی آب 
در این مجموعه صنعتی بوده تا به این وسیله آب کمتری را از رودخانه برداشت 
کند . وی با اشاره به موضوع تامین مواد اولیه که از اساسی ترین نیازهای ذوب 

آهن است، گفت: معادن ســنگ آهن از ابتدا با همت ذوب آهن اصفهان راه 
اندازی شده؛ اما به مرور با خصوصی سازی نامطلوب از این شرکت جدا شده 
اند. هم اکنون نیز برخی از معادن اقدام به خام فروشی و صادرات سنگ آهن 
می کنند و یا اقدام به ساخت صنایع فوالدی کرده اند و فوالدسازان با چالش 
تامین مواد اولیه مواجه هستند. وی ابراز امیدواری کرد که این مشکل در دولت 
جدید برطرف شود و افزود: سیاست گذاری در حوزه معدن باید به گونه ای باشد 
که ظرفیت های معطل مانده فوالد کشور از جمله در ذوب آهن اصفهان فعال 
شود و بدین ترتیب تولید فوالد کیفی کشور افزایش خواهد یافت.  مدیرحوزه 
مدیر عامــل و تعامالت منطقه ای نیــز در این دیدار گفت : تعــداد زیادی از 
شاغلین و بازنشســتگان ذوب آهن اصفهان در فوالدشــهر ساکن هستند و 
به همین علت تعامل با این شــهر از اولویت های ذوب آهن اصفهان اســت.

کوروش اسفندمند، تعامل و همکاری را باعث رشد طرفین دانست و افزود : 
ذوب آهن اصفهان عالوه بر فعالیت های عمرانی در راســتای مسئولیت های 
اجتماعی در فعالیت های فرهنگی این شهر نیز مشارکت دارد. وی گفت : ذوب 
آهن اصفهان دارای اماکن ورزشی ، تفریحی و بهداشتی زیادی در فوالدشهر 
است و به مردم این شهر خدمات مختلفی ارائه می دهد. مدیر روابط عمومی 
شرکت گفت : این مجتمع عظیم صنعتی در چارچوب ضوابط و در حد توان خود 

می تواند در جهت حل مسائل منطقه اقدام کند .
علیرضا امیری افزود : فعالیت های مشــارکتی بیشتر باید در زمینه فرهنگی 
باشد زیرا توسعه فرهنگی بستر را برای هرگونه فعالیت دیگر آماده تر می کند.

وی ابراز امیدواری کرد  که با همفکــری و تعامل خوبی که در حال حاضر بین 
مسئولین ذوب آهن و فوالدشهر وجود دارد به زودی شاهد اثرات سازنده این 

همکاری ها باشیم.

مرکز نوآوری تحول دیجیتال فوالد، ســومین رویداد از سلسله رویدادهای   
)S 3 )Smart ,Steel manufacturing ,Startup event را برگــزار 
می کند. پس از استقبال چشــم گیر مخاطبان و ایده پردازان در نخستین و 
دومین رویداد S 3 که در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد، حاال 
سومین رویداد S 3  توســط پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با حمایت 
شــرکت فوالد مبارکه اصفهان، واحد کســب و کار تحول دیجیتال شــرکت 
بین المللی مهندسی سیســتم ها و اتوماسیون)ایریســا(، دانشگاه تهران، 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، صندوق نوآوری و شــکوفایی، 
ســازمان نظام صنفی رایانه ای کشور)اســتان اصفهان( و سازمان فناوری 

اطالعات ایران برگزار می شود.

هدف S 3؛ تامین نیازهــای فناورانه صنعت فوالد ایران در حوزه تحول 
دیجیتال

مرکز نوآوری تحــول دیجیتال، نقطه آغازی جهت حرکت به ســمت تحول 
دیجیتال در صنعت فوالد کشور است و با هدف ایجاد بازوهای تحقیقاتی و 
اجرایی وابسته به صنعت فوالد مبارکه، ارائه خدمات و محصوالت منطبق با 
زنجیره ارزشی فوالد، استفاده از پتانســیل های دانشی موجود در دانشگاه 
جهت برطرف سازی چالش های موجود در صنایع، استفاده از ظرفیت های 
علمی و ایده های نوآور دانشــجویان دانشگاه تهران جهت ایجاد کسب و کار 
در تحول دیجیتال، ترویج فرهنگ کارآفرینی و نوآوری و ایجاد مرکزی برای 
انجام تحقیقات مرتبط با گسترش و توسعه پایدار صنعت فوالد کشور ایجاد 
شده اســت. مرکز نوآوری تحول دیجیتال، مرکزی پیشرو و نوآور در تحول 
دیجیتال در صنعت فوالد اســت و ماموریت این مرکز ایجاد و شتاب دهی 
هسته های نوآور و پیش رشد و سپس تشکیل و حمایت شرکت های رشدی 
و پسارشدی جهت توسعه زنجیره ارزشــی تحول دیجیتال در صنایع فوالد 

و سایر صنایع است.

سومین دوره رویداد S 3 با حمایت فوالد مبارکه برگزار می شود
این رویداد که به صورت فناورانه تقاضامحــور)Reverse Pitch( برگزار 
می شود، چالش های فوالد مبارکه در تحول دیجیتال را مطرح خواهد کرد 

که مهم ترین این چالش ها عبارتند از:
1-حفاظت فیزیکی هوشمند با استفاده از تحلیل تصاویر ویدئویی موجود 

در فوالد مبارکه
2-هوشمندسازی نگهداری و تعمیرات ماشــین های دوار فوالد مبارکه با 

استفاده از تکنیک های پایش وضعیت
3-هوشمندسازی انبار قطعات یدکی

4-ارتقای ایمنی کارکنان فوالد مبارکه از طریق مانیتورینگ وکنترل آنالین 
رفتارهای ناایمن

5-همیار بازرس کنترل کیفی نورد سرد
6-شبیه ســازی و هوشمندســازی نرم افزاری احیای مســتقیم مجتمع 

فوالد سبا
 Smart که مخفــف 3 عبارت  S 3 ســومین دوره از سلســله رویدادهای
Steel manufacturing ,Startup event, اســت، 10 آبان ماه ســال 
جاری از ســاعت ۹ الی 13 در پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران برگزار 

می شود.
عالقه مندان می توانند از طریق سایت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در 

رویداد S 3  مرکز نوآوری تحول دیجیتال فوالد ثبت نام کنند.
عالقه مندان و صاحبان ایده می بایست جهت ارسال طرح های پیشنهادی 
خود، فایل پیش پروپوزال را از طریق لینک موجود در ســایت پارک علم و 
فناوری دانشــگاه تهران دانلود کنند و پس از تکمیــل، طرح های خود را به 

آدرس ایمیل reversepitch@irisaco.com ارسال کنند.
جهت آگاهی از نکات کلیدی و ضروری جهت ارسال پیش پروپوزال، فایل 

موجود در سایت پارک علم وفناوری دانشگاه تهران را مطالعه کنید.

احداث کوره پاتیلی جدید در ذوب آهن اصفهان

نشست تعاملی مسئولین ذوب آهن اصفهان با امام جمعه فوالدشهر

سومین دوره رویداد S3 با حمایت فوالد مبارکه برگزار می شود
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