
انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان، در اولویت های راهبردی استان؛

از رؤیا تا واقعیت
3

تیشه به ریشه نقش جهان
آسمان و ریسمان بافی برای آسیب زدن به یادگار تاریخی؛

7

مدیرکل امور عشایر:
عشایر اصفهان ۲۸ درصد 

 گوشت قرمز استان را 
تامین می کنند

 رونق گردشگری زمستانه
 در بام ایران؛ چشم انتظار 

بارش برف

اظهارات ترسناک صاحب نظران؛
 اصفهان دچار دردی است 

که درمان ندارد

3

5

4 6

 مصاف ذوب آهن اصفهان- 
مس  رفسنجان؛

جدال تاکتیکی در فوالد شهر

5

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 خبرداد:

اصفهان در وضعیت آبی کرونا

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

یکشنبه 14  آذر   1400 
 ۲9  ربیع الثانی  1443 

 05 دسامبر  ۲0۲1
 شماره 3411

۸ صفحه
سال دوازدهم

قیمت: 3000 تومان

*آگهی مزایده *   

حسین دهقان- شهردار میمه م الف:1230899

شهرداری میمه به استناد مجوز شــماره 400/117 مورخ 1400/۸/۲5 شورای محترم اسالمی شهر میمه در 
نظر دارد ازطریق مزایده  عمومی نسبت   به واگذاری 3 واحد تجاری   در طبقه  دوم  واحد های 1 تا 3 شرقی   

پاساژ ولیعصر )عج(  واقع در خیابان شریعتی شهر میمه  اقدام نماید . 

لذا متقاضيان  ميتوانند از   تاریخ درج آگهــی درروزنامه حداكثر تا  تاریخ 1400/9/17 به شــهرداری واقع 

درمیمه ، بلوارانقالب اســالمی مراجعه و نســبت به دريافت فرم مربوط به  شــركت در مزایده  اقدام و یا 

 جهت کســب اطالعات با شــماره تلفن 454۲۲434 – 031 این شــهرداری تماس حاصل ویابه سایت

 WWW.meymeh.ir مراجعه نمایند. 
ضمنًا شهرداری دررد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختاراست و هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مزایده 

میباشد. 

نوبت دوم

 برای این خاک، برای این آب 
 اصفهان، خوزستان، چهارمحال؛ کنار هم و با هم، 

مثل روزهای جنگ؛ اگر بگذارند 

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان از ابالغ دستور اجرای طرح پاک سازی 
اطراف مدارس استان به فرمانداری ها خبر داد؛

به خاطر خانواده ها
 5

 بازار خودرو دسِت خودسرها 
 رییس نمایشگاه داران خودروی اصفهان می گوید 

خودروسازان زیربار کاهش قیمت نرفتند؛ 

3

مردمدرشهرکرددرمخالفتباطرحهای
انتقالآبتجمعکردند؛

 بیداد از بی آبی
 در  بام ایران

 به این نوجوانان می توان 
خوش بین بود؛

آینده سازان فوتبال ایران

معاونخدماتشهریشهرداریاصفهان
خبرداد:

  نقشه جامع مدیریت بحران
 در شهر تهیه می شود 

4

7

6 5

رییسسازمانبسیجعشایراستانخبرداد:

 راه اندازی خانه بهداشت
 سیار برای عشایر اصفهان

3

مدیر سد زاینده رود:

۸۶ درصد سد زاینده رود 
خالیست

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

پنجشنبه 04 آذر  1400 
 19  ربیع الثانی  1443 

 25 نوامبر 2021
 شماره 3403

۸ صفحه
سال دوازدهم

قیمت: 2000 تومان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت پشتیبانی امور دام استان اصفهان

وزارت جهادکشاورزی
شرکت سهامی پشتیبانی 

امور دام کشور 
 استان اصفهان

م الف:1229997

شرکت پشتیبانی امور دام استان اصفهان )بهنشانی:اصفهان-دروازهشــیراز-خیاباندانشگاه–خیابانتوحید–نبشخیابان
شهیدموحدینیا-شــرکتپشــتیبانیامورداماســتاناصفهانوتلفن03136214482داخلی100درنظرداردمناقصهعمومی

امورخدماتی،دبیرخانهوپذیراییبهشــمارهفراخوانسامانه2000001014000545راازطریقســامانهتدارکاتالکترونیکیدولت

)setadiran.ir(برگزارنماید.
 نوع تضمین شرکت در مناقصه:مناقصهگراناصلضمانتنامهبانکیرابهناممناقصهگزار)شرکتپشتیبانیامورداماستاناصفهان(
تاپایانمهلتارائهپیشنهادبهواحدحراستشرکتتسلیمودرسامانهستادبههمراهپاکت)بوج(باامضایدیجیتال)مهرگرم(

بارگذارینمایند.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:)600/000/000ریال(ششصدمیلیونریال
اطالعات زمانی:

تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه: مورخ1400/09/03ساعت9
مهلت زمانی خرید اسناد مناقصه از سامانه:تاساعت19مورخ1400/09/08

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:تاساعت8مورخ1400/09/20
زمان بازگشایی پاکات: مورخ1400/09/20ساعت8/30

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

شركت آب و فاضالب 
استان اصفهان

شركت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايی به شرح زير را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكاران 
واجد شرايط واگذار نمايد .

نوبت دوم نوبت اول

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

400-3-200
عملیاتنگهداریواپراتوری
ایستگاههایپمپاژستاد

19.782.173.237723.465.000جاری

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 13:00 روز شنبه به تاریخ 1400/09/20
تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت 0۸:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/09/21

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

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا:  3۶۶۸0030-۸- 031

)  داخلی 334  (
    نام روزنامه:زاینده رود

   تاريخ انتشار:1400/09/04

اصفهان با هیچ 
استانی تقابل 

75ندارد

امتداد مهربانی 
دست های 

بخشنده خیران 
اصفهانی

مدیرعامل شرکت گاز استان اعالم کرد که اصفهان در مصرف گاز رکورد زد؛

بعد از آب، نوبت گاز است!
3

فعال چشم به راهیم!
راهکارهای رییس جمهور برای حل مشکالت آب اصفهان چیست؟

5

درخواست نماینده اصفهان
 از  مسئوالن برای کمک فوری

 به کشاورزان اصفهانی

مصاف سپاهان و فجرسپاسی در شیراز؛
عزم طالیی پوشان 

برای اوج گیری دوباره

مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت 
استان خبر داد:

ارسال پیامک به سالمندان 
برای تزریق دوز سوم

 واکسن کرونا

3

5

6 5

عزم بسیجیان اصفهانی جهت
 محرومیت زدایی در مناطق محروم؛

خانه هایی که رایگان
 به  دست نیازمندان رسید

4

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی 
چهارمحال و بختیاری اعالم کرد:

خسارت 2000 میلیاردی 
کرونا به گردشگری بام ایران

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

سه شنبه 02 آذز  1400 
 1۷  ربیع الثانی  1443 

 23  نوامبر 2021
 شماره 3401

۸ صفحه
سال دوازدهم

قیمت: 2000 تومان

معاونآموزشمتوســطهادارهکلآموزشوپرورشاستاناصفهانبابیاناینکه
مدرسهایدراستاننداریمکهبرنامهآموزشحضورینداشتهباشد،گفت:اینکه
دانشآموزانچندروزدرهفتهبایدبهمدرســهبروندبهشــرایطفضایفیزیکی
مدرسهوبرنامهمصوبدرشــورایمدرسهبســتگیدارد،اماهمهدانشآموزان
حداقلیکروزدرهفتهبایددرمدرسهحضورداشتهباشند.محمدرضاناظمزادهبا
اشارهبهاینکهمدارسروستاییوهنرستانهاازابتدایمهرماهبهصورتحضوری
فعالیتخودراآغازکردندوتاکنونمشکلینداشتهاند،اظهارکرد:مدارسمتوسط
نظریاز15آبانمــاه،آموزشحضوریراشــروعکردندوســایرمدارسیعنی
ابتداییومتوسطهاولنیزبهتازگیبازگشاییحضوریداشتهاند.ویبابیاناینکه
مدرسهایدراســتاننداریمکهبرنامهآموزشحضورینداشتهباشد،گفت:مگر
اینکهادارهآموزشوپرورشتشخیصدادهباشدمدرسهایهنوزشرایطآموزش
حضوریراازجهتفضایفیزیکینداردکهفکرنمیکنمچنینمدارسیدراستان
داشتهباشیم.معاونآموزشمتوســطهادارهکلآموزشوپرورشاستانبابیان
اینکهمدارساستانازمدتهاپیششــرایطرابرایشروعبازگشاییحضوری
مهیاکردهاند،تصریحکرد:فضایفیزیکی،فاصلهگــذاریاجتماعی،تهویههواو
ضدعفونیمدارسازپیشبررسیشدهومدارسچکلیستهایبهداشتیراپر
کردهاند.اداراتآموزشوپرورشاینچکلیستهارابررسیوپسازتایید،مجوز
بازگشــاییحضوریبرایمدارسراصادرکردندکههمهاینمراحلانجامشده

است.ویخاطرنشانکرد:اینکهدانشآموزانچندروزدرهفتهبایدبهمدرسهبروند
بهشرایطفضایفیزیکیمدرسهوبرنامهمصوبدرشورایمدرسهبستگیداردکه
هفتهایسهروز،دوروزیااگرخیلیمشکلدارندحداقلهفتهاییکروزدرمدرسه
حضورداشتهباشند.ناظمزادهافزود:میزانحضوردانشآموزاندرمدرسهبهتعداد
دانشآموزوفضایفیزیکیمدرسهبستگیداردکهشورایمدرسهبرنامهریزیکرده
وبهاولیاودانشآموزاناطالعرسانیمیکنندتادربرنامههایحضوریمدارس
شرکتکنند.همانطورکهاشارهشدهمهمدارسابتدایی،متوسطهاول،متوسطه
نظریوهنرستانبایدبرنامهآموزشحضوریداشتهباشند،امامیزانحضوربه
شرایطفضایفیزیکیمدرسهبستگیدارد.ویخاطرنشانکرد:تاکنونمشکل
خاصیدرموردشیوعکرونادرمدارساستاننداشتهایم،البتهممکناستمواردی
ازابتالبهکرونادردانشآموزانداشتهباشیم؛امامشخصنیستکهدرمدرسهیا
جایدیگرمبتالشدهباشند.دبیرستادپروژهمهراستاناصفهانبااعالماینکهدر
گروهدانشآموزانحدود90درصددوزاولوبیشاز60درصددوزدومواکسنکرونا
راتزریقکردهاند،گفت:تزریقواکسنشرطحضوردرمدرسهنیستوبهمدیران
اعالمکردهایمدانشآموزانرابهتزریقواکسنتشویقکنند؛امااگرکسیواکسن
زدهدلیلیبرمنعاستفادهازبرنامهحضورینیست.ویدرمورداجباریبودنحضور
درمدارسنیزگفت:سرپرســتوزارتآموزشوپرورشاعالمکردهمانطورکه

دانشآموزدرمدرسهثبتناممیکندبایدازقوانینمدرسهنیزتبعیتکند.

نمایندهمردماصفهاندرمجلسگفت:نماینــدگانمیتوانندازصنایعمتخلفبه
کمیسیوناصل90شکایتکنندوپیگیریمســتمرگزارشگیریازمحیطزیست
اصفهانادامهدارد.مهدیطغیانیبااشارهبهجلساترفعآلودگیهواواولویتهای
پیگیریذیلقانوناظهارداشت:درجلســاتکارگروهیرفعمعضلآلودگیهوااز
اعضایشورایشهر،استانداری،اساتیددانشگاهومحیطزیستحضوردارندکهنکته
مهمواساسیدراینجلسات،استمرارپیگیریمواردقانونیدربحثآلودگیهواست
نهاینکهتنهادرفصولسردوتشدیدآلودگیهواجلساتاضطراریتشکیلشود.وی
افزود:بایدبهطورپیوســتهاینمصوباتجلساتدنبالشودووظیفهمانیزنظارت
استکهقانونهوایپاکمصوبشدهدرمجلسشورایاسالمیویادراستانداری
اصفهاناجراشوددرحالیکهدرشرایطفعلیاجرانمیشودودودآنبهچشممردم
میرود.نمایندهمردماصفهاندرمجلسشورایاسالمیخاطرنشانکرد:اگرقوانین
موجودبرایهوایپاکاجرامیشدبهطورقطعاینوضعیتآلودگیهوارانداشتیم
چراکهقانونهوایپاکبســیارمترقیوخوباست.ویبابیاناینکهاولویتهای
اصفهانآلودگیهوا،آب،محیطزیستودانشبنیاناست،گفت:اینچهارمورداز
سویدفترنمایندگیبنده،بهطورمستمردنبالمیشود.طغیانیدرپاسخبهاینکه
چراسایرنمایندگاندراینمواردهمراهینمیکنند،گفت:ازآنهابرایجلساتدعوت
میشود؛اماسایرنمایندگاناستاندغدغههایدیگریدارندواگرجمعیانجامشود
ایناولویتهازودتربهنتیجهخواهدرسید.ویبابیاناینکهوظیفهنمایندگانعالوه
برنظارتتذکروسوالازوزیرمربوطهاست،گفت:ازطرفدیگرنمایندگانمیتوانند
ازکارخانهایبهدالیلتخطیازقانونبهکمیسیوناصلنودشکایتکنند،اینموارد

زمانیتاثیرگذاراستکهنماینده«بداند»دنبالچههدفیاست.نمایندهمردماصفهان
درمجلسشورایاسالمیخاطرنشانکرد:رصدوپایشاطالعاتبرخطصنایعبزرگ
وکوچکاستاناصفهانبهموجبقانونبهعهدهمحیطزیستاستکهآیااطالعات
کسبشدهمناسبومفیداستیاخیروبررسیاینموضوعدراولویتپیگیریهای
معضلآلودگیهواقرارگرفت.ویادامهداد:بخشیازآلودگیهوایاصفهانمربوط
بهعواملمتحرکاستکهالبتهبهنسبتصنایعکمتراست؛اماسوختآنهاناشی
ازگازوییلودیزلاســتبنابراینبایددیدآیاپخشفرآودههاینفتیطبققانون،
سوختمناسبواســتانداردراتوزیعمیکندیاخیرواینموضوعدرحالپیگیری
استزیرادرشعاع50کیلومتریدرکمربندیاصفهانحرکتوآلودگیرادراصفهان
مستقرمیکنند.طغیانیادامهداد:ماده12قانونهوایپاکبهاینموضوعاشارهدارد
کهسازمانمحیطزیستمکلفاستتمامیمراکزوواحدهایصنعتی،تولیدیو
معدنیو…راکهآلودگیآنهابیشازحدمجازاســتمشخصکندوبراساسنوع
آلودگیبهباالترینمقامتصمیمگیرواحدابالغکندتادرمدتمعینرفعکند،درحالی
کهسوالاینجاســتتاکنونچندابالغیهوحکمصادرشــدهواینموضوعدرحال
پیگیریاست.ویبهماده14قانوناشارهکردوگفت:درمواردیکهکاهشیاازبین
بردنآلودگیناشیازصنایعامکانپذیرنیستبایدجابهجاییاتفاقبیفتد؛اماآیا
تاکنونایناتفاقافتادهوبایدگزارشآندنبالشود.نمایندهمردماصفهاندرمجلس
شورایاسالمیبااشارهبهاینکهگزارشگیریاینمواردطبققانونبایدانجامشود،
گفت:درادامهاینروندبایدبحثفیلتراسیونواحدهایصنعتیصورتگیردکهچه

تعدادازصنایعمجهزبهفیلتراسیونمناسبهستند.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان:

حضور دانش آموزان در مدرسه بر اساس قوانین هر مدرسه است

نماینده مردم اصفهان در مجلس مطرح کرد:

امکان شکایت نمایندگان اصفهان از صنایع آالینده و متخلف به اصل 90

سیما
ا و 

صد
ى 

زار
برگ

: خ
س

عک

آگهی مزایده نوبت دوم

محمد اسماعیل زاده- شهردار محمدآباد  م الف:122۸۸54

شهرداری محمدآباد در نظر دارد:

1-بهاستنادمصوبهشــماره7هشتمینجلسهشورایاسالمیشــهرمحمدآباد)1400/100/ش/6مورخ

1400/7/4(تصدیبازارروزشهرراباقیمتپایهکارشناســیاجارهبهایسالیانه160/000/000ریالباتنظیم

قرارداداجارهوازطریقآگهیمزایدهبهبخشخصوصیواگذارنماید.

متقاضیانمیتوانندبمنظورآگاهیازشــرایطمزایدهودریافتمدارکشرکتدرمزایدههمهروزهبجزایام

تعطیلازتاریخدرجآگهیمورخ1400/9/2تاپایانوقتاداریروزپنجشنبهمورخ1400/9/18بهشهرداری

محمدآبادمراجعهنمایند.

تاریخ دریافت پیشنهادات: روزیکشنبهمورخ1400/9/21
تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهادات:دوشنبهمورخ1400/09/22

تلفن تماس: 0314۶۶52۸45 و 0314۶۶524۶5 

چاپ اول

3

مطالبه کشاورزان 
اصفهانی باید 
در کمیته های 

تخصصی
 بررسی شود

آبادانی 
اصفهان در 

گرو هم افزایی 
مسئوالن

7

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

شنبه 01 آبـــان  1400 
 1۶  ربیع االول  1443 

 23 اکتبر  2021
 شماره 33۷5

۸ صفحه
قیمت: 2000 تومان

میالدباسعادتایپمبرارکمحضرتمحمدمصطفی)ص(وامامجعفرصادق)ع(راتبریکمیگوییم

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان درباره تبعات خشکی زاینده رود 
و بحران فرونشست هشدار داد؛ 

اصفهان متروکه می شود!
3

مگر  زمین خدا قحط است؟!
خطر تخریب ونوسازی،  فرا روی » مسجد تاریخی  کازرونی « اصفهان؛

7

 معاون بهره برداری و توسعه آب 
شرکت آبفای استان:

با توجه به ذخیره سد 
زاینده رود، تنها باید 

صرفه جویی کنیم

 سرمربی تیم سپاهان:
  بردیم ولی بازی 

دلچسبی نبود

دبیر ستاد استانی کرونا خبر داد:
واکسیناسیون ۸5 درصدی 

دانش آموزان اصفهانی
 تا آبان

3

5

6

نمایندهاصفهاندرمجلسشورای

اسالمیتوضیحداد:

ماجرای تیراندازی به زنان 
در اصفهان به کجا رسید؟

نمایندهاصفهاندرمجلسشــورایاسالمیگفت:
ماپیگیرماجرایتیراندازیبهزنانهستیمونتیجه
آنرادنبالمیکنیــم.مهدیطغیانــیدررابطهبا
حادثهتیراندازیبهزنــاندراصفهان،اظهارکرد:این
مسئلهپیگیریشده،فردضاربهمشناساییشده
ودادستانیودادگســتریهمباجدیتپیگیراین
مسئلههســتند.ویادامهداد:امادرخصوصاینکه
انگیزهاینفردچیســتویااینکهسالمتروحیو
روانیداردیاخیر؛اینموارددرحالبررسیاست.

طغیانیهمچنینبیانکرد:البتهقاعدتاکسیکهاز
سالمتروحیوروانیبرخوردارباشد،چنینکارهایی
انجامنمیدهد.نمایندهاصفهاندرپاسخبهاینکهاین
اتفاقحادثهاسیدپاشیبهزنانرادراذهانعمومی
تداعیکرد،گفت:اینکهاینمســئلهسازمانیافتهو
هدفمندیباشد،اینگونهنیست.فردیکهدستبه
ایناقدامزدهشناســاییودستگیرشدهاماتعیین
تکلیفنشدهاست؛اماماپیگیراینمسئلههستیم
ونتیجهآنرادنبالمیکنیم.گفتنیاســت؛پیش
ازایــنرییسکلدادگســتریاســتاناصفهانبا
غیردقیقخواندنگزارشیکروزنامهدرموردحادثه
تیراندازیبهپنجزنجواندرشهراصفهان،متهمرا
فردیمعتادمعرفیکردکهپسازدوماهبازداشــت
موقتباسپردنوثیقهآزادشدهاست.حبیبیگفته
بود:«درجریانرسیدگیبهاینپرونده،فقطیکنفر
ازآنسهنفربهپزشکیقانونیمراجعهمیکندوطبق
نظرپزشــکیقانونیجراحتواردهبهاینفردازنوع

جراحتدامیهوجزئیبودهاست.»

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

پنجشنبه 29 مهـــر  1400 
 14  ربیع االول  1443 

 21  اکتبر 2021
 شماره 33۷4 

۸ صفحه
قیمت: 2000 تومان

رییس اتحادیه فروشندگان میوه اصفهان می گوید 
فقط 10 درصد مردم توان خرید »میوه های 

بسته بندی« را دارند؛
میوه های الکچری، ویژه مرفهان بی درد
امسالقدرتخریدمردمبسیارکاهشیافتهوهرسالهم
نامناسبترازسالهایقبلمیشودومتاسفانهبرخیدر
گرفتاریهایمردمبهدنبالکسبسودبیشترهستند.

نتایجنظرسنجیجالبتوجهوالبتهقابلتاملاست؛بهویژه
اینکهدرخبرگزاریرســمیدولت)ایرنا(منتشرشدهاست.
سواالتکوتاهاست،باچهارپاسخدرقالبگزینههای«زیاد،تاحدی،کمواصال»
یکسوالهمپاسخیبهغیرازکموزیادداردومشروحترطرحشدهاست.

سواالتباموضوعومحتوای«سفرهایاستانیرییسجمهور»طراحیشده
ومیخواهدنتیجهبگیردکهاثراینسفرهاچیستومردمتاچهاندازهبهعملی
شدنمصوباتسفرهایاســتانیامیدوارند.پاسخهایمردمنشانمیدهد

«خیلیامیدوارنیستند».
درپاسخبهسوالاولکهپرسیدهشده:سفرهایاستانیرییسجمهورراتاچه
اندازهپیگیریمیکنید؟بیشترینفراوانیراگزینه«اصال»داشتهاستبا38/8 
درصد.سوالدومایناستکهسفرهایاستانیرییسجمهوردربینمردمتاچه
حددررفعمشکالتجامعهماموثراست؟کهبازهمبیشتریندرصدراگزینهآخر

یعنی«اصال»داشتهاستبا36/8.
سوالسومچهارگزینهاینیست.گزینه«هیچکدام»همنداردومخاطبانباید
حتمایکیازگزینههارابهعنواندستاوردواثرمثبتسفرهایاستانیرییسی
وهیئتهمراهانتخابکنندکهاولینگزینهیعنی«اطالعدقیقترازمشــکالت
مردم»بیشتریندرصدرابهخوداختصاصدادهاستبا38/3درصدوجالب
اینکهکمتریندرصدراگزینه«رفعمشکالتطرحهاینیمهتمامدراستانها»
داشتهبا8/9.درحالیکهدرحالحاضریکیازمهمتریندغدغههایاستانها
رفعمشکالتطرحهاینیمهتماماست؛دغدغهایکهازقضااستاناصفهاندر

زمینههایمختلفبهویژه«آب»باآندســتوپنجهنرممیکندومردماین
استانمنتظرتعیینتکلیفطرحهایآبیهستندکهوعدهدادهشدهبودمشکل
زایندهرودوبیآبیوخشکسالیاصفهانراحلمیکند.پاسخهانشانمیدهد
کمترینامیدواریمردمنسبتبهحلمشکالتمربوطبههمینطرحهاست.
وسوالآخرکهشایدمهمترینسوالهمهست،میخواهدمیزانامیدواری
مردمنسبتبهعملیشدنوتحققمصوباتهیئتدولتدرسفرهایدولترا
بسنجدکهپاسخکمیناامیدکنندهاست:«اصال»گزینهایاستکه44/7درصد

کاربرانآنراانتخابکردهاندوبیشترینفراوانیراداشتهاست.
هنوزبسیاریازطرحهاییکهدردورانریاستجمهوریمحموداحمدینژادو
درطولسفرهایاستانیویمصوبشدوکلنگخوردوحتیمیلیاردهااعتباربه
پایشریختهشد،بهنتیجهنرسیدهونتیجهندادهاست.مردمحقدارندخیلی
همامیدوارنباشندبهخصوصاینکهدیدهاندگاهیدولتیرویکارمیآیدکهتنها
بهخاطرلجبازییاازسرسیاسیکاریویاشایدهمنداشتنتعهدوتخصص
الزم،مصوباتعمرانیدولتقبلیرازیرسوالمیبردوکنارمیگذاردوپروژهای
تازهباتصویببودجهتازهاستارتمیزندوبعددولتبعدمیآیدوپروژههای

قبلیکانلمیکنتلقیمیشود!واینداستانادامهدارد.
حاالامیدهابهدولترییسیاستکهشــایدازپسآنهمهناامیدیکهدولت
قبلیازسربیتدبیریبرایمردمبهجاگذاشت،کورسویامیدیپدیدارشود.
فعالکهحداقلنظرسنجیهایخبرگزاریرسمیدولتنشانمیدهداینامید
خیلیپررنگنیستولیآدمیبهامیدزندهاست.شایدآیندهروشنترباشد.

به بهانه نظرسنجی درباره اثر سفرهای استانی رییس جمهور در خبرگزاری دولت؛ 

وقتی گزینه »اصال« رای می آورد!

رنا
 ای

س:
عک

آگهی مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خرید  را مطابق جدول زیر از فروشندگان  
ذیصالح انجام دهد.

مهلتتحويلاسنادبهدبيرخانهمعامالتشرکتاتاق292: تاساعت  13:00روزشنبهبهتاریخ1400/8/15
تاريخگشايشاسنادمناقصه:ازساعت ۸:00 روزیکشنبهبهتاریخ1400/8/16

WWW.abfaesfahan .ir  محلدريافتاسناد:سايتاينترنتیشركتآبوفاضالباستاناصفهان
WWW.iets.mporg.irپايگاهملیاطالعرسانیمناقصات
شمارهتلفنگويا:8-6680030 3 -  031)داخلی388(

نوبت اول

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

آغاز مهر در سرزمین خیال
7

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

3

سخنگوی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
خبرداد:

جریمه 244 هزار مشترک 
پرمصرف برق در اصفهان

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان:

به همت نیروی زمینی 
سپاه، بیمارستان سیار 150 

تختخوابی راه اندازی می شود

3

7

6 3

پروژه نمایشگاه، 1200 
میلیارد تومان ارزش 
افزوده داشته است

5

سرانه آموزشی شهر اصفهان 
2.۶۷ درصد پایین تر از 

سرانه کشور است

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

شنبه 03 مهـــر  1400 
 1۸ صفر 1443 

 25 سپتامبر 2021 
شماره 3355

۸ صفحه
قیمت: 2000 تومان

آگهی مزایده

حسین دهقان- شهردار میمه

نوبت اول

م الف:١١٩٨٠٧٨

شهرداری میمه،بهاستنادمجوزشــماره١١-١٤٠٠مورخ١٤٠٠/٠٢/05شورایاسالمیشــهر،درنظرداردازطریقمزایدهعمومی

 نســبتبهفروشدســتگاهخودروایســوزFVR/34  4*2   18تنكمپــرسصفركیلومترشــهرداریمیمهاقــدامنماید.

لذامتقاضیانمیتوانندازتاریخدرجاگهیدرروزنامهحداكثرتاتاریخ١٤٠٠/٠٧/14بهشهرداریمیمهواقعدرمیمهبلوارانقالب

اســالمیمراجعهونســبتبهدریافتفرممربوطبهشــركتدرمزایدهاقدامویاجهتكسباطالعاتبیشــترباشمارهتلفن

٤٥٤٢٢٤٣٤-٠٣١اینشهرداریتماسحاصلویابهسایتwww.meymeh.irمراجعهنمایند.

ضمناشهرداریدرردیاقبولیكیاتمامپیشنهاداتمختاراستوهزینهچاپبهعهدهبرندهمزایدهمیباشد.

 علی لندی
 نوجوان فداکار  ایذه ای

آسمانی شد

5

خالقی فر:

 ذوب آهن 
 برای من 

بهترین گزینه 
بود

شركت آب وفاضالب استان اصفهان

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

1.330.000.000جاریخرید50.000کیلوگرمپلیآکریلآمید)پلیالکترولیت(172– 3- 400

1.510.000.000جاریخریددریچهمنهولفاضالبیچدنیلوالدارC250 90كيلویی173 – 3- 400

خبر آخر

3

نوبت دوم

مدیرکل دادگستری اصفهان:

زمین خواری 2 هزار میلیارد تومانی 

در اصفهان ناکام ماند

5

 

3

 مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان اعالم کرد:

40 میلیارد تومان 
هزینه های عمرانی اتباع 

متبرکه در سال گذشته

دوئل حساس در دومین گام؛

مصاف سپاهان و نفت 
مسجد سلیمان در 

اهواز

آغاز فرآیند الکترونیکی 
استعالم آتش نشانی از 

منطقه ۸

فوالد سبا؛ خودکفا در 
 تولید کالف گرم گرید

APIX 70

3

5

6

7

کلید خانه در دستان صاحب خانه!
امیدی که نباید ناامید شود؛

اصفهان ظرفیت آموزش صنایع دستی به شهرهای 
7خواهرخوانده را دارد

مرا اویس شدن در هوای تو کافی است

تاریخ انتشار: 1400/09/06

نوبت دوم

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

شنبه 0۶ آذر  1400 
 21  ربیع الثانی  1443 

 2۷ نوامبر  2021
 شماره 3404

۸ صفحه
سال دوازدهم

قیمت: 2000 تومان

خیلیچیزهاعوضشدهامافراموشیکهنگرفتهایم؛ما پریا پارسادوست
هنوزهمانمردمیم؛همانیکهبهوقتحملهایستادیم،
دفاعکردیموپشتهمبودیم.این«خاک»روزیبهانهاتحاداصفهانوخوزستانو

چهارمحالبود،حاال«آب»میخواهدجداییبیندازد؟
یادماننرفتهسالهایاولجنگکهچهارمحالوبختیارییگانمستقلینداشت،
نیروهایاعزامیایناســتانبیشتردریگانهایاســتاناصفهانمثللشکر8نجف
اشرفو14امامحســینســاماندهیمیشــدندتاعملیاتوالفجرمقدماتیکه
چهارمحالیهاصاحبگردانیبهنامذوالفقارشدندوبعدترتیپ44قمربنیهاشم)ع(
راشکلدادند.دربارهخوزستان؛اینپارهتِنایران،اینجاِنایرانهمکهحرفینمی
ماندوقتییادمانبیایداصفهانهمیشه«معین»بودهاست.چهبهوقتجنگ،چه
صلح.مثلوقتیســیلآمد.دوسالپیشکهشهرهایاســتانجنوبیدرگیرسیل
شدهبود،اصفهانباسربهکمکخوزستانشتافت.همانزمانفرمانداراهوازگفت:
«مسئولیتستادمعینبهاصفهانسپردهشدودرتاریخهمیشهشاهدبودهایمکه
درزمانبروزبحران،مردماصفهانبهکمکمردماهوازآمدهاندونمونهبارزاینپیوند،

جنگتحمیلیبود.»
اصفهاندرزمانجنگبیشترینشهیدراتقدیماینآبوخاککرد.حاالچهکسانی
میخواهندمردمشــهریکهآبنداردوخاکشفرونشستهرامردمی«خودخواه»
و«پرتوقع»نشــاندهند؟چهکســانیازبهجانهمافتادنمــردماصفهانویزدو
چهارمحالوخوزستانسودمیبرندواشــتباهاتوناکارآمدیهایمدیریتیخود

رامیپوشانند؟

ورود ارتش 
به طرح های 

محرومیت زدایی
57

راه اندازی دبیرخانه 
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8 صفحه
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قیمت: 3000 تومان
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س: ا

عک
ارزآوری بیش از ۶۰۰ هزاردالری از صادرات پودر ماهی از استان اصفهان طی هفت ماهه امسال؛

پسماندهای دردسرساِز سودآور!
3

 این میراث ماندگار 
  بررسی 3 شاخصه تاب آوری کالن شهر اصفهان؛ 

 میدان نقش جهان، مادی ها، کبوترخانه 

7

 معاون حسابرسی مالیاتی اداره کل 
امور مالیاتی اصفهان:

۹0 درصد از اظهارنامه های 
 مالیاتی اصفهان منطبق با

 واقعیت است

هفته ششم رقابت های لیگ برتر؛

 نبرد آهن با فوالد 
در فوالد شهر

مدیرکل آموزش وپرورش استان:
3 هزار مدرسه در استان 
اصفهان مجوز فعالیت 

حضوری دریافت کرده اند

3

5

6 4

آمار نگران کننده طالق در 
چهارمحال و بختیاری

5

حوادث ترافیکی در صدر 
حوادث استان اصفهان
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8 صفحه
سال دوازدهم

قیمت: ۲000 تومان

آگهی مزایده عمومی

حسین حفیظی- شهردار کوشک  م الف:1224729

شهرداری کوشک به استناد بند دو صورتجلسه شماره 14/ ش مورخ 1400/08/08 شورای اسالمی شهر کوشک در نظر دارد نسبت به فروش الوار حاصل 
از قطع اشجار خشکیده سطح شهر از طریق مزایده عمومی موضوع ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها اقدام نماید.

شرایط شرکت در مزایده: 
واریز مبلغ 5 درصد  کل اعتبار به شماره حساب 0106065000007 نزد بانک ملی بنام شهرداری کوشک

در صورت عدم انعقاد قرارداد و پرداخت مبلغ قرارداد توســط برندگان اول و دوم و سوم مزایده، ســپرده های آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط 
خواهد شد. 

شرکت در مزایده هیچگونه حقی را برای شرکت کننده در بر نخواهد داشت و شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.

لذا متقاضیان شــرکت در این مزایده می توانند جهت آگاهی بیشــتر و اخذ مدارک مزایده به واحد امور مالی شــهرداری مراجعه و نسبت به ارائه 
پیشنهادات، تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/09/13 به واحد دبیرخانه حراست شهرداری کوشک مراجعه نمایند.

نوبت دوم

شهرداری دولت آباد در نظر دارد نسبت به فروش تعدادی پالک زمین با کاربری کارگاهی و گروه الف واقع در منطقه صنعتی شهر دولت آباد برخوار از 
طریق برگزاری تجدید مزایده عمومی اقدام نماید. 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری: روز دوشنبه مورخ 1400/9/15 
گشایش پاکات: روز سه شنبه مورخ 1400/9/16 
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 www.iets.mporg.ir تلفن: 45822010-031 پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

آگهی تجدید مزایده عمومی

محمد حسن یاری- شهردار دولت آبادم الف:1229397

نوبت اول

سازمان آگهی های 

روزنامه زاینده رود

031-36284167-8

با زاینده رود جاری شوید

zayanderoudonline.ir

نجات جهان با

کنترل و کاهش 

مصرف و 

صرفه جویی واقعی 

انرژی

7فرهنگ بسیجی به دنبال خدمت بی منت است
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هـوای پـاکم 

وست... هـوای پـاکم آرز

وست... آرز

خواننــداگن  از  اصفهانــی  تــاج  جالل الدیــن   *
مطــرح موســیقی ســنتی ایرانــی اســت، تحریرهای 
برجســته، تنوع تحریری، صدایی رســا و قدرتمند و مناســب 
خوانــی برخــی از ویژگی هــای آوازی اوســت. 
آرامــاه وی در تخــت فــوالد اصفهــان قــرار دارد *

#   هوای پــاک     #   اصفهان پاک

یم   # هوا_ را_ پــاک_ نگهدار
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احتمال حمله روسیه به اوکراین قوت گرفت
هم زمان با اینکه اوکراین اعالم کرده روسیه بیش از ۹۰ هزار نیرو در مرزهایش مستقر کرده است، بر 
اساس گزارشی که روز جمعه منتشر شد، این کشور در نظر دارد تا اوایل سال آینده میالدی یک تهاجم 
نظامی را علیه اوکراین داشته باشد. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، به گفته مقامات آمریکایی و یک 
سند اطالعاتی، حمله نظامی برنامه ریزی شده می تواند شامل یک حمله»چند-جبهه ای« با ۱۷۵ هزار 
سرباز باشد.یک مقام دولتی بدون ذکر نامش به واشنگتن پست گفت: این برنامه ها شامل حرکت 
گسترده ۱۰۰ گردان تاکتیکی با حدود ۱۷۵ هزار پرسنل، همراه با زره پوش، توپ و تجهیزات است.برگه 
اطالعاتی به دست آمده نشان می دهد که روســیه نیروهای خود را در ۴ منطقه گرد هم آورده است. 
براساس سندی که از طبقه بندی خارج شده و شامل تصاویر ماهواره ای هم می شود، مسکو ۵۰ گروه 

تاکتیکی به همراه تانک ها و توپ مستقر کرده است.

جو بایدن:

» فائوچی«، رییس جمهور واقعی آمریکاست!
رییس جمهور آمریکا در جریان اعالم قوانین سفت و سخت تر برای سفر به خاطر کووید ۱۹ در بحبوحه 
نگرانی ها از سویه جدید کرونا به نام اومیکرون، به طنز مدیر موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی 
و مشاور ارشد پزشکی کاخ سفید را »رییس جمهور واقعی« این کشور دانست.به نقل از نیویورک پست، 
جو بایدن، رییس جمهور آمریکا در حالی که در موسســه ملی سالمت و بهداشت در مریلند »برنامه 
زمستان«  خود برای پاندمی کرونا را اعالم می کرد، گفت: من دکتر آنتونی فائوچی، مدیر موسسه ملی 
آلرژی و بیماری های عفونی و مشاور ارشد پزشــکی کاخ سفید را بیشتر از همسر خودم می بینم. ما 
با هم شوخی داریم اما او رییس جمهور واقعی آمریکاست.فائوچی، مشاور ارشد پزشکی بایدن و از 

چهره هایی است که باعث تفرقه و چند دستگی در بین جمهوری خواهان شده است.

ادعای صهیونیست ها: 

حماس در لبنان، یک شاخه نظامی ایجاد کرده است
یک روزنامه صهیونیستی مدعی تشکیل شاخه نظامی حماس در خاک لبنان و تجهیز آن شد و از 
هراس تل آویو از درگیر شدن در دو جبهه در صورت هرگونه تجاوز جدید علیه نوار غزه خبر داد.روزنامه 
صهیونیستی یدیعوت آحارونوت با انتشار گزارشــی مدعی تشکیل شاخه نظامی حماس در لبنان 
شد و نوشت که رژیم صهیونیستی نگران است که در صورت آغاز دور جدیدی از درگیری علیه نوار غزه، 
حماس در دو جبهه، یکی در نوار غزه و دیگری در لبنان، با این رژیم وارد نبرد شود.یدیعوت آحارانوت 
مدعی شــد که جنبش مقاومت حماس، به صورت مخفیانه یک شاخه نظامی برای خود در لبنان 

ایجاد کرده تا در صورت رویارویی در غزه، جبهه دیگری علیه اسراببل باز کند.

 اولین اظهارنظر »مکرون«
 درباره استعفای وزیر اطالع رسانی لبنان

رییس جمهور فرانسه ضمن استقبال از استعفای وزیر اطالع رسانی لبنان که اظهاراتش موجب ایجاد 
بحرانی دیپلماتیک میان بیروت و ریاض شده بود، ابراز امیدواری کرد که کابینه لبنان بتواند با حداکثر 
قوا کار خود را انجام دهد. امانوئل مکرون، رییس جمهور فرانسه طی گفت وگویی که در حاشیه سفر 
خود به امارات با روزنامه »النهار« چاپ لبنان داشت، ضمن استقبال از استعفای جورج قرداحی، 
وزیر اطالع رسانی لبنان گفت: این اقدام عاملی موثر  در ایجاد آرامش است چراکه یکی از عواملی بود 
که مانع از فعالیت کابینه نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان شده بود و اکنون این مشکل رفع شده، 
پس کابینه میقاتی باید بتواند کار کند. مکرون در ادامه این گفت وگو ابراز امیدواری کرد که میقاتی 

بتواند به سرعت جلسه ای در کابینه برگزار کند.

ادعای صهیونیست ها: ۱۰ دانشمند ایرانی برای خرابکاری نطنز به ما کمک کردند؛

... و همچنان نطنز
خبرآنالین: منابع اسراییلی ادعا می کنند در جریان حادثه خرابکاری 

نطنز با ۱۰ دانشمند ایرانی همکاری کرده اند.
روزنامه جویش کرونیکل با انتشار مقاله ای توسط جیک سیمونز، از 
تحلیلگران نزدیک به محافل اســراییلی به طرح ادعاهایی درباره سه 
عملیات خرابکاری اسراییل علیه تاسیسات هسته ای ایران پرداخت.
 در این مقاله گفته شده است اسراییل ســه عملیات خرابکاری علیه 

تاسیسات هسته ای طی ۱۱ ماه انجام داده است.
دو عملیــات اول در تیر ۹۹ و فروردیــن ۱۴۰۰ در نطنز انجام شــده و 
 )TESA( عملیات سوم هم در خرداد ۱۴۰۰ شرکت ساخت سانتریفیوژ
در کرج را هدف قرار داده است.  در این مقاله درباره عملیات فروردین 
۱۴۰۰ در نطنز آمده اســت: ماموران اســراییلی با بیش از ۱۰ دانشمند 
 A۱۰۰۰ ایرانی ارتباط برقرار کردند. آن ها با تخریب ســالن سانتریفیوژ
تاسیســات نطنز در ماه آوریل موافقت کردند. بخشی از ابزارهای الزم 
توســط یک پهپاد به داخل محوطه انتقال داده شد و بخشی دیگر به 
صورت قاچاق در جعبه های مواد غذایــی از طریق یک کامیون حمل 

غذا منتقل شد.
این خرابکاری ۹۰ درصد ســانتریفیوژها را منهدم کرد و ۹ ماه تاخیر در 
ســاخت بمب به وجود آورد.  تیم دانشمندان در حالی که مذاکرات در 
جریان بود، این خرابکاری را انجام دادند. سالن زیرزمینی A۱۰۰۰  نطنز 
حداکثر ۵۰۰۰ ســانتریفیوژ را در خود جای داده بود و با ۴۰ فوت بتن و 

آهن از حمله هوایی محافظت می شد.
 ســاعاتی پس از اینکه ایران اعالم کرد استفاده از ســانتریفیوژهای 
IR-۵ و IR-۶ را در این ســایت آغاز کرده است و در ادامه بمب ها از 
راه دور منفجر شدند، این انفجار سیستم مستقل و بسیار ایمن تامین 
برق ســانتریفیوژها را مختل کرد.  انگیزه های دانشــمندان متفاوت 
بود؛ موســاد متوجه شــد که آنها چه چیزی می خواهند و آن را به آنها 
پیشنهاد داد، عملیات دو حلقه داشت. یک حلقه درونی از دانشمندان 
که اطالعات بیشتری در مورد این عملیات داشتند و یک حلقه بیرونی 

که اطالعات کمتری داشتند ولی کمک می کردند.
پس از انفجار، دانشــمندان به مکان امنی منتقل شدند و جای همه 

آنها بسیار امن است.
درباره عملیات تیر۹۹ نیز ادعا شــده اســت: انفجــاری مرموز مرکز 
سانتریفیوژ های پیشرفته ایران )ICAC( در تاسیسات نطنز را هدف 
قرار داد. این مرکز برای کالیبره کردن ســانتریفیوژ ها مورد اســتفاده 
قرار می گرفت.  سازماندهی انفجار جســورانه بود. یک سال پیش از 
آن، جاسوسان اســراییلی که خود را به عنوان عمده فروشان مصالح 

ساختمانی نشان می دادند، مصالح ســاختمانی را برای استفاده در 
سالن سانتریفیوژ فروخته بودند. 

درباره عملیات خرداد ۱۴۰۰ نیز ادعا شــده است: موساد برای طوالنی 
کردن روند جایگزینی تاسیسات نابود شــده در دو حمله اول، حمله 

ای جدید طراحی کرد. 
یک کوادکوپتر مسلح به وزن یک موتور ســیکلت، تکه تکه وارد ایران 
شده و از آن برای هدف قرار گرفتن ســایت TESA در کرج استفاده 
شد.  از محلی در ۱۰ مایلی کارخانه TESA، یک تیم مشترک ایرانی و 
اسراییلی پهپاد را پرتاب کردند. پهپاد به سمت تاسیسات پرواز کرد و 

هدف را تا حدودی منهدم کردند. 
این ســه عملیات در یک دوره ۱۸ ماهه توســط تیمی متشکل از ۱۰۰۰ 
تکنسین، تحلیلگر و جاسوس و همچنین تعداد زیادی مامور در زمین 
برنامه ریزی شد.  حمالت به زیرساخت های هسته ای ایران تنها توسط 
موساد انجام شد. این عملیات در محافل اطالعاتی اسراییل به عنوان 
یک »عملیات آبی و سفید« شناخته می شود و نه عملیات مشترک با 

ایاالت متحده که »آبی-سفید-قرمز« نام گرفته است.

 ریچارد پتــر، مدیر اجرایی مرکــز تحقیقات و ارتباطــات و تحقیقات 
بریتانیا-اسراییل گفت: بر خالف دورهای قبلی مذاکرات، بریتانیا در 
حال حاضر سرســخت ترین طرف مذاکرات برجام است. آمریکایی 
ها در مذاکرات بسیار نرم رفتار خواهند کرد زیرا از احیای برجام ناامید 
هســتند.  با این حال، کامال  واضح اســت که بریتانیــا و بقیه جامعه 
بین المللی هنوز مذاکره را موثرترین راه برای مهار برنامه هســته ای 

ایران می دانند.
اما اســراییل معتقد نیست که مذاکره کافی اســت و همچنین تردید 
دارد که شرکای مشکل سازتر مانند روسیه و چین بتوانند فشار بر ایران 
را حفظ کنند.  از نظر ژئوپلیتیک این پیامی اســت که این عملیات به 
جامعه بین المللی می فرستد. جیک ســیمونز در مقاله دوم به تالش 
اســراییل برای حمالت جدید علیه ایران پرداخت و نوشت: اسراییل 
متعهد شده است که از این پس در پاسخ به هرگونه تجاوزی از سوی 
شبه نظامیان نیابتی ایران، موج جدیدی از حمالت موساد را به خاک 
ایران راه اندازی کند. اســراییل از این پس به جــای هدف قرار دادن 

شاخک ها،»سر اختاپوس« را هدف قرار می دهد!

عضو کمیســیون شــوراها و امور داخلی کشورگفت: 
»دانستن« حق مردم است، از دانستن مردم نهراسیم 
و تالش نکنیم که دانستن مردم را محدود کنیم.احمد 
علیرضابیگی که یکی از نمایندگانی بود که در جلســه 
دولت و مجلس به قیــد قرعه امــکان صحبت پیدا 
کرد،  درخصوص ارزیابی علمکرد دولت و طرح برخی 
انتقادات از ســوی نمایندگان به ویژه آنچه بر اساس 
شنیده ها در جلسه مشــترک دولت و مجلس مطرح 
شده است، گفت: ما از دولت انتظار داریم که واقعیات را 
بپذیرد و تسلیم واقعیات شود. به فرض در حوزه اقتصاد 
ما داریم در دیگ جوشان تورم مدام دالر می ریزیم که 
قیمت دالر را پایین بیاوریم در حالی که چاره و راه حل 
آن جای دیگری است. نماینده مردم تبریز در مجلس 
شورای اســالمی ادامه داد: ما باید در حوزه اقتصاد به 

مردم اعتماد کنیم و ثروت مردم را به مردم برگردانیم، 
دولت لنگ ۱۰۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیارد دالر نیســت که 
مجموعه های عظیمی چون کشــت و صنعت مغان را 
بدهند به فالنی که این اعداد اکنون در تهران قیمت سه 
آپارتمان است، دولت به این مبالغ نیاز ندارد.نماینده 
تبریز در مجلس، افزود: ما از آقای رییسی خواستیم 
که ثروت مردم به مردم بازگردانده شود، واقعیت های 
اقتصادی پذیرفته شود و با اقتصاد مانند یک موجود 
زنده برخورد شــود. دیگر دوره کارهای مســکن وار و 
تبیلغاتی گذشته است، اساسا ما باید بتوانیم به مردم 
یک جواب ملموس بدهیم.عضو کمیسیون امور داخلی 
کشور و شوراها در ادامه درخصوص سایر مواردی که در 
این جلسه مطرح کرده است، تصریح کرد: در کنار اینکه 
در اقتصاد باید به مردم اعتماد کنیم، نکته دیگر دانستن 

حق مردم است، از دانســتن مردم نهراسیم و تالش 
نکنیم که دانستن مردم را محدود کنیم.وی ادامه داد: 
همچنین مســئله دیگر آن که اعتراض هم حق مردم 
است، اصل ۲۷ قانون اساسی این حق را به مردم داده 
که درصوتی که تجمع شان مسلحانه و مغایر با اسالم 
نباشــد، بتوانند تجمع کنند. این رفتاری که در مقابل 
پاستور با تجمع کنندگان شد فارغ از اینکه حرف شان 
نابجا بوده یا نه و یا رفتاری که در اصفهان صورت گرفته 
است، رفتار مقبولی نیست و روا نیست با مردم اینگونه 

برخورد شود.

نماینده مجلس: 

برخوردهای اخیر با تجمع کنندگان اصفهان، رفتار مقبولی نبود

ایسنا نوشت: نماینده روسیه در مذاکرات وین تاکید کرد، یک قانون در مذاکرات وجود دارد که تا بر سر همه چیز توافق نشود، هیچ توافقی حاصل نخواهد شد.
نماینده دائم روسیه نزد سازمان های بین المللی در وین در جمع خبرنگاران درباره روند مذاکرات برجامی اظهار داشت: هیئت ایرانی یک بازنگری همه جانبه و 
اساسی را در پیش نویس سند برنامه هسته ای ارائه کرد که با واکنش انتقادآمیز طرف های غربی مواجه شد.میخائیل اولیانوف  ادامه داد: در حقیقت پیشنهاد 
ایران برای بازنگری اساسی در پیش نویس سند هسته ای که ما در طول شش دور مذاکره به آن دست یافتیم، تاثیری جدی بر شرکای غربی ما گذاشته است. 
آنها معتقدند که این، یک رویکرد بسیار افراطی است و به همین چنین واکنشی از خود نشان دادند.اولیانوف که نماینده روسیه در مذاکرات وین است، تصریح 
کرد: یک قانون در مذاکرات وین وجود دارد، اینکه تا بر سر همه چیز توافق نشــود، هیچ توافقی حاصل نخواهد شد. البته اصالحات همیشه امکان پذیر است و 
تغییر موضع یک اتفاق عادی است؛ اما بهتر اســت که چنین اصالحاتی به مانعی برای پیشرفت مذاکرات تبدیل نشود. علی باقری، رییس هیئت مذاکره کننده 
ایران پس از پایان دور هفتم مذاکرات وین در جمع خبرنگاران گفت: دیدگاه های ایران را به صورت مستند و مستدل در قالب دو سند به طرف مقابل ارائه کردیم و 

طبیعی است این مبنایی برای مذاکره می شود و طرف مقابل باید پاسخ مستند به این پیشنهادها ارائه  دهد.

خبر روزتا بر سر همه چیز توافق نشود، توافقی در کار نخواهد بود

وز عکس ر

 عکسی که در ژاپن
 نماد قدرت است

پسری که در خالل جنگ جهانی دوم 
پیکر بــرادرش را برای خاکســپاری 
برده و منتظر نگهبان شــده تا تحویل 
بگیرد. به او گفتند بار سنگینت رو بده، 
گفت »ســنگین نیســت، برادرمه.« 
عکاس گفته کــه چنان لب خودش را 
می گزید برای جلوگیری از گریه کردن 
که از گوشه لبش خون می چکید. این 

عکس در ژاپن نماد قدرت است.

باز هم اعتراض به انتصابات »زاکانی«
روزنامه جمهوری اسالمی نوشــت: تغییرات اتوبوسی زاکانی، صدای شــورای شهر تهران را هم 
درآورد!محمد آخوندی، عضو شورای شهر تهران گفته: تغییرات در مدیریت جدید طبیعی است؛ 
اما قرار نیســت اگر یک شــهردار منطقه ای تغییر کرد همه ارکان شــهرداری منطقه با هم عوض 
 شوند. وی ادامه  داده: بدتر اینکه ما نیروهای بسیار مستعد، تخصصی، مومن و انقالبی و باتجربه 
 در همان منطقــه داریم، ولــی آدم هایی از دســتگاه های دیگر بــه تعداد زیادی بــه آن منطقه

 مامور می شوند.
 

ادعای مقام غربی:

 »باقری کنی« متوجه شرایط اضطراری نیست
یک خبرنگار آمریکایی در صفحه توئیتری خود جمله ای از یک مقام غربی را منتشر کرد که در آن 
گفته شده رییس هیئت مذاکره کننده ایران متوجه شرایط اضطراری نیست.الرا روزن، خبرنگار 
سرشناس حوزه دیپلماســی در صفحه توئیتری خود این جمله را منتشر کرد که با واکنش سید 

رسول موسوی، دستیار وزیر امور خارجه مواجه شد.
 موسوی در پاســخ به ادعای این مقام که »روزن« از آن نقل قول کرد ، نوشت:»طرف میگه یک 
مقام غربی به او گفته به نظر نمی رســد باقری متوجه شــرایط اضطراری باشد! یکی بهش بگه 
اضطرار برای کی ؟ ایران که هزینه فشار حداکثری ترامپ را پرداخته، فشارهایی که از قطعنامه ها 
سنگین تر بودند. تحریم های ترامپی هم شکســت خورده، شرایط اضطرار هست ولی برای شما، 

پس فرصت را دریابید«.
 

وزیر خارجه آمریکا: 

آمریکا با خروج از برجام منزوی شد
وزیر خارجه آمریکا شــامگاه جمعه گفت که آمریکا و نه ایران، به دلیل خروج از برجام در جامعه 
بین المللی منزوی شــد.»آنتونی بلینکن« که در یک کنفرانس خبری صحبت می کرد، گفت که 
به نفع همه اســت پرونده هســته ای ایران با دیپلماسی حل شــود. بلینکن در ادامه سخنانش 
 گفت:  »ما همچنان به مســیر دیپلماســی با ایران و بازگشــت مشــترک به توافق هســته ای

 اعتقاد داریم«.
وزیر خارجه آمریکا در ادامه طی سخنانی که عدم جدیت دولت این کشور در مذاکرات وین را نشان 
می داد ،مدعی شد: »چیزی که طی روزهای اخیر شاهد آن بودیم این بود که ایران درباره آن چیزی 
که برای بازگشت به تعهدات ضروری است، جدی نبوده و همین موضوع دلیل آن بود که ما به این 

دور از گفت وگوها در وین پایان بخشیدیم«.

سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد:

موضع ما در خصوص برجام تغییر نکرده است
ســخنگوی دبیر کل ســازمان ملل متحد همزمان با پایان یافتن مذاکرات ایران و ۱+۴ برای لغو 
تحریم های ظالمانه علیه ایران و بازگشت آمریکا به برجام، از همه طرف ها خواست تالش های 

خود را برای اجرای دوباره این توافق دو برابر کنند.
استفان دوجاریک، روز جمعه به وقت محلی در نشستی با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره 
ارزیابی مذاکرات وین گفت که نمی خواهد درباره آنچه که به آن به صورت دیپلماتیک رســیدگی 
نشده، اظهار نظر کند.وی درعین حال اظهار داشت: موضع ما در خصوص برجام تغییر نکرده است 
و از همه طرف ها می خواهیم تالش های خود را دو برابر کرده تا با هم به سوی اجرای دوباره این 

توافق حرکت کنند.

کافه سیاست

رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس: 

 هیچ ایرانی عالقه مند 
به خروج از کشور نیست

رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجــی مجلس بــا تاکیــد بر ضــرورت 
موشــکافی علل مهاجرت نخبــگان گفت: 
به جــای اینکه برای مهاجرت مانع تراشــی 
کنیم باید آنچه باعث مهاجرت می شــود را 
از میــان برداریم، انســجام درونی به وجود 
آوریم و قوانین و نگاه مان را در مورد نخبگان 
اصالح کنیم تا از مهاجــرت بی رویه نخبگان 
علمی جلوگیری  به عمل آوریم.وحید جالل 
زاده با اشــاره به دغدغه اخیــر مقام معظم 
رهبری در مورد موضــوع مهاجرت نخبگان 
اظهار کرد: هیچ ایرانــی عالقه مند به خروج 
از کشور نیســت و اگر کســی از ایران خارج 
می شــود قطعا مقدماتی داشته است. باید 
ببینیم چرا نخبــه های علمــی و اقتصادی 
عالقه مند و مجبور می شــوند کشور را ترک 
کننــد و فعالیت علمی یا اقتصــادی خود را 
در جای دیگری انجام دهند. اینها کســانی 
هستند که فعالیت شــان در داخل می توانند 
موجب کارگشــایی و کار آفرینی شــود؛ اما 
ترجیح می دهند به کشــورهای همســایه و 
اروپایی بروند. این معلول اســت، ما باید به 
علت ها بپردازیم. چه علتی باعث می شــود 
نخبه کشــورش را ترک کنــد؟وی افزود: ما 
باید علت ها را موشــکافی کنیــم و به جواب 
درستی در این زمینه برسیم. نخبگان علمی 
به دنبال فضای آرام و بــا ثبات برای کارهای 
خودشان هستند. در درجه اول باید ببینیم در 
نگاه مسئولین و مدیران چقدر باور به توانایی 
نخبگان وجود دارد. آیا بدون شوآف و نمایش 
باور داریم که می توانیم مشکالت کشور را در 
داخل حل کنیم؟ آیا نخبگان را پیش قراوالن و 
افسران حل مشکالت می دانیم؟ مقام معظم 
رهبری بارها فرمودند مشکلی نیست که اگر 
آن را به جوان ها و دانشگاه ها ارجاع دهیم از 
حل آن عاجز باشند. آیا این ادراک در تمامی 
مدیران ما وجود دارد؟ آیا نخبگان در مواجهه 
با مدیران ارشد و میانی این حس را دارند که 
آنها حل مشکل را در دست نخبگان می دانند؟

بین الملل
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رییس هیئت  مدیره انجمن انبوه سازان استان اصفهان:

نهضت ملی مسکن، بازار  را متعادل خواهد کرد
رییس هیئت  مدیره انجمن انبوه سازان گفت: نهضت ملی مسکن نه در کوتاه  مدت بلکه در طوالنی 
مدت تاثیرات مثبتی را بر بازار مســکن خواهد داشت.مهدی جعفرپیشه اظهار کرد: تا زمانی که این 

واحدهای وعده داده شده ساخته شود، 
به بهره برداری برسد و تحویل متقاضیان 
داده شود مدت زمانی به طول می انجامد 
و در آن شرایط با تاثیر در کاهش تقاضای 
مسکن، این بازار را تا حدودی به سمت 
تعــادل خواهد بــرد.وی توضیــح داد: 
اگرچه عوامل ســاخت یک مسکن اعم 
از زمین، مصالح ساختمانی، هزینه های 
شهرداری، دستمزد کارگر و سایر عوامل 
بر سر جای خود خواهد ماند ولی کاهش 

تقاضا در بازار مسکن موجب تخلیه حباب قیمتی در این بازار می شود.رییس هیئت مدیره انجمن 
انبوه سازان در پاسخ به این سوال که چشم انداز بازار مســکن تا پایان امسال به چه صورت است؟ 
گفت: این مورد بستگی به نتیجه مذاکرات وین دارد؛ زیرا اگر مذاکرات به نتیجه برسد با تاثیرگذاری 
در قیمت دالر، قیمت مصالح ساختمانی داخلی و خارجی هم کاهش پیدا کرده و در نتیجه بر قیمت 
تمام شده مسکن تاثیرگذار خواهد بود.جعفرپیشه خاطرنشــان کرد: اگر مذاکرات به نتیجه نرسد 
اتفاق خاصی را نمی توان پیش بینی کرد. در صورت عدم نوسان در نرخ ارز احتماال بازار، با همین روند 

فعلی به جلو خواهد رفت.

خروج صنایع آالینده از شعاع 50 کیلومتری اصفهان
مدیرکل محیط زیســت اســتان اصفهان گفت: برای خروج صنایع آالینده از شعاع ۵۰ کیلومتری 
اصفهان، کارگروه کاهش آلودگی هوای اســتان تصمیم گیری ها را انجام می دهد.ایرج حشمتی 
در خصوص پایش های روزانه شهرستان اصفهان برای بررسی آثار آلودگی هوا، اظهار کرد: در حال 
حاضر قریب به ۸۰۰ هزار پایش روزانه در ســطح شهرستان اصفهان توسط همکاران محیط زیست 
انجام می شود و برای حدود ۳۰ طرح پیگیری قضایی انجام شده و ۱۳ واحد هم پلمب شده است.

وی گفت: به طور یقین در فصل سرما و تا پایان سال این پایش ها را به صورت شبانه و روزانه انجام 
خواهیم داد و در صورتی که صاحبان صنایع به این مسئله توجه نکرده و اقدامات الزم برای کاهش 
آلودگی هوا را رعایت نکنند، به طور یقین پیگیری های قضایی برای آن ها انجام می شــود.مدیرکل 
محیط زیست اســتان اصفهان گفت: برای خروج صنایع آالینده از شــعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان، 
کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تصمیم گیری الزم را انجام می دهد که بیشترین آلودگی مربوط 

به اثر تجمعی کارخانجات آجر است. 

انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان در اولویت های راهبردی استان؛
از رؤیا تا واقعیت

استاندار اصفهان در نشست کارگروه تامین آب اصفهان از خلیج فارس به ریاست استاندار اصفهان 
پس از اســتماع روند مراحل پیگیری شده گفت: الزم اســت مطالعات فنی، اقتصادی، فرهنگی، 
زیســت محیطی و اجتماعی برای اجــرای این طرح تکمیل و نهایی شــود. ســید رضا مرتضوی  
فرونشست زمین، معضالت زیست محیطی و کاهش کشاورزی را در حوضه آب ریز زاینده رود خطری 
بالقوه دانست و  اظهار کرد: اجرای این طرح نتایج خوبی برای فالت مرکزی ایران و به ویژه استان 

اصفهان به همراه خواهد آورد.

استقبال اصفهانی ها از طرح »جهش ملی مسکن« چقدر بوده است؟

کمی تا قسمتی خوب!

سهم استان اصفهان در طرح جهش مسکن ملی، ساخت ۷۰ تا ۸۰ هزار 
مسکن در سال است.طرح جهش مسکن ملی در دولت جدید با هدف 
خانه دار کردن اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه و با ساخت ساالنه یک 
میلیون مسکن مطرح شد که سهم استان اصفهان باتوجه به جمعیت 
آن، حدود ۷۰ تا ۸۰هزار مسکن است.طرح جهش مسکن طرحی است 
که براســاس آن می توان به کنترل شــدن قیمت مسکن برای اقشار 
کم درآمد جامعه امیدوار بود. با توجه به متفاوت بودن افزایش قیمت 
در شهر های مختلف، در حال حاضر تمامی شهر های کشور افزایش چند 
برابری قیمت مسکن را به همراه داشته اند. دولت جدید قصد دارد بعد 
از یک دوره زمانی که رشد ساخت مسکن بســیار ناچیز بود، بار دیگر با 
ساخت تعداد باالی مسکن جهشی در آمار این حوزه ایجاد کند. چراکه 
طی سال های گذشته ساخت مسکن در کشور بسیار کاهش پیدا کرده 

و طرح هایی همانند مسکن مهر نیز به طور کامل متوقف شدند. 
براساس این قانون دولت مصمم است تا در افق ۴ ساله، هر سال یک 
میلیون مسکن در کشور تولید کند.با توجه به سرانه جمعیت و خانوار در 
استان اصفهان، سهم این استان در طرح جهش مسکن ملی حدود ۷ 
تا ۸ درصد، یعنی تولید ۷۰ تا ۸۰ هزار مســکن در سال است. در استان 
اصفهان، امکان ثبت نام در ۴۳ شهر اســتان صورت گرفت. همچنین 
امکان ثبت نام برای ۳ شهر جدید فوالدشــهر، بهارستان و مجلسی و 
شهر های باالی ۱۰۰ هزار نفر جمعیت شاهین شهر، شهرضا و کاشان نیز 

انجام شــد.پس از پاالیش اولیه و بعد از آنکه متقاضیان واجد شرایط 
شناخته شدند از پذیرفته شدگان برای مراجعه حضوری به اداره کل راه 
و شهرسازی اســتان و یا سایر دســتگاه های کارگزار و مجری، دعوت 

می شود تا سابقه پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا پاالیش شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به ثبت نام بیش از ۱۵۰ 
هزار نفر در این اســتان برای دریافت مســکن ملی گفت: از این تعداد 
بین ۱۰ تا ۱۵ درصد آنان واجد شرایط دریافت مسکن هستند. درصورتی 
که تسهیالت موردنظر و فرآیند اداری ســریع تر صورت بگیرد، ساخت 
مسکن ملی با ســرعت باالتری انجام می شــود.علیرضا قاری قرآن با 
بیان اینکه نیمی از فرآیند اداری تخصیص پروژه های طرح اقدام ملی 
مسکن انجام شده است، گفت: در صورت تامین منابع مالی و تخصیص 
زمین، تسهیالت بانکی برای احداث مســکن به متقاضیان اختصاص 
می یابد. متقاضیان و ساکنان شهر اصفهان برای ثبت نام در طرح مسکن 
ملی می توانند از واحد های پیش بینی شده در شــهر های بهارستان و 
شاهین شهر انتخاب کنند.وی، پیرامون چالش اصلی پیش روی مسکن 
ملی گفت: چالش اصلی این طرح گذر از مراحل اداری بوده که در این 
موضوع خواهان هماهنگی بیشــتر برای واگذاری زمین جهت ساخت 
مسکن ملی هســتیم، البته هر سازمان مطابق با دســتورالعمل های 
ابالغی و مختص خــود عمل می کند که الزمه آن عمل بر اســاس یک 

دستورالعمل واحد است.

جزییات ثبت نام طرح ملی مسکن در استان اصفهان
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرســازی استان اصفهان 
با بیان جزییات طرح جهش مســکن ملی گفت: به هنگام ثبت نام در 
سامانه طرح نهضت ملی مسکن هیچ محدودیتی وجود ندارد، اما پس 
از ثبت نام و در مرحله استعالمات تمامی موارد به صورت دقیق بررسی 
می شود.امیر زاغیان گفت: هدف اصلی طرح نهضت ملی مسکن خانه دار 
شدن مخاطبانی است که فاقد مسکن بوده و مالکیت شخصی ندارند. بر 
این اساس افرادی که متقاضی بهره مندی از مزایای این طرح هستند، 
باید از شرایط الزم برخوردار باشند.وی، نخستین شرط الزم برای تایید 
متقاضیان را ســبز بودن فرم»ج« بیان کرد و گفــت: متقاضیان باید از 
تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/22 از هیچ یک از امکانات نهاد های عمومی غیردولتی 
مربوط به تامین مسکن شامل زمین، واحد مســکونی و یا تسهیالت 
یارانه ای خرید و یا ســاخت واحد مســکونی اســتفاده نکرده باشند.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با 
بیان اینکه هر شــخصی می تواند فقط یک بار برای همیشه یکی از این 
امکانات را اســتفاده کند، گفت: زمانی که واگذاری به شــخصی انجام 
می شود فرم »ج « متقاضی و همســرش قرمز می شود؛ بنابراین سبز 
بودن »فرم ج« هر 2 نفر آن ها اهمیت دارد. استعالم فرم »ج« مالکیت 
خصوصی و تسهیالت دولتی به صورت کامال سیستمی و با سامانه های 
مربوطه انجام می شود.وی گفت: از دیگر شرایط، متاهل و یا سرپرست 
خانوار بودن، دارای حداقل ۵ سال سابقه سکونت طی ۵ سال اخیر در 
شهر مورد تقاضا و فاقد زمین مســکونی یا واحد مسکونی بودن است. 
برای احراز ۵ سال سکونت در شــهر مورد تقاضا، اجاره نامه مالک عمل 
قرار نمی گیرد، مدارک مورد نیاز برای احراز ســکونت پنج ساله شامل 
مدارک مربوط به محل تولد متقاضی یا همسر یا فرزندان باالی ۵ سال، 
ســابقه پرداخت بیمه برای متقاضی یا همسر، گواهی اشتغال به کار از 
دوایر دولتی برای متقاضی یا همســر و گواهی تحصیل فرزندان بوده 
که در زمان تکمیل مدارک و مراجعه به دفاتر پیشخوان باید ارائه شود.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرســازی استان اصفهان 
گفت: مطابق با آخرین مصوبات کشوری، تسهیالت در نظر گفته شده 
برای این طرح در شهر های باالی یک میلیون نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون 
تومان، مراکز استان ۳۵۰ میلیون تومان، سایر شهر ها ۳۰۰ میلیون تومان 
و مسکن روســتایی 2۵۰ میلیون تومان اســت. پس از احراز شرایط، 
متقاضیان در گام نخســت باید حداقل ۴۰ میلیــون تومان به صورت 
علی الحساب پرداخت کنند که این مبلغ برای اقشــار ویژه 2۰ میلیون 
تومان است.وی گفت: بازپرداخت تســهیالت ۴۰۰ میلیون تومانی 2۰ 
ساله و با سود ۱۸ درصد است، در این رابطه برای اقشار ویژه کمک هایی 
قرار  است انجام شود که این عدد کاهش پیدا کند. همچنین این امکان 
برای متقاضیان گذاشــته شــده که در صورتی که بخواهند می توانند به 
صورت پلکانی تســهیالت خود را پرداخت کنند. تصورمان این است که 
تسهیالت بین ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه ســاخت را تامین می کند و مابقی 
با متقاضیان است، در این رابطه سازندگان نیز با حداقل سودآوری این 

ساختمان ها را احداث می کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
با تایید افزایش قیمت برنج داخلی و شرایط سخت 
مردم در خرید کاالهای اساسی، گفت: اگرچه برخی 
از اقالم و کاالهای اساســی تولید داخل است، اما 
افزایش نرخ ارز تاثیر غیرمســتقیم بر اقالم داخلی 
می گذارد و راهکار این است که سیستم های نظارتی 
قوی شــود و در نظر داریم با نظارت بیشــتر ، اجاره 
ســوداگری در بازار را ندهیم.امیررضا نقش درباره 
افزایش افسارگسیخته قیمت کاالها در بازار، اظهار 
کرد: در حال حاضر کنترل ســتاد تنظیم بازار روی 

هفت قلم کاالی اساسی همچون مرغ، تخم مرغ، 
برنج، شــکر و ... که ارز یارانه ای دریافت می کنند، 
شدید است و هیچ گونه افزایش قیمتی نداریم.وی 
درباره افزایش قیمت روزانــه برنج ایرانی، توضیح 
داد: دلیل نوسانات قیمتی برنج ایرانی، کمبود این 
محصول در بازار اســت که برای کنترل قیمت آن در 
بازار دســتگاه های نظارتی را ملزم بر نظارت بیشتر 

کرده ایم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
از تزریق برنج وارداتی به بازار برای کمک به قشر کم 
برخوردار خبر داد و گفت: طبیعتا تزریق برنج وارداتی 
با قیمت مناسب به بازار، موجب تنظیم قیمت برنج 
داخلی می شود.وی درباره انتقاد از افزایش قیمت 
برنج ایرانی از ۳۴ بــه ۶۰ هزار تومــان، اظهار کرد: 

دستگاه های نظارتی همچون سازمان صمت و جهاد 
کشاورزی باید نظارت تشــدیدتری بر بازار داشته 
باشند و در جلســه این هفته افزایش شدید قیمت 
برنج داخلی را در دستور کار ستاد تنظیم بازار استان 
قرار داده ایم، تا در این باره چاره اندیشی شود.نقش 
افزود: در سایر اقالم و کاالهای اساسی شاهد ثبات 
نسبتا مناسبی هســتیم و در تالشیم دستگاه های 
نظارتی به بازار ورود کنند، البته در آن بخش از بازار 
که عرضــه و تقاضا تعیین کننده قیمــت ها در بازار 
است، دیگر نیازی به دخالت سیستم های دولتی 
نیست.وی گفت: ماه گذشته در بحث جلوگیری از 
افزایش قیمت میوه در بازار اقدامات پیشــگیرانه 
انجام داده ایم و خوشبختانه مشکل خاصی در این 

اقالم نداریم.

معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان تشریح کرد:

دلیل نوسان شدید قیمت برنج ایرانی

خبر روز

صدور سند مالکیت منطقه آزاد تجاری کاشان
نماینده رییس مجلس در کاشان و آران و بیدگل گفت: ســند مالکیت منطقه آزاد تجاری کاشان با 
اقدامات و فعالیت های انجام شده به زودی صادر می شــود.جواد نائینی  اظهار کرد: سند مالکیت 
منطقه آزاد تجاری کاشان با اقدامات و فعالیت های انجام شده به زودی صادر می شود.برخی از این 
شهرک ها تا سطح یک هزار هکتار افزایش یافته که این یک اقدام بزرگ و مهم است.وی   با بیان اینکه 
یک طرح بزرگ ۴۰۰ هکتاری برای برزک در دستور کار قرار گرفته است، گفت: این طرح مورد بازدید 
وزیر جهاد کشاورزی قرار گرفته که مردم شهر و منطقه برزک نیز از برکات آن متنعم می شوند.نماینده 
رییس مجلس شورای اسالمی در منطقه کاشان و آران و بیدگل با اشاره به جلسات متعدد با صاحبان 
صنایع منطقه گفت:طی مذاکراتی که با مدیران و مسئولین فوالد کویر آران و بیدگل داشتیم مقرر شد 

دفتری از این مجموعه بزرگ صنعتی در کاشان دایر شود.
وی همچنین از صدور ســند مالکیت برای منطقه آزاد تجاری کاشــان خبر داد و گفت: با اقدامات و 
هماهنگی های انجام شده به زودی این موضوع محقق می شــود که این امر می تواند نقش موثری 
در توسعه و پیشــرفت اقتصادی و صنعتی کاشان داشته باشــد.نائینی با بیان اینکه کاشان باید در 
تراز یک شهر پیشرو بین المللی باشــد ، گفت: برای رسیدن به این هدف مدیریت شهری و شخص 
شهردار کاشان فعالیت های خوبی انجام داده اند که آخرین نمونه آن انعقاد قرارداد خواهرخواندگی 
کاشان و شهر مقدس نجف اشرف است.وی با اشاره به اهمیت صنعتی و اقتصادی منطقه کاشان و 
حضور هزاران کارگاه و کارخانه صنعتی در این منطقه گفت: طی ماه های اخیر بازدید های متعددی از 
کارخانجات و شرکت های صنعتی انجام شده و مشکالت آن ها احصا شده است که به دنبال آن هستیم 

با کمک دستگاه ها و سازمان های اجرایی در راه حل این مشکالت قدم برداریم.

 تولید افزون بر 350 هزارتن سبزی و صیفی
در  گلخانه های اصفهان

معاون بهبودتولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان گفت: ساالنه افزون بر ۳۵۰ 
هزار تن ســبزی و صیفی و ۱۶۵ میلیون اصله، شــاخه و گلدان گل در گلخانه های اصفهان تولید 

می شود.
اصغر رستمی اظهار کرد: محصوالت صیفی بیشتر شامل خیار، گوجه فرنگی، انواع فلفل، بادمجان 
و سبزیجات برگی اســت.معاون بهبودتولیدات گیاهی ســازمان جهادکشاورزی استان اصفهان 
گفت: اکنون سطح زیر کشــت گلخانه های اســتان از مرز 2 هزار و ۴۰۰ هکتار گذشته که 2 هزار و 
2۰۰هکتار ســبزی و صیفی و حدود 2۰۰ هکتار گل و گیاهان زینتی است.رستمی گفت: امسال به 
رغم تاخیر در ابالغ تسهیالت بانکی تاکنون بیش از ۷۰ هکتار توســعه گلخانه داشته ایم و افزون 
بر۳۰۰ فقره طرح احداث گلخانه با مساحت حدود 2۰۰ هکتار با نیاز تسهیالتی ۱۵ هزار میلیارد ریال، 
نیازمند دریافت تسهیالت بانکی است.معاون بهبودتولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان 
اصفهان مجموع سرمایه گذاری طرح های جدید گلخانه استان را افزون بر یک هزار و ۳۵۰ میلیارد 
تومان برآورد کرد.رستمی گفت: در صورت حمایت مالی و اختصاص تسهیالت ارزان قیمت، چشم 
انداز توسعه گلخانه در اصفهان مطلوب است به طوری که امکان افزایش هزار هکتار در هر برنامه 
پنج ساله وجود دارد.به گفته وی، تسهیل صدور مجوز های متقاضیان، برگزاری کارگاه های آموزشی 
مورد نیاز، جذب نیروی کار ماهر و مسئول فنی در گلخانه ها از جمله اقدامات سازمان کشاورزی 
استان برای کمک به فعاالن این حوزه است.رســتمی گفت: به ازای هر هکتار گلخانه برای هشت 
تا ۱۰ نفر شغل مستقیم و به همین تعداد شغل غیر مستقیم ایجاد می شود.معاون بهبودتولیدات 
گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان، بیشترین محصوالت کشت شده در گلخانه های 
استان را به ترتیب فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی )معمولی، گیالســی، زیتونی(، بادمجان، خیار، 
ســبزیجات برگی وگل های زینتی عنوان کرد و افزود: آلوئه ورا، موز، انبه، آناناس و برخی گیاهان 

دارویی نیز در ماه های اخیر به کشت های گلخانه ای استان اضافه شده است.

کافه اقتصاد

مدیرکل امور عشایر:با مسئولان

عشایر اصفهان 2۸ درصد گوشت قرمز استان را تامین می کنند
مدیرکل امور عشایر اصفهان گفت: عشایر استان در سال جاری با تحویل پنج هزار رأس گوسفند به وزن ۱۳۸ تن به شرکت پشتیبانی امور دام استان، بیشترین میزان تحویل 
دام سبک در میان عشایر کشور را داشتند.مختار اسفندیاری اظهار کرد: زمان مناسب خریداری دام از عشایر اصفهان از ابتدای فروردین تا اواخر مرداد است و امسال با توجه 
به عملیاتی شدن دیرهنگام دستورالعمل خرید دام مازاد عشایر استان، در شرایطی که خرید ۴۵ هزار رأس دام سبک برای امور عشایر اصفهان برنامه ریزی شده بود این 
سازمان تنها توانست پنج هزار رأس گوسفند به شرکت پشتیبانی امور دام تحویل دهد.وی افزود: پس از تابستان دام های بارور عشایر اصفهانی به دلیل رشد جنین آن ها، 
قابلیت ارسال به کشتارگاه را ندارند و با توجه به این شرایط و زمان ابالغ خرید دام عشایر، تحویل بیش از پنج هزار رأس دام مازاد توسط عشایر استان به شرکت پشتیبانی 
امور دام کشور امکان پذیر نبود. مدیرکل امور عشایر اصفهان  ادامه داد: زمان مناسب خرید دام از عشایر در استان ها و مناطق مختلف کشور متفاوت است و امسال بسیاری 
از استان ها نتوانستند دامی از عشایر خریداری کنند.وی تاکید کرد: با توجه به طول مسیر هزار کیلومتری کوچ عشایر استان، بیش از ۹۹ درصد دام های عشایر استان از نوع 

سبک هستند و عشایر اصفهان به ندرت و در تعداد بسیار کم و تنها برای مصارف شخصی، اقدام به پرورش گاو می کنند.

چهره جدید پالسکو 1400
پس از حادثه آتش ســوزی و فرو ریختن 
ساختمان پالســکو در دی ماه سال ۱۳۹۵ 
که منجر به شــهید شــدن ۱۶ نفر از آتش 
نشانان شد، این بنا مجددا مورد بازسازی 
قرار گرفت. در ســال ۱۳۹۸ عملیات اصلی 
ســاختمان با رویکرد اتمام پروژه تا سال 
۱۴۰۰ و نیز به کارگیری آخرین مقررات، آیین 
نامه ها و دستورالعمل ها در حوزه ساختمان 

و به خصوص آتش نشانی انجام گرفت. 

وز عکس ر

مدیرعامل شرکت ذوب آهن:

ذوب آهن از حالت 
ورشکستگی خارج شده است

مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان گفت: 
با مجموعــه اقدامات انجام شــده هم اکنون 
ذوب آهن از شــرایط ورشکستگی خارج شده 
و به نقطه مطلوب رســیده است.یزدی زاده در 
ارتباط بــا وضعیت تولید محصــوالت فوالدی 
در ذوب آهــن اصفهان  اظهار کــرد: خرداد ۹۷ 
در حالی ذوب آهن را تحویل گرفتم که شــرایط 
حاکم بر آن، این شرکت را به مرز ورشکستگی 
رسانده بود.وی با اشــاره  به زیان انباشته یک 
هزار میلیارد تومانی این شــرکت در گذشته که 
باعث شد مشــمول ماده ۱۴۱ شود و ارتباط آن 
با تمام بانک ها قفل شده بود، گفت: ذوب آهن 
با مشکالت مالی بســیاری مواجه بود و توان 
پرداخت بدهی را نداشــت؛ بــه این صورت که 
حتی حقوق پرســنل از محل تسهیالت بانکی 
با 2۷ تا 2۸ درصد ســود پرداخت می شد که با 
جریمه های آن به ۳۰ درصد می رسید.یزدی زاده 
گفت: در آن زمان پروژه های ذوب آهن همچون 
پی سی آی، ریل، اکســیژن و ... متوقف بود و 
تامین قطعات و نیاز ها امکان پذیر نبود و شرایط 
به ســمتی می رفت که باید این شرکت واگذار 
می شد.مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان 
با بیان اینکه مخالف جدی واگذاری ذوب آهن 
بودم، بنابراین با داشتن کارشناسان و کارگران 
فهیم توانستیم بار دیگر ذوب آهن را به رغم وجود 
این دیدگاه که ذوب آهن بعد از ۵۰ تا ۶۰ ســال 
فرسوده شده اســت روی پا نگه داریم، گفت: 
فرآیند تولیــد در ذوب آهن مطابــق با فرآیند 
جهانی است و هم اکنون بالغ بر ۷۵ درصد فوالد 
در جهان به روش کوره بلند تولید می شود.وی با 
اشاره به اینکه از سوی برخی این دیدگاه وجود 
داشت که ذوب آهن باید واگذار شود و یا می توان 
از روش تولید فوالد در فوالد مبارکه استفاده کرد، 
گفت: عملیاتی کردن این ســخنان به معنای 
مرگ ذوب آهن است، سایر واحد های تولیدی 
برای احیای سنگ آهن از گاز طبیعی استفاده 
می کنند که به وفور در دســترس است و بسیار 
ارزان در اختیــار آن ها قــرار می گرفت که البته 

اکنون با چالش مواجه شده است.

یمنا
س: ا

عک

عکس: میزان
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 معاون اداره کل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

رونق گردشگری زمستانه در بام ایران؛ چشم انتظار بارش برف

دوسالی می شــود که گردشــگری در کشــور با اعمال محدودیت های 
کرونایی به کمای عمیقی فرو رفته است. با انجام واکسیناسیون گسترده 
در کشور و کاهش محدودیت های کرونایی بارقه ای از امید در بین فعاالن 
حوزه گردشگری ایجاد شد که این بیمار رو به احتزار جانی دوباره بگیرد. 
چهارمحال و بختیاری یکی از اســتان های سردسیر در کشور محسوب 
می شــود که می توان به گردشــگری زمســتانه در آن امید داشت، اما 
امسال هنوز شــاهد بارش برف نبوده ایم.چهارمحال دارای ظرفیت های 
بسیار در حوزه گردشگری زمســتانه است، پیست اسکی چلگرد از سال 
۱۳۵۴ در شهر چلگرد از توابع شهرستان کوهرنگ احداث شده و هر ساله 
گردشگران از اقصی نقاط کشور برای انجام ورزش های زمستانه و تفریح 
به این منطقه سفر می کنند؛ اما کرونا گردشگری زمستانه را نیز تحت تاثیر 
خود قرار داده بود.باتوجه به کاهش محدودیت های کرونایی برای انجام 
ســفر می توان به رونق گردشگری در کشــور امیدوار بود، اما چهارمحال 
و بختیاری به علت سردســیر بودن بیشــتر در فصول گرم سال پذیرای 
گردشگران است، با این حال در صورت بازگشایی پیست اسکی چلگرد 
و بارده می توان شاهد حضور گردشگران در این استان و رونق بخشی به 
زیرساخت های گردشگری بود.هر ساله از اواسط پاییز شاهد بارش برف 
در چهارمحال و بختیاری بودیم، گاهی ارتفاع برف در این ایام در شهرستان 
کوهرنگ به باالی یک متر نیز می رسید، اما امسال هم چنان چشم مردم 

به آسمان است تا رحمت خود را نازل کند، شاید گردشگری زمستانه تنها 
امید برای رونق گردشگری در بام ایران باشد، در غیراین صورت باید باز 

هم منتظر بمانیم.

بازگشایی پیست اسکی چلگرد در صورت بارش برف
 فرماندار شهرستان کوهرنگ ، اظهار کرد: هرســاله و قبل از شیوع کرونا 
شاهد حضور گسترده گردشگران در فصل زمستان در شهرستان کوهرنگ 
بودیم و  مردم برای لذت بردن از مناظر زمستانه و استفاده از پیست اسکی 
چلگرد به این منطقه ســفر می کردند.مرتضی زمانپور  افزود: در صورت 
بارش برف و رسیدن ارتفاع برف به حد استاندارد پیست اسکی چلگرد در 
شهرستان کوهرنگ بازگشایی خواهد شد.زمانپور خاطرنشان کرد: قبل 
از شیوع کرونا و زمانی که میزان بارش برف در شهرستان کوهرنگ نرمال 
بود، در اواخر هفته بالغ بر ۱۰ هزار گردشگر به این شهرستان وارد می شد.

فرماندار شهرستان کوهرنگ بیان کرد: این شهرستان از نظر شیوع کرونا در 
وضعیت آبی قرار دارد و در صورت تداوم این وضعیت و بارش برف پذیرای 
گردشگران در این شهرستان هستیم. معاون گردشگری و سرمایه گذاری 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری 
با اشاره به خسارت ۲۰۰۰ میلیاردی کرونا به زیرساخت های گردشگری در 
استان، اظهار کرد: باوجود انجام واکسیناسیون اما بسیاری از شهرها هنوز 

به حالت عادی برنگشته اند، همچنین شرایط اقتصادی مردم در وضعیت 
مطلوبی نیســت که بخواهند برای ســفر هزینه کنند.فرجام سمیعی با 
بیان اینکه حداقل تا چند ماه آینده به علت سردســیر بودن چهارمحال و 
بختیاری شاهد رونق آن چنانی در حوزه گردشگری نخواهیم بود، گفت: 
پیش بینی می شــود با آغاز سفرهای نوروزی شــاهد رونق گردشگری 
باشیم.سمیعی افزود: در ایام کرونا خسارات فراوانی به زیرساخت های 
گردشگری در چهارمحال و بختیاری وارد شد، تسهیالتی به فعاالن حوزه 
گردشگری پرداخت شد، اما باتوجه به رکود طوالنی در این حوزه این افراد 
توانایی پرداخت اقســاط را ندارند، برای حمایت از این قشــر تسهیالت 
تا پایان سال امهال شــد، اما متقاضی چندانی برای دریافت تسهیالت 
کرونایی وجود ندارد.معاون گردشگری و سرمایه گذاری اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
برنامه های این سازمان برای رونق گردشگری، توضیح داد: تالش می شود 
با اجرای برنامه های بحث ورود گردشــگر به اســتان را پیگیری کنیم تا 
بخشی از خسارت های وارده به زیرساخت های گردشگری جبران شود.

وی در خصوص ظرفیت گردشگری زمستانه در چهارمحال و بختیاری، 
گفت: دو پیســت اســکی کوهرنگ و بارده ظرفیت خوبی برای جذب 
گردشگر دارد، اما فعال شــدن این پیست ها مستلزم بارش برف است، 

این پیست ها در ایام کرونا تعطیل بودند.

آغاز ۸ طرح در راستای محرومیت زدایی در اردل
نماینده بنیاد علوی در اردل گفت: به همت بنیاد علوی و در راســتای محرومیت زدایی، ۸ طرح در 
حوزه های آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، زیرساخت و کشاورزی با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال 
در دهستان دیناران این شهرستان آغاز شد.حاج حسنی افزود: ۲۳۰ قلم کاال، شامل بخاری، فرش، 
تشک، کولر، سیستم صوتی، رایانه، کپی، لوازم آموزشی، آبگرمکن و جاروبرقی با اعتبار ۱۱ میلیارد 
ریال در بین مدارس و مساجد این روستا ها توزیع شد.حاجی حسنی اضافه کرد: همچنین با تکمیل 
پروژه های آبرسانی، ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی روستای چشمه سلیمان با اعتبار ۶ میلیارد و ۶۰۰ 
میلیون ریال زیر پوشش آبیاری نوین قرار خواهد گرفت که عالوه بر راندمان تولید و ایجاد اشتغال، 
تنوع محصوالت پربازده را هم به دنبال خواهد داشــت.وی ادامه داد: همچنین با اعتبار ۱۲ میلیارد 
ریال با مشارکت صداوسیمای استان و بنیاد علوی، پوشش کامل شبکه های دیجیتال تلویزیونی 
در شهرستان اردل تکمیل و آماده بهره برداری است.حاجی حسنی گفت: تا یک ماه آینده، عملیات 
احداث و تعمیر ۳۹ مدرسه، مسجد و خانه عالم با اعتبار ۲۲ میلیارد ریال در دهستان دیناران شروع 

می شود.

آغاز سی و سومین جشنواره تئاتر در چهارمحال و بختیاری
سی و سومین جشنواره تئاتر اســتانی چهارمحال و بختیاری در مجتمع فرهنگی تماشاخانه مهر 
شهرکرد آغاز شد.دبیر سی و سومین جشــنواره تئاتر چهارمحال و بختیاری گفت: در این جشنواره 
شش اثر نمایشی از سوی هنرمندان تئاتر استان  روی صحنه می رود.فرشید بزرگ نیا افزود: در شب 
نخست، نمایش »سیاهی یک لشکر« به نویسندگی لیال حکمت نیا و کارگردانی احمدرضا حیدری 
از شهرستان بروجن و نمایش »دست گاه« نوشته جواد خاکسارحقانی و کارگردانی اصغر اشراقی 

از شهرستان شهرکرد  روی صحنه رفتند.
بزرگ نیا اضافه کرد: نمایش »یوزفکا« به نویسندگی محمد چرمشیر و فرهاد مهندس پور و کارگردانی 
مهدی جعفری از شهرستان فارسان یکی از آثار راه یافته به بخش رقابتی جشنواره است و نمایش 
»کل« به نویسندگی جواد خاکسار حقانی و مصطفی محمدی دوست و کارگردانی مصطفی محمدی 
دوست نیز از دیگر آثار هنرمندان شهرستان فارسان است که به این بخش راه یافت.وی خاطرنشان 
کرد: نمایش »راز عروســک« نوشــته داود فتحعلی بیگی و کارگردانی ثریا امینیان از شهرستان 
شهرکرد و »زخم گشوده جهان« به نویســندگی مجید دیندار و کارگردانی اکبر دانیالی از شهرستان 

لردگان به عنوان دو اثر دیگر بخش رقابتی جشنواره است.

بازدید از نانوایی های شهرکرد به منظور بررسی کیفیت پخت نان
مسئول کنترل کیفی اداره کل غله چهارمحال و بختیاری از نانوایی های شهر شهرکرد بازدید کرد و از 
کیفیت پخت نان مطلع شد.عسگریان در این بازدید، تذکراتی همچون رعایت وزن چانه، استفاده 
نکردن از جوش شیرین، بهداشت و محاسبه استفاده از آرد در یک روز را تذکر داد.۱۸۰ نانوایی دولتی 

که از آرد یارانه ای دولتی استفاده می کنند در استان چهارمحال و بختیاری فعال است.

مهار آتش سوزی در تاالب گندمان بروجن
بخشدار گندمان شهرستان بروجن چهارمحال و بختیاری گفت: آتش سوزی در تاالب بین المللی 
گندمان باعث سوخته شــدن یک هکتار از پوشش گیاهی این تاالب شــد.احمد رحیمیان افزود: 
خوشبختانه با بارش باران و تالش محیط بانان، آتش سوزی در تاالب بین المللی گندمان شهرستان 
بروجن فروکش کرد.رحیمیان با اشاره به مشــخص نبودن علت آتش سوزی در تاالب بین المللی 
گندمان یادآور شد: به علت سردی هوا و خشک بودن پوشش گیاهی، امکان سهل انگاری و کوتاهی 

از سوی عوامل انسانی مانند چوپانان و یا مردم محلی در آتش گرفتن این منطقه وجود دارد.

اخبار

هم چنان چشم مردم به آسمان است تا رحمت خود 
را نازل کند، شاید گردشگری زمستانه تنها امید برای 
رونق گردشگری در بام ایران باشد، در غیراین صورت 

باید  باز هم منتظر بمانیم

بام ایران
سنا

 ای
س:

عک

مفاد آراء
9/85  برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف 1- راي شماره 9375-1400/08/05 هيات سوم آقای عليرضا محسنی هنجی 
به شناسنامه شــماره 1584 کدملي 1288046367 صادره اصفهان فرزند حسن در 
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 95/61 متر مربع قسمتی از پالک 67  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت محترم پارفين 

طبق سند انتقالی 102770 مورخ 1355/05/30 دفتر 2 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/29

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/14 
م الف: 1224407 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
9/86  برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديــف 1- راي شــماره 0041-1400/08/22 هيات اول خانــم طاهره ضيائی به 
شناسنامه شــماره 263 کدملي 1290981922 صادره اصفهان فرزند نصراله در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 150/84 متر مربع قسمتی 
از پالک شماره 34  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از مالکيت غالمرضا بابائی سودانی از سند شماره 5985 مورخ 1323/11/9 دفترخانه 

شماره 34 اصفهان
رديف 1- راي شماره 0042-1400/08/22 هيات اول آقای امير ضيائی به شناسنامه 
شــماره 462 کدملي 4650406137 صادره بروجن فرزند لطف اله در ســه دانگ 
مشاع از ششدانگ يک باب ســاختمان به مســاحت 150/84 متر مربع قسمتی از 
پالک شــماره 34  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
 از مالکيت غالمرضا بابائی سودانی از سند شماره 5985 مورخ 1323/11/9 دفترخانه

 شماره 34 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/29

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/14 
م الف: 1225359 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
9/87  برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف 1- راي شــماره 8883-1400/07/25 هيات چهــارم آقای فريدون رضايی 

کوجانی به شناســنامه شــماره 1130032876 کدملــي 1130032876 صادره 
فرزند رجبعلی در ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 35/91 متر مربع پالک 
شــماره 2534 فرعی از 28  اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه 14 ثبت ملک غرب 
 اصفهان مع الواســطه از علی رضايــی کوجانی فرزند عبدا... ثبــت در صفحه 268 

الی 271 دفتر 54
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/29

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/14 
م الف: 1225383 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
9/88  برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديــف 1- راي شــماره 0049-1400/08/22 هيات اول آقــای عليرضا ريزی به 
شناسنامه شماره 14478 کدملي 1293038407 صادره اصفهان فرزند حسين در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 83/55 متر مربع قسمتی از 
پالک شماره 67 اصلی  واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 
مالکيت اسماعيل امينی عاشق بادی از سند شماره 83475 مورخ 1350/6/9 دفترخانه 

شماره 2 اصفهان
رديف 2- راي شماره 0048-1400/08/22 هيات اول خانم بتول حق شناس جزی 
به شناسنامه شماره 61101 کدملي 1281708038 صادره اصفهان فرزند غالمرضا در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 83/55 متر مربع قسمتی 
از پالک شماره 67 اصلی  واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 
مالکيت اسماعيل امينی عاشق بادی از سند شماره 83475 مورخ 1350/6/9 دفترخانه 

شماره 2 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/29

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/14 
م الف: 1225328 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
9/89 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آييــن نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
1- برابر رای شماره 2220 مورخ 1400/07/28 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت خانم زهرا اميری 
قهفرخی به شناسنامه شــماره 3140 کدملی 1287040861 صادره اصفهان فرزند 
سيد جعفر بر سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت 144/89 متر مربع 
مفروزی از پالک شماره 2 فرعی از 4373 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه از طرف خانم عفت فروزان 

دستجردی )مالک رسمی( خريداری شده است. 
2- برابر رای شماره 2221 مورخ 1400/07/28 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت خانم سيده زهرا 
حسينی به شناسنامه شماره 10126 کدملی 4620687391 صادره فرزند سيد منصور 
بر سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت 144/89 متر مربع مفروزی از 
پالک شماره 2 فرعی از 4373 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان به موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه از طرف خانم عفت فروزان دستجردی 

)مالک رسمی( خريداری شده است. 

لذا به منظور اطالع عمومی مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتــراض خود را به 
اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را بــه مراجع قضايــی تقديم نماينــد. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/29
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/14

م الف: 1224575  مهدی شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

9/90 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هيات/ هيات های موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است. لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ 

تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند.
رديف 1- برابر رای شــماره 140060302023000690 مورخ 1400/08/09 خانم 
زهرا بيگم دادخواه به شماره شناسنامه 889 کدملی 1284519074 صادره از اصفهان 
فرزند حسين نسبت به يک سهم مشاع از سی سهم ششدانگ يکباب خانه به مساحت 
651/71 متر مربع مفروزی از پالک شماره 2521- اصلی واقع در بخش 1 ثبت اصفهان 

که در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه محرز گرديده است.
رديف 2- برابر رای شماره 140060302023000692 مورخ 1400/08/09 آقای سيد 
محمد علی دادخواه به شماره شناسنامه 415 کدملی 1284470318 صادره از اصفهان 
فرزند حسين نسبت به دو سهم مشاع از سی سهم ششدانگ يکباب خانه به مساحت 
651/71 متر مربع مفروزی از پالک شماره 2521- اصلی واقع در بخش 1 ثبت اصفهان 

که در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه محرز گرديده است.
رديف 3- برابر رای شــماره 140060302023000694 مورخ 1400/08/09 آقای 
سيد اســداله دادخواه به شــماره شناســنامه 757 کدملی 1284452980 صادره از 
اصفهان فرزند حسين نسبت به بيست و هفت سهم مشــاع از سی سهم ششدانگ 
يکباب خانه به مســاحت 651/71 متر مربع مفروزی از پالک شماره 2521- اصلی 
 واقع در بخش 1 ثبــت اصفهان که در ازای مالکيت رســمی مشــاعی اوليه محرز 

گرديده است.
بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادرخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/29
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/14

م الف: 1225397  ابوالفضل ريحانی رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی 
اصفهان   

مفاد آراء
9/91  آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره  3448 14006030200700 مــورخ  05 / 08 / 1400  هيات 
اول موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــی اراضی وســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای ســعيد آزادعلی آبادی فرزند عبدالرزاق بشماره شناسنامه 
12 وکدملــی 1111651620 صــادره ازفالورجان درششــدانگ يــک باب خانه 

به مســاحت 73 / 267 مترمربع پالک 5 اصلی واقع در شــهرک قدس  خريداری 
 مع الواســطه ازمالک رســمی آقــای محمود ميرزا مســعود محرزگرديده اســت

 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ 
رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی 
تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت  صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/29
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/14

م الف: 1224531 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
فقدان سند مالکیت

9/92 آقای ســيد جواد خليلی حســين آبادی فرزند سيد حســين به استناد 2 برگ 
استشهاديه محلی که هويت وامضاء شهود رسماگواهی شده است که سند مالکيت 
ششــدانگ يک باب خانه به پالک ثبتی 277 فرعی از10 اصلی واقع درحسين آباد  
بخش 9 ثبت اصفهان به سريال 764241 - الف / 16 / 89 مورد ثبت دفتر 382 صفحه 
348 ذيل ثبت 55879 به نام نامبرده ثبت وسندمالکيت صادر گرديده وسپس مفقود 
شده است . بنابراين چون نامبرده درخواست صدور سند مالکيت المثنی نموده طبق 
تبصره يک اصالحی ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهی ميشود که هرکس 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور يا وجود سند مالکيت نزد خود ميباشد از تاريخ 
انتشار اين آگهی تا  10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مســترد گردد. ودر صورت  انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و يا وصول 
اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکيت المثنی سند مالکيت مرقوم صادر و به متقاضی 
تسليم خواهد شد .   م الف: 1234448 محمدعلی ناظمی اشنی رئيس اداره ثبت 

اسناد وامالک فالورجان   
تحدید حدود اختصاصی

9/93 چون تحديد حدود ششدانگ يک قطعه زمين پالک ثبتی 535 فرعی از 18 اصلی 
واقع در خوانسار جزء بخش 4 حوزه ثبتی خوانسار که طبق سوابق و پرونده ثبتی  به نام 
فاطمه صغری اورعی و غيره فرزند عباس در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود 
قانونی آن به عمل نيامده است. اينک بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز  دوشنبه مورخ 1400/10/06 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به کليه 
مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند 
و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت 

مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.  
تاريخ انتشار: 1400/09/14 

م الف: 1231218 امير حسين مومنی رئيس ثبت اسناد و امالک خوانسار
تحدید حدود اختصاصی

9/94 چون تحديد حدود ششــدانگ يک دســتگاه عمارت پــالک 1 و 2 فرعی از 
1378 اصلی واقع در خوانســار جزء بخش 1 حوزه ثبتی خوانسار که طبق سوابق و 
پرونده ثبتی  به نام سيد محمد مير ابوالقاســمی و غيره فرزند سيد حسن در جريان 
ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينک بنا به دستور 
قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم 
در روز  سه شنبه مورخ 1400/10/07 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ســاعت 
مقرر در اين آگهی در محــل حضور يابند و اعتراضات مالکيــن يا مجاورين مطابق 
 ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيــم صورت مجلس تحديدی تــا 30 روز پذيرفته

 خواهد شد.  
تاريخ انتشار: 1400/09/14 

م الف: 1234688 امير حسين مومنی رئيس ثبت اسناد  و امالک خوانسار
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سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبرداد:

اصفهان در وضعیت آبی کرونا
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به آخرین وضعیت شیوع کرونا در استان اصفهان 
گفت: بررسی رنگ بندی شهر های استان در زمینه شیوع کرونا ،بیانگر بهبود وضعیت این بیماری است.

پژمان عقدک  با بیان اینکه در حال حاضر هیچ شهرستانی در استان اصفهان در وضعیت قرمز و نارنجی 
کرونا قرار ندارد، اظهار کرد: ۱۲ شهرستان استان در وضعیت زرد کرونا قرار دارند.سخنگوی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان گفت: شهرستان های کاشان، شهرضا، اردستان، نایین، نطنز، فالورجان، تیران و کرون، 
خوانسار سمیرم، بویین میاندشت، فریدون شهر و چادگان در وضعیت خطر متوسط کرونا ثبت شده 
است.وی با بیان اینکه شهرستان های اصفهان، لنجان، خمینی شهر، فریدن، دهاقان، خور و بیایانک، 
مبارکه، برخوار، نجف آباد، شاهین شــهر و میمه، گلپایگان و آران و بیدگل در وضعیت آبی کرونا ثبت 

شده، گفت: هنوز هیچ شهرستانی در استان در وضعیت سفید کرونا ثبت نشده است.

 اجرای طرح پویش »ایرانی سبز هر ایرانی یک نهال«
 در سمیرم

با آغاز پویش »ایرانی سبز هر ایرانی یک نهال« ، ۱۸۰ هکتار از ذخیره گاه جنگلی شهرستان سمیرم در 
حرکتی جهادی جنگل کاری و احیا می شود.مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: 
این پویش با مشارکت جمعیت هالل احمر، بسیج سازندگی، سازمان های مردم نهاد، مردم محلی و 
اداره منابع طبیعی اجرا می شود.محمد علی کاظمی افزود: ۱۱ استان کشور از جمله استان اصفهان، دو 
شهرستان سمیرم و فریدون شهر ۶۵ هزار هکتار از ظرفیت جنگل های زاگرس برخوردار هستند.وی گفت: 
استان اصفهان دارای ۴۵ هزار هکتار جنگل دست کاشت است که این جنگل ها به انواع درختان مقاوم به 
کم آبی اسکوپاریا و ارژن زینت بخش شده اند.مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان افزود: 
عالوه بر جنگل های دست کاشت در مناطق کویری برای جلوگیری از پیشروی کویر و احیای درختچه های 
کویری ۳۰۷ هزار هکتار گونه های مقاوم با بیابان کاشــت شده است.ذخیرگاه جنگلی داغباشی در ۶۰ 

کیلومتری جنوب سمیرم مرز بین استان اصفهان و چهار محال و بختیاری واقع شده است.

آزادی مددجوی ۷2 ساله از زندان لنجان
رییس شورای حل اختالف اصفهان از آزادی مددجوی ۷۲ ساله از زندان لنجان با سازش در پرونده 
۵ میلیارد تومانی خبر داد.سید محمد موسویان گفت: این مددجوی محکوم مالی ۷۲ ساله پس 
از ۸ ماه تالش اعضای شورای حل اختالف با اخذرضایت از شکات و با کمک ستاد دیه، از زندان آزاد 
شد.رییس شورای حل اختالف اصفهان گفت: در راستای کاهش جمعیت کیفری زندانیان و افزایش 
صلح و سازش، شعبه زندان شورای حل اختالف لنجان با دعوت از شکات موفق شدند این مددجوی 
محکوم مالی را آزاد کنند.وی با بیان اینکه شورا های حل اختالف با هدف صلح و سازش ایجاد شده 

است،  گفت: در دوره تحول این صلح و سازش در شورا های حل اختالف تقویت شد.

 معرفی برترین های جشنواره مجازی
 »نوجوان حامی آب« در خمینی شهر

نخستین جشنواره مجازی نوجوان حامی آب با معرفی برگزیدگان در خمینی شهر به کار خود پایان داد.مسئول 
برگزاری جشنواره، برگزاری این رویداد را با محوریت فرهنگ ســازی و صرفه جویی در مصرف آب دانست 
وگفت: نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال با ارسال ۵۰ اثر در ۴ بخش در این جشنواره شرکت کردند که پس از داوری ۵ اثر 
برگزیده شد.علی قیصری افزود: در این جشنواره ستایش سلیمانی و فاطمه ابراهیم زاده در بخش نمایش 
عروسکی، فاطمه درخشان در بخش فیلم موبایلی و یگانه نعلبندیان در بخش حاشیه جشنواره و امیرمحمد 

زمانی در بخش طرح نوآورانه، به عنوان برگزیدگان این جشنواره معرفی و از آنان تجلیل شد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از برخورد با آزمایش های قالبی کرونا خبر داد؛

تقلب به بهانه سفر

 سمیه مصور با شیوع نوع جدید ویروس کرونا، چالش 
جدی دیگری در کشور در حال گسترش 
اســت که می تواند تالش برای مهار همــه گیری را متاثــر کند. این 
چالش، آزمایش های قالبی کرونا برای ســفر به گوشــه و کنار جهان 

است که در ماه های اخیر افزایش چشم گیری یافته است.
 بررسی ها نشــان می دهد برخی از مســافران برای اینکه بتوانند به 
راحتی به خارج از کشــور ســفر کنند، از آزمایش هــای جعلی کرونا 
استفاده کرده اند تا مقررات سفر در زمان کرونا را دور بزنند. البته این 
چالش مختص به ایران نیســت و  اســتفاده از آزمایش های جعلی 

کرونا دربسیاری از کشورها  رواج یافته است. 
امارات متحده عربی از اولین کشــورهایی بود که متوجه شد برخی از 
مسافران از جمله آن هایی که از کابل به دوبی می رفتند، مدرک جعلی  

آزمایش کرونا دارند.
 پروازها به دوبی که یکی از پر رفت و آمد تریــن فرودگاه های جهان 
است بعد از ماه ژوئیه از سر گرفته شد و مسافران باید برای سفر مدرک 
آزمایش منفی »پی سی آر « نشــان می دادند، دوبی به همین علت 
نام ۵۳ کشور را وارد فهرستی کرد که مســافرانش باید از آزمایش دو 

مرحله ای کرونا عبور کنند. که در این میان مسافران برخی از کشورها 
برای دور زدن مقررات بهداشــتی عمدا تصدیق جعلی آزمایش کرونا 
ارائه می کردند  و این اتفاق یعنی بهره گیری از آزمایش قالبی کرونا در 

دیگر کشورهای جهان هم به مرور روی داد.
 در ایران بهمن ماه پارســال برای اولین بار  وزیر راه و شهرسازی این 
موضوع را عنوان کرد و در همان زمان به ســازمان هواپیمایی کشور در 

این ارتباط هشدار داد . 
در همان زمان گزارش هایی هم در داخل کشور منتشر شد که می گفت 
بعضی ها در شــبکه های اجتماعی آگهی می دهند برای ارائه تســت 
منفی یا مثبت کرونا و گویا رقمی بین یک تا سه میلیون هم برای این 
کار دریافت می کنند. ممکن است این سوال برای تان پیش بیاید که 
نتیجه تســت مثبت کرونا چه فایده ای دارد که مردم حاضرند اینقدر 
پول خرج کنند، در جواب باید بگوییم که  به نظر می رســد موضوع دو 
سه هفته سر کار نرفتن در  میان است که عده ای حاضرند به خاطرش 

این اندازه پول بدهند.
حتی یکی از رسانه ها تحقیق کرده  و فهمیده بود که بعضی از شاخ های 
مجازی برای بیشتر مطرح کردن اسم شان و جلب توجه در شبکه های 

اجتماعی از این روش استفاده می کنند. ولی با وجود نزدیک به ۱۰ماه 
از اعالم این مسئله هنوز اخبار مختلفی از گوشه و کنار به گوش می رسد 
که مسافران پروازهایی که نیاز به تست منفی کرونا دارند، تقلب کرده 

و از نتیجه های جعلی استفاده می کنند.
یکی از شهروندان که با خبر۲۰  صدا و سیمای مرکز اصفهان گفت و گو 
می کرد، در این رابطه اظهار داشت: »اخیرا به همراه خانواده به سفری 
رفته بودیم که با بحث آزمایش های قالبی کرونا روبه رو شدیم، در این 
سفر رییس کاروان برای بیشتر مسافران برگه های آزمایش »پی سی 
آر «آماده کرده بود بدون این که آنها این آزمایش را داده باشند و این 

موضوع هم در زمان رفت و هم در زمان برگشت تکرار شد«.
سخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان در رابطه با این مسئله از 
برخورد با متخلفان آزمایش های قالبی کرونا خبر داد. پژمان عقدک 
با بیان اینکه از بروز چنین اتفاقاتی خبر  داشــتیم و این موضوع را نیز 
پیگیری کرده ایم،گفت: این اتفاق در آزمایشگاه های مورد تایید ما رخ 

نداده و به صورت فتوشاپ انجام شده است.
به گفته ســخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان، پس از پیگیری 

های الزم برخورد قضایی هم صورت گرفته است.

گزارش هایی هم در داخل کشور منتشر شد که می گفت 
بعضی ها در شبکه های اجتماعی آگهی می دهند برای 
ارائه تست منفی یا مثبت کرونا و گویا رقمی بین یک تا 

سه میلیون هم برای این کار دریافت می کنند

خبرخوان جامعه

ارشد نظامی آجا در منطقه اصفهان، یزد و چهارمحال 
و بختیاری ظهر شنبه در نشست خبری که به منظور 
ارائه گزارش محرومیت زدایی و جهادی نزاجا برگزار 
شــد با بیان اینکه ارتش ضمن حفظ آمادگی خود 
در زمینه های نظامی در زمینه محرومیت زدایی نیز 
فعالیت های زیادی را در دســتور کار قرار داده است، 
اظهار داشت: ارتش بر اساس وظیفه ذاتی خود که در 
قانون اساسی مشخص شده و شعار »ارتش فدای 
ملت«، تمرکز محرومیت زدایی را در برنامه های خود 

قرار داده است.امیر ســرتیپ دوم محسن آذرافروز 
با بیان اینکه ارتش یکــی از ارکان و بازوان قدرتمند 
نظام جمهوری اسالمی ایران است که همواره در همه 
عرصه ها فعالیت های مجاهدانه، عاشــقانه وموثر و 
بی بدیلی را دارد، ابراز داشــت: کشور ایران از شرایط 
اقلیمی خاصی برخوردار است و شاهد بالیای طبیعی 
از جمله سیل، زلزله، خشکســالی و … بوده ایم که 
خسارت های زیادی را به کشور وارد کرده و از این رو 
ارتش با کمک رسانی فوری و مدیریت بجران ورود 
جدی در این زمینه داشته است.ارشد نظامی آجا در 
منطقه اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری با بیان 
اینکه طی دو سال اخیر بیماری کرونا شاخص ترین 
بال در کشور بوده است، افزود: در این زمینه نیز ارتش 

همچون دیگر نیروهای نظامی و انتظامی ورود کرده و 
خدمات زیادی را به سیستم بهداشت و درمان کشور 
ارائه داده است.وی ادامه داد: عالوه بر حضور در مرزها 
و تامین امنیت مرزها، توجه مان به مردم داخل کشور 
بوده و هر کجا کــه نیاز بــوده ورود کرده ایم و در این 
زمینه نیروی زمینی ارتش عملکرد شایسته ای داشته 
است.امیر سرتیپ دوم آذرافروز با بیان اینکه قرارگاه 
محرومیت زدایی و جهادی نزاجا در اصفهان تشکیل 
و نسبت به کمک به محرومان برنامه ریزی جدی را 
داشته است، گفت: تجهیزات زیادی در این زمینه در 
دست ارتش است که امروز به عنوان امدادرسان به 
مردم و دیروز به عنوان راهگشا در جبهه های نبرد حق 

علیه باطل مورد استفاده قرار می گرفته است.

ارشد نظامی آجا در منطقه اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

ورود ارتش به طرح های محرومیت زدایی

برگزاری مانور 
آموزشی آمادگی 
در برابر زلزله در 

مدارس
بیســت و ســومین مانــور 
آموزشــی مقابلــه بــا زلزله 
همزمان با سراســر کشور در 
مدارس فریدون شــهر برگزار 
شــد. برنامه ویژه این مانور با 
حضور مسئوالن شهرستان در 

دبیرستان دخترانه زینب بود.

اظهارات ترسناک صاحب نظران؛

 اصفهان دچار دردی است که درمان ندارد
»فرونشســت« و »فروچاله« مهم ترین مســئله زیســت محیطی این روزهای اصفهان اســت، 
مشــکلی که در اثر تصمیمات اشتباه طی دهه های گذشته حاصل شــده و این روزها نصف  جهان را 
تهدید می کند. بر اســاس اطالعاتی که 
ســازمان زمین شناسی کشــور در سال 
۱۳۹۷ منتشــر کرده، رقم نشست زمین 
در اطراف پل های تاریخی اصفهان عددی 
بین ۱۰ تا ۲۰ سانتی متر بوده که این عدد 
یک هشدار بزرگ می دهد. از طرفی هر 
روز ترک های جدید در میدان نقش جهان 
و بناهای اطراف آن )نظیر مسجد حکیم( 

پدیدار می شود.
به نظر می رســد که مســئوالن اداره کل 
میراث فرهنگی اصفهان نیز درباره مسئله فرونشست در آثار تاریخی حساس شده اند و حتی برخی 
از مقامات مسئول این اداره کل ترک های حاصل شده در میدان نقش جهان را ناشی از فرونشست 
عنوان کرده اند.در همین رابطه علی فصیحی، کارشناس ارشد اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان 
که مامور تشکیل کارگروه تخصصی برای مسئله فرونشســت در آثار تاریخی شده ، گفت: با توجه به 
اینکه موضوع فرونشست یک مسئله تخصصی است، بنا شد با دعوت از متخصصان و کارشناسان این 
حوزه، تاثیر فرونشست در آثار تاریخی اصفهان بررسی شود.وی ادامه داد: کارگروه تخصصی بحران 
فرونشست در آثار تاریخی به تازگی کار خود را آغاز کرده و در مرحله اول آثار تاریخی شهر اصفهان و در 
مرحله بعدی آثار تاریخی استان اصفهان بررسی خواهند شد. جلسات اولیه کارگروه تشکیل شده و 
از مسئوالن و متولیان بناهای تاریخی خواسته شده تا آخرین وضعیت بناهای تحت مدیریت خود را 
ارائه دهند. در آینده ای نزدیک گزارشات این کارگروه منتشر خواهد شد.فصیحی افزود: هنوز تحقیقات 
کارگروه کامل نشده، با این حال بناهای تاریخی آسیب دیدند و منکر تاثیر فرونشست در آثار تاریخی 
نیستیم. اگرچه ممکن است برخی از آسیب های موجود به دلیل فرونشست زمین نباشد، اما قطعا 
بناهای تاریخی در آینده ای نزدیک گرفتار فرونشست خواهند شد. بررسی آثار فرونشست در بناهای 
تاریخی نیاز به بررسی و آسیب شناسی بیشتر دارد.پدیده نشست زمین در اصفهان پدیده ای نو و تازه 
به حساب می آید و برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که نمی توان این پدیده را فرونشست دانست. 
گفته های این صاحب نظران حتی ترسناک تر از اظهارنظرات افرادی است که بحران اصلی اصفهان را 
فرونشست زمین و کمبود آب می دانند، زیرا این گروه معتقدند اصفهان دچار دردی است که درمان 
ندارد.محمدحسین رامشــت، عضو هیئت علمی گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه اصفهان یکی از 
متخصصانی است که نظری کمی متفاوت تر از دیگران دارد.وی درباره پدیده فرونشست گفت: در حال 
حاضر مشکل چاله ها و نشست هایی که ایجاد شده یک الگوریتم طبیعی است که در اثر آن دشت ها 
پایین و ارتفاعات به سمت باال حرکت می کنند؛ به این موضوع تکتونیک جنبا گفته می شود و همیشه 
وجود داشته است. امروزه تکنیک های جدید باعث شده تا اطالعات بیشتر و بهتری گزارش شود و 
تصور این است که این پدیده ها محدود به زمانه ما می شود، در صورتی که سابقه این پدیده به بیش از 
حفر چاه ها و قنات های قدیمی بازمی گردد.رامشت با بیان اینکه »پدیده ای که اصفهان درگیر آن است، 
مانند زلزله هیچ راه حل و راهکاری ندارد و به هیچ شکل نمی توان با آن مبارزه کرد، تاکید کرد: اگر این 
پدیده به شهر اصفهان و بافت تاریخی برسد، تقریبا می توان گفت هیچ راهکاری برای آن موجود نیست. 
تفاوت اصلی پدیده تکتونیک با فرونشست این است که فرونشست در مراکز دشت ها رخ می دهد، 
اما پدیده اول در حاشیه دشت ها و نزدیک به ارتفاعات. وقتی در وسط دشت کل سازه ها با هم نشست 
می کنند، این پدیده به چشم نمی آید، اما در حواشی دشت ها که چاله ها پدید می آیند به دلیل اختالف 

سطح، این پدیده خود را نشان می دهد.

وز عکس ر

خبر روزگزارش

 مدیرکل آموزش و پرورش استان
 خبر داد:

 اجرای مانور زلزله 
در دو هزار واحد آموزشی 

استان اصفهان
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با 
اشاره به فضای آموزش ترکیبی همه مدارس 
اســتان از اول آذرماه، اظهار کرد: بر اســاس 
ابالغ ستاد ملی کرونا به استان ها بازگشایی 
حضوری مدارس برای همه مقاطع تحصیلی 
از اول آذرماه اتفاق افتاد و هیچ مدرسه ای در 
استان اصفهان تنها از طریق فضای مجازی 
آموزش را دنبال نمی کنــد. محمد اعتدادی 
اضافه کرد: مقرر شد مدیران مدارس و شورای 
مدرسه نحوه و روزهای حضور دانش آموزان 
در مدارس و ساعت های دنبال کردن آموزش 
آنالین را به اطالع خانواده ها برسانند .در حال 
حاضر مدارس اســتان اصفهــان به صورت 
ترکیبی کار آموزشــی و حوزه تربیتی را دنبال 
می کنند. مدیرکل آموزش و پرورش استان 
اصفهــان تاکید کــرد: شــیوه نامه پیگیری 
بخشی از امر آموزش به صورت حضوری در 
مدارس و بخشی در فضای مجازی مشمول 
مدارس غیر دولتی هم می شود، تنها تفاوت 
محسوس این مدارس با مدارس دولتی نوع 

مکان و فضای آن است.
وی ادامه داد: تعدادی از مدارس غیردولتی 
منازل مسکونی، اجاره ای و برخوردار از فضای 
کوچک بــوده و نیازمند تشــکیل گروه های 
زیادی برای حضور دانش آموزان هســتند. 
احتمال دارد در یک مدرســه غیردولتی یک 
کالس به سه گروه تقسیم بندی شود و باید 
در مدارس غیردولتــی برنامه ریزی به نحو 

مطلوب تر و پیچیده تری صورت بگیرد.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان 
در خصوص اجرای مانــور زلزله در مدارس و 
اهداف این برنامه، اظهار کرد: در بیش از دو 
هزار واحد آموزشی که جمعیت آن باالی ۱۵ 
نفر بودند این مانور آموزشی برگزار شد، هدف 
از اجرای این مانور آمادگی هــای الزم برای 
تعامل و همکاری به موقع در شرایط سخت و 

مخاطرات احتمالی بود.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان:

بضاعت دستگاه های دولتی برای کمک به معلوالن ناچیز است
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: خوشحالم که امروز این افتخار نصیب من شده که در خدمت دست اندرکاران مجموعه ای هستم که عطر وجود آن ها نه تنها 
خانواده خودشان بلکه خانواده بزرگ معلوالن را هم فرا می گیرد.ولی ا...نصر اصفهانی با اشاره به هفته معلوالن  اظهار کرد: شعار امسال »استفاده از توانمندی و استعداد 
معلوالن در دوران پساکرونا با راهبری و مدیریت معلوالن« است. سعی ما بر این است که از توانمندی و استعداد های افراد دارای معلولیت به بهترین وجه استفاده 
کنیم تا فرصتی برای نمایش مهارت ها و بروز توانایی این قشر از جامعه فراهم شــود.مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با اشاره به افتتاح مرکز توانبخشی کودکان 
بهشت گفت: فرشتگانی این مرکز را برای کودکان بهشتی معصوم ایجاد کرده اند که جای تقدیر و تشکر دارد.وی گفت: دست اندرکاران این مرکز خدمات متنوعی ارائه 
می کنند که بسیار ارزشمند است. بضاعت ما در دستگاه های دولتی ناچیز است و به هیچ عنوان نیاز مددجویان را تامین نمی کند، اما موسسات این چنینی ایثار کرده و 
بهشت هایی را خلق می کنند.نصر اصفهانی با بیان اینکه بر خالف ما که با حکم سازمانی و با حقوق، فعالیت می کنیم، حکم فعاالن اینگونه مراکز، ازلی است و باقیات 

و صالحات دارد، گفت: ما عضو کوچکی از جامعه خادمان معلوالن استان اصفهان هستیم و افتخاری است که در این حوزه خدمت گزاری می کنیم

عکس: صاحب نیوز



دو تیم فوالد مبارکه سپاهان و ذوب آهن در مرحله پایانی دور رفت مســابقات لیگ برتر هندبال مردان باید مقابل هم صف آرایی کنند.مرحله چهارم و پایانی دور 
رفت لیگ برتر هندبال مردان به میزبانی قم و با داربی دو تیم اصفهانی آغاز می شود.فوالد مبارکه سپاهان و ذوب آهن هر کدام با ۱۰ امتیاز در رده دوم و سوم قرار 
گرفته اند. در این مرحله ۱۵ مسابقه میان ۱۰ تیم حاضر در لیگ انجام خواهد شد و این مرحله از مســابقات ۱۹ آذر به پایان می رسد. پیش از این مرحله، تقریبا 
فاصله بین هر مرحله یک ماهه بود که در مرحله چهارم به دلیل برگزاری اردوهای تیم ملی فاصله مســابقات بین مرحله سوم و چهارم زیاد و یک وقفه ۴۸ روزه 
ایجاد شد. دور برگشت این مسابقات نیز بعد از مسابقات قهرمانی آسیا و احتماال از اواخر دی آغاز خواهد شد. با اعالم کمیته مسابقات لیگ برتر هندبال احتمال 
تغییر در زمان برگزاری برخی مسابقات این مرحله وجود دارد.در پایان رده بندی تیم ها در پایان مرحله سوم دور رفت لیگ برتر هندبال مردان، تیم فوالد مبارکه 

سپاهان با ۱۰ امتیاز و ذوب آهن نیز با ۱۰ امتیاز در رده های دوم و سوم جدول رده بندی قرار گرفته اند.

داربی ذوب آهن و سپاهان در مرحله پایانی دور رفت لیگ برتر هندبال مردان

یکشنبه 14  آذر  1400 / 29  ربیع الثانی 1443 / 05 دسامبر  2021 / شماره 3411

پیام اینتر برای مدافع میالن: 

منتظرت هستیم
باشــگاه اینتر در اقدامی قابل تقدیر پیامی را برای ســیمون کیائر، مدافع مصدوم میالن، منتشر 
کرد.کیائر به دلیل مصدومیت از ناحیه رباط صلیبی پای چپ، تحت عمل جراحی قرار گرفته و تا 
شش ماه آینده قادر به حضور در میدان نخواهد بود.باشگاه میالن نیز روز جمعه خبر انجام عمل 
جراحی روی پای این بازیکن و دوری طوالنی مدت او از میادیــن فوتبال را تایید کرد.غیبت این 
مدافع در زمین برای میالن بسیار دشوار است و استفانو پیولی نیز تایید کرد که این باشگاه احتماال 
در پنجره نقل و انتقاالت زمستانی به دنبال جذب جانشین برای او خواهد بود.حاال باشگاه اینتر با 
انتشار بیانیه ای نسبت به این اتفاق تلخ در دوران حرفه ای قهرمان یورو 2۰2۰ که با اقدام به موقع 
خود باعث نجات جان کریستین اریکسن، هم تیمی اش در تیم ملی دانمارک، شده بود واکنش 
نشان داده است.کیائر یکی از کسانی بود که در صحنه ایست قلبی این بازیکن اینتر در نزدیکی او 
قرار داشت و با انجام اقدامات الزم پیش از حضور تیم پزشکی توانست در بهبود شرایط او نقش 
بسزایی را ایفا کند.در متن منتشر شده از سوی باشگاه اینتر در شبکه های اجتماعی آمده:» یک 
قهرمان تنها با نحوه فوتبال بازی کردنش شناخته نمی شود. زود برگرد سیمون، ما در سن سیرو 
منتظرت هستیم تا تو را آنطور که شایسته هستی تشویق کنیم.«میالن و اینتر در حال حاضر هر دو 
با یک امتیاز اختالف در کورس قهرمانی اللیگا قرار دارند و ســعی می کنند جای ناپولی را در صدر 

جدول این لیگ از آن خود کنند.

حمایت »آنچلوتی« از »مورینیو«: 

به او زمان بدهید
کارلو آنچلوتی، سرمربی رئال مادرید، معتقد است که ژوزه مورینیو برای موفقیت در رم نیاز به زمان 
دارد.مورینیو آغاز بسیار خوبی در رم داشت و موفق شــد در چند بازی ابتدایی با این تیم در تمامی 

رقابت ها به پیروزی برسد.
این اتفاق برای هواداران رم بســیار امیدوارکننده بود تا بتوانند پس از ســال ها در کورس قهرمانی 
لیگ ایتالیا حضور داشته باشــند؛ اما پس از مدتی روند پیروزی  های متوالی این تیم جایش را به 
عملکردی پر فراز و نشیب داد.مربی ایتالیایی رئال مادرید که سابقه مربیگری در لیگ کشورش را 
نیز دارد در کنفرانس خبری پیش از بازی برابر رئال سوســیه داد، در پاسخ به سوالی درباره شرایط 
تیم های ایتالیایی گفت:» اینتر شرایط خوبی دارد. رم در دوران گذار است. مورینیو به تازگی به این 
تیم ملحق شده و اشتیاق بسیاری را به تیم اضافه کرده اســت. باید به او زمان داده شود.«دو تیم 
رم و اینتر بازی حساسی را در ورزشگاه خانگی جالوروسی برگزار خواهند کرد.شاگردان مورینیو در 
حال حاضر با کسب 2۵ امتیاز از ۱۵ بازی در رده پنجم جدول رده بندی قرار دارند و در تالش هستند 

تا فاصله خود را با رتبه چهارم که در اختیار آتاالنتاست کم کنند.

توقف دوباره عراق در عرب کاپ
رقابت های فوتبال عرب کاپ  روز جمعه پیگیری شــد که در یکی از بازی ها در گروه A ، تیم ملی 
عراق که یکی از حریفان ایران در راه رسیدن به جام جهانی 2۰22 است، از ساعت ۱۳:۳۰ به مصاف 
تیم ملی بحرین رفت.ملی پوشــان فوتبال عراق که در نخســتین مســابقه خود در عرب کاپ به 
تساوی 2 بر 2 مقابل عمان رسیده بودند، در این بازی هم به تساوی بدون گل برابر بحرین دست 
یافتند و در این رقابت ها 2 امتیازی شــدند.تیم ملی فوتبال عراق در حال حاضر با 2 امتیاز در رده 
دوم جدول گروه A عرب کاپ و باالتر از تیم های یک امتیازی عمان و بحرین و همچنین پشــت 
سر قطر ۶ امتیازی ایستاده است.گفتنی است؛ مسابقه بعدی تیم ملی عراق در مرحله مقدماتی 
جام جهانی در بهمن ماه مقابل ملی پوشان فوتبال ایران برگزار می شود؛ دیداری که می تواند صعود 

شاگردان دراگان اسکوچیچ به جام جهانی را به همراه داشته باشد.

مصاف ذوب آهن اصفهان- مس  رفسنجان؛

جدال تاکتیکی در فوالد شهر

در چارچوب هفته هشتم رقابت های لیگ   سمیه مصور
برتر فوتبال کشــور ، تیــم ذوب آهن در 

ورزشگاه فوالد شهر، میزبان مس رفسنجان است.
هفته هشــتم رقابت های لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس، عصر 
امروز با برگزاری چهار دیدار به پایان می رســد که بر همین اســاس 
سبزپوشان اصفهان مقابل تیم مس رفســنجان صف آرایی خواهند 

کرد.
ذوبی ها در شــرایطی آماده برگــزاری این دیدار می شــوند که هفته 
گذشته مقابل تیم آلومینیوم اراک به تساوی بدون گل دست یافتند. 
آنها هم اکنون از 7 بازی قبلی خود  ۳ برد، دو تســاوی و ۳ شکست را 
تجربه کرده و با اندوختن ۱۰ امتیاز در رتبه نهم جدول ایســتاده و برای 
بهبود جایگاه شــان در جدول رده بندی محکوم بــه پیروزی در این 

بازی هستند.
تیم مس رفســنجان نیز طی  دو هفته گذشــته موفق به کســب دو 
پیروزی شــده تا از 7 بازی قبلی خود ۳ برد، دو تساوی و دو شکست 
در کارنامه به ثبت برســاند و با کســب ۱۱ امتیــاز در رده هفتم جدول 

رده بندی قرار بگیرد.

ذوب آهن مقابل  مس رفسنجان محکوم به پیروزی است؛ تیم مهدی 
تارتار فصل جاری را خوب شروع کرده و تا بدین جای فصل نتایج قابل 
دفاعی به دست آورده ولی  روند سینوسی نتایج این تیم باعث شده 
که ذوب آهن جایی در بین تیم های باالنشــین نداشته و سبزپوشان 
اصفهانی برای بهبود جایگاه شــان در جدول بــه ۳ امتیاز مقابل مس 
رفســنجان نیاز مبرمی دارند. از طرف دیگــر ناکامی های چند فصل 
اخیر باعث شده سبزپوشــان اصفهانی با کوچک ترین لغزشی تحت 
فشارهای روحی و روانی قرار بگیرند و  عدم برد ذوبی ها طی دو هفته 
گذشته باعث افزایش حساسیت نتیجه بازی مقابل  مس رفسنجان 
شده است.تارتار دو هفته است که نتوانســته تیمش را پیروز کند؛ اما 
مس رفســنجان با دو برد متوالی شــرایط خوبی پیدا کرده و با یازده 

امتیاز تیم هفتم جدول لیگ است. 
برنده این مسابقه می تواند دو سه پله در جدول لیگ صعود کند. هر 
دو باشگاه شرایط مناسبی از نظر پشتیبانی و امکاناتی دارند و حداقل 
از این دو تیم کسی گالیه مشکالت مالی و پرداخت نشدن دستمزدها 
را نمی شنود، همین  مسئله می تواند باعث امیدواری باشد که در این 
بازی شــاهد یک مســابقه فنی و تاکتیکی و به دور از حواشی خسته 

کننده فوتبال مان باشــیم. در واقع باید دید دوئــل تاکتیکی را کدام 
مربی می برد.

نمایش ذوب آهن در دیدارهای گذشــته نشــان می دهد تیم تارتار از 
ســاختار دفاعی قدرتمندی برخوردار بوده و از نظر تاکتیک و انسجام 
تیمی به پختگی باالیی رسیده است، با این حال در خط حمله از کمبود 
یک مهاجم چارچوب شــناس رنج می برد، نقطه ضعفی که در صورت 
ادامه دار بودن، می تواند تارتار و تیمش را در ادامه راه با دردسر مواجه 
کند. سرمربی سبزپوشــان از بازیکنان جوانی بهره می برد، بازیکنانی 
که می توانند در صورت اعتماد عصای دســت تارتار شده و گره گلزنی 
ذوبی ها را باز کنند تا این تیم بدون مشــکلی در خط هجومی مقابل 

حریفان قرار بگیرد.
کوپال ناظمی، جلیل شــعرانی، مرتضی یوسف شهریاری و عبدالنبی 
پورخلف تیم داوری دیــدار تیم های ذوب آهن و مس رفنســجان را 
تشــکیل می دهند و محمود رفیعــی ناظر این دیدار اســت. در دیگر 
دیدارهای امروز تیم نساجی مازندران مقابل تیم پدیده مشهد قرار می 
گیرد، فجرسپاسی به مصاف فوالد خوزستان می رود و تراکتورسازی 

تبریز در خانه میزبان تیم آلومینیوم اراک است.

خبر روز

»فخرالدینی« در موقعیت جدید برابر تراکتور
میالد فخرالدینی، دو فصل موفق در تراکتور سپری کرد و با این تیم قهرمانی در جام حذفی و صعود در 
مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا و رتبه چهارمی جدولی لیگ برتر را طی دو سال پیاپی تجربه کرد، 
اما حاال این بازیکن با تجربه در شرایطی 
جدید به تبریز ســفر کرده و می خواهد 
مانع از موفقیت تیم ســابقش شــود.

این مدافع راســت تند و تیز که در تمام 
مســابقات این فصل آلومینیوم حضور 
ثابت در سمت راست خط دفاعی تیمش 
داشته، هفته گذشته در تقابل با ذوب آهن 
که سابقه بازی در آن را دارد، نزدیک بود 
از روی ضربه ایســتگاهی گلزنی کند که 
شوت او در موقعیتی مشکوک به دست 
دو مدافع حریف اصابت کرد و دفع شد تا او با گل به تراکتور نرسد. فخرالدینی پس از یک هفته دوباره 
با یک تیم ســابق دیگر خود تقابل دارد و با توجه به اینکه ضربات ایستگاهی را می زند، می تواند در 
دادن پاس گل یا حتی گلزنی هم شانس داشته باشد و عالوه بر اینکه در سمت راست خط دفاعی 
مطمئن کار می کند، این توانایی را دارد که با سرعت باالی خود نفوذهای خطرناکی از جناح راست 
داشته باشد.این مدافع راست به همراه علیرضا نقی زاده، دو بازیکنی هستند که سابقه بازی در تراکتور 
را دارند و این هفته تقابل جذابی با تیمی خواهند داشت که در لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان 

با آن موفق کار کرده اند و حاال می خواهند با آلومینیوم به این روند ادامه بدهند.

برنامه سفر بعدی »اسکوچیچ« مشخص شد
سرمربی تیم ملی بعد از تماشای دربی، راهی یونان خواهد شد تا عملکرد ملی پوشان ایرانی در تیم 
آ.ا.ک آتن را زیر نظر بگیرد.اسکوچیچ قطعا در این دیدار موفق به دیدار با کریم انصاری فرد نخواهد 
شد به این خاطر که این بازیکن به کرونا مبتال شده و به قرنطینه رفته است. اسکوچیچ به تازگی با 
سفر به کشورهای ترکیه و قطر با ملی پوشان ایرانی دیدار کرد و در دوحه چند بازی از جام ملت های 
کشورهای عربی را  هم از نزدیک دید که می توان به تماشای بازی تیم های عراق و امارات اشاره کرد. 
دو تیمی که 7 و ۱2 بهمن در استادیوم آزادی تهران در برابر ایران صف آرایی خواهند کرد. تیم ملی در 
ماه های آذر و دی برنامه ای نخواهد داشت؛ اما در ابتدای بهمن ماه بالفاصله بعد از پایان دور رفت 
بازی های لیگ برتر اردوی تدارکاتی تشــکیل می دهد تا برای بازی با عراق آماده شود. این بازی 

همان طور که اشاره شد 7 بهمن ماه در استادیوم آزادی برگزار خواهد شد. 

اورتون مشتری جدید »آزمون« 
یکی از سایت های خبری در خبری اختصاصی اعالم کرد اورتون هم به دنبال جذب سردار آزمون، 
مهاجم تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه زنیت روسیه است. قرارداد سردار آزمون با تیم زنیت فصل 
پایانی خود را سپری می کند و بر اســاس قوانین فیفا باشگاه های خواهان می توانند ۶ ماه پیش 
از پایان قرارداد با سردار آزمون وارد مذاکره شوند. یعنی در ماه ژانویه؛  اما کسی به درستی نمی داند 
مهاجم تیم ملی فوتبال ایران چه تصمیمی برای آینده خود گرفته است. در زنیت می ماند یا راهی 
یک تیم جدید خواهد شد. وی به تازگی در مصاحبه ای که با اکسپرس روسیه داشت گفت تا زمانی 
که باشگاه زنیت او را بخواهد با اشتیاق در این تیم بازی خواهد کرد. پیش تر رسانه های روس خبر 
داده بودند از آنجایی که تعطیالت ژانویه آخرین فرصت زنیت برای فروش سردار آزمون است این 
مهاجم در تعطیالت زمستانی اردوی تیم زنیت را ترک خواهد کرد و احتماال راهی لیون خواهد شد. 

رسانه های روس مبلغ این انتقال را ۸ میلیون یورو اعالم کرده اند. 

فوتبال جهان

حمایت صریح وزیر ورزش 
از سپرده شدن تبلیغات 

محیطی به باشگاه ها
وزیر ورزش و جوانــان در خصوص تبلیغات 
محیطی و تاخیر های به وجود آمده در آغاز 
بازی های لیگ برتر به دلیل اختالفات بر سر 
این موضوع پاسخ داد.حمید سجادی گفت: 
در موضوع تبلیغات محیطی ســردار آجرلو 
طرحی را بــرای بهره گیری تیــم ها منطبق 
بر قوانین و شــرایط »AFC« ارائه کردند تا 
تیم های میزبــان در اســتادیوم خانگی یا 
استادیومی که از ســوی آنها اجاره می شود، 

بتوانند خود مجری تبلیغات شوند.
وی افزود: جلســاتی را با رییس فدراسیون 
فوتبال داشــتم و آن را مطرح کردم و ایشان 
پیشنهاد دادند برای اجرای طرح، کارگروهی 
تشکیل شــود و چندین جلســه به صورت 
حضــوری، تلفنی و مجــازی آنطــور که به 
 من گزارش شــد برگــزار شــده و در نهایت

 بنا شــد اســتقالل و هــر تیم دیگــری که 
 می خواهــد تبلیغــات محیطــی خــود را 

داشته باشد.
وزیر ورزش تاکید کرد: کنفدراسیون فوتبال 
آسیا اجازه این کار را داده است و در بسیاری از 
کشورها این موضوع اجرا می شود. استقالل 
کارگزار خاص خود را برای تبلیغات محیطی 
دارد و پرسپولیس و مدیرعامل این تیم نیز 
اظهار داشت اگر استقالل در اجرای آن موفق 
بود ما هم از آن اســتقبال می کنیم و تاکید 
رییس فدراسیون فوتبال نیز این بود که همه 
تیم ها از این موضوع بهــره ببرند.وی خاطر 
نشــان کرد: برای اجرایی شدن این موضوع 
ابتدا باید قبول کنیم که ایــن اتفاق رخ دهد 
و اگر همه این را بپذیرنــد باید کمک کنند تا 
مراحل اجرای آن محقق شود و هر فدراسیون 
در داخل خود مسئول این موضوع است و در 
دنیا این موضوع مرسوم شــده؛ اما آنچه که 
مشخص است معتقدم باید با نظر مثبت به 
موضوع واگذاری تبلیغات محیطی به باشگاه 
ها نگاه شود تا یک مرحله پیشرفتی در فوتبال 
را نشان دهیم و تیم ها موفق تر شده و منابع 

مالی آنها تامین شود.

 سرمربی سبزپوشان از بازیکنان جوانی بهره می برد، 
بازیکنانی که می توانند در صورت اعتماد عصای دست 
تارتار شده و گره گلزنی ذوبی ها را باز کنند تا این تیم بدون 

مشکلی در خط هجومی مقابل حریفان قرار بگیرد

فوتبال جهان

وز عکس ر

 مهدی قائدی
 با لباس عربی

مهدی قائدی تابســتان امسال از 
استقالل جدا شد تا پیراهن االهلی 
امــارات را بــر تــن کند.قائدی به 
زندگی در دبی عادت کرده و عکسی 
که از او منتشر شد به خوبی گویای 
این اســت که در جو حضور در این 

کشور قرار گرفته است.

سرمربی تیم ملی بســکتبال ایران درباره عملکرد 
تیم ملی بسکتبال ایران در بازی های پنجره نخست 
انتخابی جام جهانی 2۰2۳، توضیــح داد: وقتی از 
نقطه صفر شروع می کنید، هدف گذاری این است 
که از نقطه A به نقطه B برســید. یــک تیم نیز باید 
مســیر صعودی را طی کند و شــما هم این رشد را 
لمس کنید. ما سعی کرده ایم از روز اول این اتفاق در 

تیم ملی ایران رخ دهد.
مصطفی هاشمی ادامه داد:  سعی می کنیم هر روز 
رشــد کنیم و این موضوع یک مقدار دســت من به 
عنوان سرمربی است و مقداری هم دست باشگاه، 
بازیکنان و لیگ اســت. می دانم که همکاران چقدر  
زحمت می کشــند. در مجموع بازی دوم با بحرین 
بهتر بودیم و بازیکنان ما یک عادت هایی داشــتند 
که باید تغییر می کرد و یک مقدار هم به هماهنگی 

ذهنی و تاکتیکی بیشــتر بین مجموعه )بازیکنان 
با هم و بازیکنان با کادرفنی( نیاز داشــتیم که باید 

اتفاق می افتاد.
سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران، با اشاره به عملکرد 
ضعیف تر بازیکنان در بازی نخســت برابر بحرین، 
توضیح داد: فکر می کنم در بازی دوم به ثبات بهتری 
رسیدیم، هرچند که این ثبات همچنان با آن چیزی 
که فکر می کنیم خیلی فاصله دارد. به نسبت بازی 
اول ثبات بهتری داشــتیم و امیدوارم با کمک تمام 
خانواده بســکتبال این روند صعودی ادامه داشته 

باشد و شرمنده خانواده بسکتبال نشویم.
وی درباره انتقاداتی که به خاطر سینا واحدی صورت 
می گرفت نیز توضیح داد: پیش از این نیز بســیار 
شفاف گفته بودم که فدراسیون صالح دید او در این 
پنجره به دلیل مسائل انضباطی نباشد و جزییات را 

هم فدراسیون بهتر می تواند توضیح دهد. توانستند 
بنده را در این مورد قانع کنند که بهتر است او نباشد. 
اما اگر از نظر فنی صحبت کنیم، سینا جایی تمرین 
می کند که مربی بسیار خوبی دارد، اما باید با پست 
خودش کنار بیاید. او فعال بین پســت یک و دو در 
تردید است. وقتی در یک پست جا افتاده می شود 
با عملکردهای دیگر هم پســت هایش را مقایسه 
کرده و در مورد دعوت یا عدم دعوتش تصمیم گیری 

خواهد شد.

حرکت صعودی تیم ملی بسکتبال با »مصطفی هاشمی«
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رییس مشارکت های اجتماعی شهرداری اصفهان خبر داد:

رونمایی از 3 تابلو برای نوع برخورد با معلوالن
رییس اداره مشارکت های اجتماعی شهرداری اصفهان ضمن گرامیداشت روز و هفته جهانی معلوالن 
در نشست صمیمانه و هم اندیشی با فعاالن جامعه معلولین استان اظهار کرد: مناسب سازی فرهنگی 
برای جامعه معلوالن بحث اصلی در حوزه مشارکت های اجتماعی شهرداری اصفهان است و رونمایی 
از سه تابلو پاسخی برای این مطالبه است تا اگر شهروندی با فردی دارای معلولیت جسمی حرکتی، 
نابینا و یا ناشنوا مواجه می شود، چگونه بتواند با او برخورد کند.مسعود مهدویان فر اضافه کرد: عده ای از 
شهروندان آگاهی الزم را برای نوع برخورد با معلوالن ندارند و این تابلوها به عنوان یک حرکت تبلیغاتی 
هم در فضاهای حقیقی و مجازی است و برای مناسب سازی فرهنگی به این قشر از افراد جامعه کمک 
می کند تا شهروندان با حقوق جامعه معلوالن آشنایی پیدا کنند.رییس اداره مشارکت های اجتماعی 
شهرداری اصفهان تاکید کرد: رونمایی از سه تابلو را در این بخش داریم اولین تابلو با عنوان »دستان ما 
طناب ماست« برای جامعه ناشنوایان، دومین تابلو »دستم را نگیر راهم را هموار کن« برای معلوالن 
جسمی و حرکتی و سومین تابلو »چشــمان من باز« برای افراد نابیناست.مهدویان فر خاطرنشان 
کرد: در هرکدام از این تابلوها پنج مورد بایدها و پنج مورد نبایدها برای عموم شهروندان هنگام مواجه 

شدن و نوع برخورد با معلوالن جامعه ذکر شده است.

مدیر بهینه سازی شهرداری خبر داد:

 معاینه فنی موتورخانه های حرارتی
 ساختمان های شهرداری اصفهان

مدیر بهینه ســازی معاونت خدمات شــهری شــهرداری اصفهان اظهار کــرد: موتورخانه حرارتی 
ساختمان های اداری و خدماتی شهرداری اصفهان مورد معاینه فنی قرار گرفت تا عیوب احتمالی 
آن ها، برطرف شود.سید مهدی حسینی افزود: معاینه فنی ســاختمان های شهرداری اصفهان با 
رویکرد ارتقای ایمنی، بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش انتشار آالینده های هوا و گازهای گلخانه ای 
انجام گرفته و مطابق با استاندارد ملی از سوی شرکت های ذی صالح و مورد تایید سازمان استاندارد، 
به انجام رسیده است.مدیر بهینه سازی معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: 
این اقدام که در آستانه فصل سرد سال، سکون هوا و به تبع آن، افزایش آلودگی انجام گرفته است، 
عملکرد موتورخانه های شهرداری را بررسی و با اجرای اقدامات اصالحی، عملکرد موتورخانه های 
حرارتی را به سطح قابل قبولی می رساند.حسینی تصریح کرد: با توجه به اینکه بر اساس تایید وزارت 
نیرو، شهرداری اصفهان همواره در مدیریت مصرف انرژی پیشگام و الگو بوده است، از همشهریان 
نیز دعوت می شــود همراه با این اقدام مدیریت شــهری با اجرای معاینه فنــی موتورخانه های 

ساختمان های تجاری یا مسکونی خود، به کاهش آلودگی هوا کمک کنند.

مدیر تدارکات و پشتیبانی شهرداری اصفهان منصوب شد
شهردار اصفهان با صدور حکمی محمدعلی خبوشانی را به سمت مدیر تدارکات و پشتیبانی شهرداری 

اصفهان منصوب کرد.علی قاسم زاده در متن حکم خود خطاب محمد علی خبوشانی آورده است:
»در فصلی نو از حکمروایی شهری و در آغازین ســال های گام دوم انقالب اسالمی بنا به پیشنهاد 
معاون محترم خدمات شهری و با عنایت به شناختی که از تخصص، تجارب و توانمندی های شما 
دارم جنابعالی را به سمت مدیر تدارکات و پشتیبانی شــهرداری اصفهان منصوب می کنم.در این 
مسیر از شما می خواهم در افق نگاه و اندیشــه رهبر حکیم انقالب با نگاهی تحول آفرین نسبت به 
بهبود، حفظ و نگهداری فضای ســبز شهری و تالش برای بهبود شــرایط زیستی شهروندان همت 
گمارید تا اصفهان بیش از پیش شهر زندگی باشد.امید است صرفا رضایت خداوند متعال را در امور 
و تصمیم هایتان در نظر بگیرید و با بهره گیری از تجارب همکاران و با استفاده از ظرفیت متخصصان 

و کارشناسان در انجام وظایف محوله موفق و پیروز باشید. «

آسمان و ریسمان بافی برای آسیب زدن به یادگار تاریخی؛

تیشه به ریشه نقش جهان 

میدان امام اصفهان یا همان نقش جهان   عارفه ماندگاری
ســال ها تنها اثر ثبتی جهانی نصف جهان 
بود؛ یادگاری از معمــاری صفویه که هیچ گردشــگر داخلی و خارجی 
فرصت بازدید از آن و ســاعتی قدم زدن در بازارچه هایش را از دســت 

نمی دهد. 
مکانی که میعادگاه مردم اصفهان در حســاس ترین روز های ســال و 
مهم ترین وقایع سیاســی- اجتماعی بوده و همیشــه یکی از بهترین 
انتخاب ها برای دمی آسودن در پهنه ای به وسعت تاریخ.میدان امام، 
اما هیچ گاه از گزند افراد غافل درامان نبوده، دو دهه پیش قدکشیدن 
عمارت جهان نما، این اثــر تاریخی را درخطر حــذف از میراث جهانی 
یونسکو قرار داد، در این سال ها بلندمرتبه ســازی های بی ضابطه بار 
دیگر دوســتداران میراث فرهنگی را نگران حریم بصری میدان نقش 
جهان کرد؛ کارشناســان بار هــا از رطوبت و نم زدگــی دیوار های برخی 
قسمت های آن اظهار نگرانی کردند و امروز مغازه دارانی را می بینیم که 
به جای مرمت دست به تخریب مغازه هایشان زده اند آن هم با ادعای 

دکوراسیون جدید.
در بازارچه های منتهی به میدان دیدن آجر های قدیمی دیوار در برخی 
مغازه های فروش صنایع دستی شگفت زده ام کرد؛ به سراغ برخی از 

آن ها رفتم و در این باره پرس و جو کردم.در یکی از مغازه ها فروشــنده 
گفت: الیه های گچ دیوار را تراشــیده ایم تا به آجر های صفوی برسیم و 

این اصالت را به مشتری خود نشان دهیم.
مغازه دار دیگری گفت: گردشگران امروز طرح های جدید را می پسندند، 
تلفیق معماری گذشــته در کنار طرح های جدید معمــاری برای آن ها 
جذاب است و مغازه دار بعدی گفت دیوار های مغازه ما آسیب ندیده بلکه 
به عمد آجر های قدیمی دیوار را نمایان کرده ایم تا به نوعی دکوراسیون را 

تغییر داده باشیم و توجه مشتری را جلب کنیم. 

هرگونه تغییر در بنا، فقط با مجوز میراث فرهنگی
مسئول حفاظت پایگاه میراث فرهنگی شهرستان اصفهان گفت: حدود 
۱۰ فروشگاه در میدان نقش جهان و بازار بزرگ اصفهان به بهانه بازسازی 

و طراحی دکوراسیون جدید، آسیب دیده اند.
محمدعلی هاشــمی ادامه داد: پس از شناســایی واحد های متخلف 
به مالکان آن ها اخطار داده و مدت مشــخصی برای رفع تخلف اعالم 
می شــود و اگر این افراد اقدامی به منظور رفع تخلف نکردند با تشکیل 
پرونده قضایی موضــوع را پیگیری می کنیم.مســئول حفاظت پایگاه 
میراث فرهنگی شهرســتان اصفهان گفت: هم اکنون نیز ســه پرونده 

قضایی در این زمینه تشکیل شده است.
هاشــمی بیان کرد: هر تغییراتی که مالکان در میدان امام اعمال کنند، 
بایســتی با نظارت و مجوز اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دستی باشــد و در غیر این صورت تخلف محسوب می شود.وی اظهار 
کرد: میدان امام یک بافت تاریخی اســت که گردشــگران زیادی را به 
خود جذب می کند به همین دلیل مالکان باید مراقب باشند تا تغییر، 
بازسازی و طراحی دکوراســیون جدید به این اثر تاریخی آسیب نرسد. 
مسئول حفاظت پایگاه میراث فرهنگی شهرستان اصفهان افزود: اگر 
مالکان واحد ها قصد تغییر فضای کاری خود را داشــته باشند، ناظران 
متخصص از میراث فرهنگی به آنان معرفی می شوند تا به صورت رایگان 

مشاوره کارشناسی ارائه کنند.

مرمت واحد ها فقط به منظور رفع آسیب، مجاز است

معاون فنــاوری و کاربردی ســازی پژوهشــگاه میــراث فرهنگی و 
گردشــگری  گفت: میدان امام یک اثر ثبت شــده ملی و حتی جهانی 
 اســت و هیچ کس با هیچ عنوان یــا دلیلی حق تغییــر در ظاهر آن را 

هم ندارد. 
علیرضا قلی نژاد  اظهار کرد: بر این اســاس تغییر مغازه ها در حاشــیه 
میدان، فقط در صورتی امکان پذیر اســت که به منظور رفع آســیب در 
مغازه و اصالح امور باشد. معاون فناوری و کاربردی سازی پژوهشگاه 
میراث فرهنگی و گردشــگری اضافه کرد: به این معنی که دکوراسیون 
مغازه ای نیاز به تعمیر داشته باشد و البته این عمل هم با رعایت قوانین 
مربوط صورت بگیرد.قلی نژاد اضافه کــرد: اگر فردی بخواهد در میدان 
امام دکوراســیون مغازه اش را تغییر بدهد باید به اداره میراث فرهنگی 
مراجعه کند، سپس کارشناس مغازه را مشاهده می کند و در صورت نیاز 

مجوز های الزم صادر می شود.
وی بیان کرد: اگر تغییر دکوراسیون غیرقانونی انجام شود، قطعا برخورد 
قانونی خواهد شد و پرونده هایی هم که در این زمینه تشکیل شده ناظر 
بر این مدعاست.هر اثر تاریخی و باستانی که در فهرست میراث ملی یا 
جهانی شماره ثبت می گیرد باید طبق اصولی حفاظت و نگهداری شود و 
در واقع اصالت اثر از هر نوع سودجویی و منفعت طلبی اقتصادی مهم تر 
است.اتفاقات گاه و بیگاهی که در حریم و ظاهر چنین آثاری در اصفهان 
رخ می دهد نشانه ای از بی توجهی برخی مردم و مسئوالن به این موضوع 
است. گویا هر بار باید تخلفی در بوق و کرنای رسانه ها و فضای مجازی 
دیده و شنیده شود تا با فشار دوستداران میراث فرهنگی و افکار عمومی  

از ادامه آن جلوگیری به عمل آید.

شــهردار اصفهان  صبح دیروز در برنامــه رادیویی 
»سالم اصفهان«، اظهار کرد: این روزها شهروندان 
ایام زیبای برگ ریزان پاییز را در شهر سپری می کنند، 
اما اگر نیروهای خدمات شهری شهرداری به موقع 
نسبت به جمع آوری برگ ها اقدام نکنند، می تواند 
برای مردم مشــکل آفرین شــود؛ به خصوص اگر 
برگ ها خشک و به ریزدانه تبدیل شود در هوا معلق 
و برای مردم مشــکالت تنفســی ایجــاد می کند.

علی قاسم زاده با بیان اینکه هفته گذشته به همت 
پاکبانان شــهرداری بســیاری از برگ های پاییزی 
درختان شهر جمع آوری شــد، افزود: متاسفانه دو 

نفر از پاکبانان شــهرداری در حین انجام ماموریت 
دچار سانحه تصادف شدند  که فوت یک نفر از آن ها 
را به خانواده ایشان تســلیت گفته و امیدواریم فرد 
دوم نیز که در حال حاضر در بیمارســتان بســتری 
شده، به زودی با به دســت آوردن سالمتی خود به 
جمع خانواده شهرداری باز گردد.شهردار اصفهان با 
بیان اینکه رانندگانی که در نیمه شب تردد می کنند 
باید بدانند افرادی در دل شب مشغول نظافت شهر 
هستند، از این رو باید ســرعت مجاز را رعایت کنند، 
خاطرنشــان کرد: علت تصادفی که اتفاق افتاده و 
منجر به فوت پاکبان شــده است، ســرعت باالی 
خودروی ســواری پیکان وانت بود که با خودروی 
حمل زباله شهرداری برخورد کرد و بر اثر آن پاکبان 
شهرداری که در پشت خودروی حمل زباله مشغول 
انجــام خدمت بــود، جان خــود را از دســت داد.

قاسم زاده در بخش دیگر ســخنان خود با اشاره به 
اقدامات شهرداری به مناسبت روز جهانی معلوالن، 
گفت: به همین مناسبت نشستی با فعاالن جامعه 
معلوالن برگزار کردیم که بسیار مفید بود؛ استعدادها 
و ظرفیت های فوق العاده ای در بین معلوالن وجود 
دارد که می تواند به ارتقای شــهر کمــک کند از این 
رو به اســتقبال اســتفاده از ظرفیت های معلوالن 
خواهیم رفت.وی گفت: با تصویب شورای اسالمی 
شــهر »دبیرخانه فرهنگی زاینده رود در شهرداری« 
راه اندازی شده اســت که وظیفه دارد نگاه مردم و 
جامعه ملی و حساســیت پیش آمده بین بخشی 
بین اصفهان و سایر شهرها را از مسیر فرهنگی نسبت 
به زاینده رود اصالح کند که امیدواریم بتوانیم با یک 
همیت جمعی و ملی این نگرانی را از سطح جامعه 

برطرف کنیم.

شهردار اصفهان خبر داد:

راه اندازی دبیرخانه فرهنگی زاینده رود در شهرداری

رونمایی از نماد شهری »سرو« در  اصفهان
نماد شهری »سرو« اثر استاد »مرتضی نعمت اللهی« به مناسبت روز جهانی داوطلب در بوستان 
شهدای مدافعین حرم رهنان آماده رونمایی شــد.معاون اجتماعی و شهروندی سازمان فرهنگی 
اجتماعی شهرداری اصفهان، آیین رونمایی از این نماد را بهانه ای برای ارج نهادن بر نقش سازنده 
مراکز مردم نهاد و کنشگران فعال اجتماعی در حل معضالت شــهری دانست و گفت: شهروندان 
اصفهانی می توانند در تصمیم گیری ها تاثیراث اساسی بگذارند و با تعامل و ارتباط موثر با مسئوالن، 
مطالبات شــان را پیگیری کنند.سعید امامی افزود: در شــرایطی که اصفهان با مشکالتی همچون 
خشکسالی، بحران آب، آلودگی هوا، ترافیک مزمن و… دســت و پنجه نرم می کند الزم است که 
مراکز مردم نهاد به یاری مدیریت شهری بشتابند و برای حل و فصل این مسائل راهکار ارائه دهند.

 میزبانی چین از »گنجینه های مشرق زمین«
نمایشــگاهی از آثار نگارگری ایران، متعلق به گنجینه های موزه ملی ملــک، موزه هنرهای معاصر 
اصفهان، موزه رضا عباسی و کاخ موزه چهلستون، بعدازظهر امروز در موزه هنرهای کلکسیون شانگهای 
افتتاح می شــود.مهدی تمیزی، مدیر موزه هنرهای معاصر اصفهان با اعالم این خبر گفت: یکی از 
پویاترین وجوه فرهنگی جوامع در هر دوره ای، هنر آن ملت اســت. هنری کــه برآمده از فرهنگ، 
زیست، ادبیات، آداب و رســوم اجتماعی است و در پناه زیبایی شناســی، به نمونه ای نادر، گویا و 
نسخه ای تاریخی تبدیل می شود.وی  ادامه داد: نام نمایشــگاهی که در موزه هنرهای کلکسیونی 
شانگهای چین افتتاح می شود و تا هشتم اسفندماه ســال جاری برپا خواهد بود، »گنجینه های 
مشرق زمین« است و به نگارگری ایران می پردازد.مدیر موزه هنرهای معاصر اصفهان تصریح کرد: 
نگارگری ایرانی، در خط و ربط شکل و مفهوم و در کاربست و کارگاه، بی شباهت به نگاره های چینی 
نیست. این همانندی، بی آنکه هویت را مخدوش کند، پیوندی انسانی و تاریخی میان چندین نسل 
از چندین هزاره می ســازد. این گونه اســت که زبان هنر، بی مرز و بی ادعا، با هر مخاطبی به گفت و 
شنود می نشیند.وی افزود: اثر هنری را باید نوشید و نیوشید. اصوات، در البه الی فرم ها، نوایی نو بر 
گوش و جان مخاطب می نشاند.به گفته تمیزی، در این نمایشگاه که با توجه به رعایت مقتضیات 
دوران کرونا برگزار می شود، مجموعه ای از تصاویر آثار نگارگری ایرانی از چهار موزه، انتخاب شده و 
 )Shanghai Art Collection Museum( بنیاد هنری بردبار و موزه هنرهای کلکسیون شانگهای

برگزاری این نمایشگاه را بر عهده دارند.
 

آیین رونمایی از فیلم مستند »سنگ ها را بسته اند« در اصفهان 
آیین رونمایی از فیلم مستند »سنگ ها را بسته اند« در اصفهان برگزار شد.فیلم مستند »سنگ ها 
را بسته اند« محصول سازمان هنری رسانه ای اوج ، به تهیه کنندگی و کارگردانی سیامک مختاری 
در 43 دقیقه تولید و آماده پخش شده اســت.این فیلم روایتی است از یک کارآفرین پرتالش که 
از نخاله ها و دورریزهای معادن سنگ، آثار بدیع هنری و با ارزشی در حوزه سنگ های تزیینی نما و 
زینتی خلق کرده و باعث ارزش افزوده بی نظیری در صنعت سنگ ایران شده است.نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شورای اسالمی در این آیین اظهار داشــت:با توجه به اینکه کشور دچار تحریم 
است، مشکالتی وجود دارد، ولی بســیاری از  تحریم های دیگر وجود دارد که اصال ربطی به دشمن 
بیرونی ندارد و متاسفانه عواملی داخلی باعث و بانی این تحریم ها هستند.مهدی طغیانی افزود: 
جای خالی این گونه آثار و مستند ها و فعالیت هایی که رسانه و دوستان هنرمند و فعاالن فرهنگی 
می توانند انجام دهند، بسیار محسوس است، زیرا اگر بارها و بارها برای مسئوالن توضیح داده شود 
تاثیر آن به اندازه یک فیلم اینچنینی نخواهد بود.وی بیان کــرد: در بحث عملکردهای غلط بعضی 
از ســازمان های ما در اقتصاد به اینها مشــکالت نهادی می گوییم و اتفاقا در بحث ادبیات توسعه 
اقتصادی، مشکالت نهادی در کشورهای توسعه نیافته جدی تر از سایر مشکالت شان مثل مشکل 

تامین مالی آنهاست و این مشکالت نهادی است.

با مسئولان

خبر روزخبرخوان

اعالم نتایج فراخوان 
حمایت از تولید آثار 

نمایشی فاخر حوزه  هنری 
مدیر خانه تئاتر حوزه هنری اســتان اصفهان از 
پایــان بازخوانی و بازبینی آثــار فراخوان طرح 
حمایت از تولید آثار فاخر نمایشی حوزه هنری 
و اعالم نتایج خبر داد.محمدرضا رفیعی با اشاره 
به اعالم نتایج فراخوان حمایت از تولید و اجرای 
آثار نمایشــی فاخر حوزه هنری اصفهان، گفت: 
پس از انتشار و ارسال فراخوان طرح حمایت از 
تولید آثار فاخر نمایشی، توسط خانه تئاتر حوزه 
هنری استان اصفهان، تعداد ۷۷ نمایشنامه و 
طرح نمایشی به همراه ۱۵ فیلم تئاتر به دبیرخانه 
این فراخوان رسید.مدیر خانه تئاتر حوزه هنری 
استان اصفهان افزود: پس از بازخوانی آثار توسط 
هیئت داوران متشــکل از آقایان امیرهوشنگ 
جمشیدیان، رسول هنرمند و پیمان کریمی در 
مجموع تعداد ۱۹ اثر در بخش صحنه ای و 8 اثر 
در بخش خیابانی به مرحله بازبینی راه یافت.وی 
گفت: در بخش صحنه ای نمایشنامه های )آقا 
جالل، سینه سرخ ها، آخرین شب، ُحسن روی 
یوسف، شوبیل، مثل بی کس ترین باشوی دریا، 
خواب هایم سراغ تو را می گیرند، داستان کالت، 
کوچه نقاش ها، اسکرین شات، بینایی، شازده 
کوچولو، دنیای خاکســتری، تصمیم قشنگ 
توی کتاب بچه ها، گرگ، شب نامه، قصه های 
قلعه قرمز، مرثیه ابدی، اونی که می خواســتم 
این نبود( در بخش خیابانی نمایشــنامه های 
)بازمانده، سیاه پوشــان، روباه و زاغ، ایموجی 
ها، قاصد، رادیو کرم، منو یک اینستا، عشق چند 
امضا بر تنگ بلور( به مرحله بازبینی رســیدند.
رفیعی خاطرنشــان کرد: آثــار منتخب پس از 
بازبینی و درصورت انتخاب و تایید نهایی داوران 
بر اساس کیفیت تولید نمایش مورد ارزیابی و 
گروه بندی و حمایت مالی قرار خواهند گرفت.
وی تصریح کرد: سرپرست آثار منتخب حداکثر 
تا ۲۰ آذرماه فرصت دارند تا ضمن ارسال مجوز 
کتبی نویسنده آمادگی گروه خود را جهت تعیین 
نوبت بازبینی به واحد نمایش حوزه هنری اعالم  
کنند.محمدرضا رفیعی تاکید کرد: نمایش های 
منتخب از تاریخ ۲۰ دی لغایت ۵ بهمن ماه ۱4۰۰ 

مورد بازبینی قرار خواهند گرفت.

مدیر هنری و امور سینمایی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس اصفهان  اظهار داشت: جشنواره تولیدات هنری و سینمایی دفاع مقدس با عنوان 
»فانوس« توانسته جایگاه خوبی بین هنرمندان استانی پیدا کند و هر ساله توجه طیف بیشتری از گروه ها به این جشنواره جلب می شود.

ایزددوست افزود: هنرمندان استان اصفهان ظرفیت بسیار زیادی در تولید آثار دفاع مقدس داشته و در هر ســال شاهد آثار کیفی و کمی هنرمندان استان 
در جشنواره را داشتیم. مدیر هنری اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان با اشاره به برگزاری جشنواره فانوس در اصفهان یادآور 
شد: پنجمین جشــنواره هنری فانوس در مرحله اســتانی با رقابت بیش از ۹۵ اثر در بخش و شــاخه های مختلف هنری و معرفی ۲۷ اثر به کار خود پایان 
 داد. ایزددوست گفت: از بین آثار برگزیده استانی ۵ اثر به جشــنواره ملی فانوس راه پیدا کرد که مراسم اختتامیه در مشهد مقدس برگزار و منتخبان معرفی 

خواهند شد.

راهیابی 5 اثر از هنرمندان اصفهانی به جشنواره ملی فانوس

 هنر دست دختران
 کم توان ذهنی

خیاطی، بافتنی، ترمه دوزی و سوخت 
چرم از جمله هنرهای دست این دختران 
کم توان ذهنی اســت که در ساختمان 
کوچک خیریه توانبخشــی »پگاه امید 
اصفهان« و در کنار هم آموزش می بینند 
تا بتوانند همچون همســاالن خود روز 
به روز بــه هدف های ذهنــی نزدیک و 
نزدیک تر شــوند. دختران این خیریه با 
کوچک ترین هزینه به خلق بزرگ ترین 

آثار می پردازند.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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مردم از دوران باستان، عاشق ســنگ های قیمتی بوده اند. 
رومی ها بــر این باور بودند کــه الماس ها از ســتاره های در 
حال سقوط به دســت می آیند و یونانیان اعتقاد داشتند   که 
الماس ها اشک های بهشتی هستند. از آنجایی که سنگ های 
قیمتی در طول تاریخ بشر به عنوان میراث گرانبهایی در نظر 
گرفته شــده اند، از این رو آن ها به عنوان راهی برای ذخیره 
ثروت به شــمار می روند. در طول تاریخ، مردم از سنگ های 
قیمتی برای محافظت، دفع شر، درمان یا صرفا برای نشان 
دادن ثروت خود اســتفاده کرده اند. بزرگ ترین و گران ترین 
سنگ های قیمتی همواره در طول تاریخ، به ویژه در میان افراد 
سلطنتی محبوب بوده اند.الماس از هند و آفریقای جنوبی، 
یاقوت کبود از ســریالنکا، یاقوت ســرخ از برمه )میانمار( و 
ســنگ هایی همچون زمرد، نه تنها در گذشته بلکه همچنان 
نیز بسیار ارزشمند هستند. بســیاری از سنگ های قیمتی 
معروف در این فهرست، متعلق به خانواده های سلطنتی یا 
نجیب زادگان هستند و اغلب در طول جنگ یا فتح دست به 
دست  شده، یا به عنوان هدیه از حاکمی به حاکم دیگر داده 
می شدند. برخی از آن ها هنوز به عنوان بخشی از خزانه های 
سلطنتی به شمار می روند. اگرچه بسیاری از آن ها در دست 
افراد ناشناس اســت، اما تعداد کمی با توجه به تاریخچه و 

منحصر به فرد بودن شان غیر قابل ارزش گذاری هستند. در 
ادامه لیستی از گران بها ترین سنگ های جهان را به شما ارائه 

می دهیم. با ما همراه باشید.
 مروارید الئوتســه : این مروارید بد شــکل بزرگ توسط یک 
صدف غول پیکر تولید شده است که توسط یک غواص مروارید 
در نزدیکی پاالوان در فیلیپین پیدا شــد و به یک مقام محلی 
داده شــد. ویلبرن کاب آمریکایی توانست با درمان ماالریای 
پسر این مقام محلی این مروارید را به دست آورد. این مقام 
محلی مروارید را بــه کاب داد و او آن را به ایاالت متحده آورد. 
این مروارید در موزه تاریخ طبیعی آمریکا تایید اعتبار شد و در 
موزه ریپلی در شــهر نیویورک به نمایش گذاشته شد. پس از 
مرگ کاب، پیتر هافمن و ویکتور باربیش از کلرادو، مروارید را 

از وارثان کاب خریدند.

الماس اورلوف سیاه : الماس اورلوف ســیاه ظاهرا در قرن 
نوزدهم از یک معبد هندی به سرقت رفته است. این سنگ 
ممکن است متعلق به پرنسس نادهزا پترونا اورلوف باشد 
که پس از انقالب بلشویک به پاریس گریخت. این الماس در 
سال 1۹32 در نیویورک ظاهر شد که متعلق به چارلز وینسون، 
فروشنده جواهرات بود. کارتیه سنگ را به یک نگین گرد 67.5 
قیراطی برید و آن را در گردنبندی با الماس های بی رنگ قرار 
داد. این گردنبند چندین بار دست به دست شد و کریستیز آن 

را در حراجی در سال 2006 به یک خریدار ناشناس فروخت.
الماس سانسی: الماس سانســی، یک الماس سپر شکل 
55.23 قیراطی است که رنگ زرد مایل به سبز روشن دارد. 
این ســنگ در قرن چهاردهم در هند پیدا شــد و توسط یک 
الماس تراش ونیزی به ایتالیا قاچاق شــد. این الماس که 
به نام یکی از مالکان، نیکالس سانســی نام گذاری شد، از 
دوک های ایتالیایی به دوک های فرانسوی، سپس به پرتغالی 
ها، ســپس به انگلیســی هاو بعد به خانواده های سلطنتی 
فرانســه، در ادامه به بناپارت ها، بعد از آن به یک شــاهزاده 
روسی و در نهایت به دســت خانواده آستور رسید. موزه لوور 
این جواهر را در سال 1۹76 از آستورز خرید و الماس سانسی 

اکنون با جواهرات دیگر فرانسه در موزه نگهداری می شود. 

آشپزی

ساندویچ مرغ خامه ای 
مواد الزم : سینه مرغ  یک عدد کامل، بیبی اسفناج 100 گرم، 

خامه صبحانه 2 قاشق غذاخوری، پنیر خامه ای 2 قاشق غذاخوری،قارچ 
150 گرم، سیر 2 حبه، آویشن  یک قاشق چای خوری،نمک و فلفل سیاه به 
مقدار کافی، روغن زیتون به مقدار کافی، سس پستو 3 قاشق غذاخوری

دستور پخت : سینه مرغ را به همراه آویشن،3 قاشق غذاخوری روغن زیتون و مقداری نمک و 
فلفل سیاه مخلوط کنید و روی مواد را با سلفون بپوشانید و به مدت یک ساعت در یخچال قرار دهید. 
بعد از مزه دارشدن مرغ، تابه گریل را روی حرارت متوسط قراردهید و رویش را با مقداری روغن چرب 

کنید و گوشت مرغ را روی آن بپزید.سپس سینه مرغ گریل شده را به صورت نواری برش بزنید.
قارچ را پس از شستن به صورت ورقه ای خرد کنید. حاال  تابه ای را روی حرارت قرار دهید و مقداری 
روغن به آن اضافه کنید و قارچ ها را داخل روغن تفت دهید.وقتی آب قارچ ها کشیده شد، گوشت 

مرغ گریل شده را به قارچ اضافه کنید و تفت دهید تا گوشت مرغ و قارچ خوب سرخ شوند.
در ادامه خامه و پنیر خامه ای را اضافه کنید و کمی تفت دهید.پس از این مراحل، نوبت 

به اضافه کردن اسفناج هاست. اسفناج ها را داخل تابه کمی تفت دهید تا مواد 
یکدست شوند.سپس تابه را از روی حرارت بردارید و سس پستو را به 

مواد اضافه کنید و هم بزنید.مخلوط قارچ و مرغ خامه ای را 
درون نان های باگت باز شده بریزید و به عنوان 

یک ساندویچ داغ سرو کنید.

با ارزش ترین سنگ های قیمتی کمیاب در جهان

 اکران »تی تی« با بازی الناز شاکردوست
 به تعویق افتاد

 جذب ۶۰ هزار مخاطب به سینما
 بدون بازیگر چهره

  چهارمین فیلم سینمایی آیدا پناهنده با بازی الناز شاکردوست، 
پارسا پیروزفر و هوتن شکیبا، بنا بود در اواخر آذر ماه سال جاری 
اکران شود، اما با تغییر برنامه اکران فیلم، گروه تهیه و پخش 
»تی تی«، امیدوارند به زودی و در شرایط مناسب تر این فیلم را به 
نمایش عمومی درآورند. »تی تی« درباره  زنی معروف به »تی تی خله« 
است که می خواهد بشریت را نجات دهد.

 تهیه کننده »پوست« بیان کرد: اکران »پوست« در شرایط بحرانی 
سینما که 2 سال است با کرونا دست و پنجه نرم می کند، به بسیاری 
از دوستان ثابت کرد که فیلم های این چنینی می توانند مخاطب عام 
داشته باشند.محمدرضا مصباح، با اشاره به اینکه تاکنون بیش از 60 
هزار نفر این فیلم را تماشا کرده اند، گفت:موفقیت این فیلم در اکران 
نشان داد مخاطب عام، سینمای قصه گو را دوست دارد.

با به روزرسانی تجهیزات مخابراتی در اتوبان نطنز  - کاشان، پوشش اپراتور همراه 
اول در این منطقه افزایش یافت.با تالش مدیریت و مساعدت مسئولین ارشد 
مخابرات منطقه اصفهان و در راستای بهبود وضعیت پوشش تلفن همراه در جاده 
های مواصالتی، تعداد سکتور های آنتن تلفن همراه منصوبه در محل عوارضی 

قمصر افزایش یافت و بدین وســیله ظرفیت و منطقه تحت پوشش این آنتن 
بهبود و ارتقا پیدا کرد.گفتنی است؛ توسعه سایت های مخابراتی در سطح استان، 
نقش بسزایی در افزایش کیفیت شبکه ســیار و به دنبال آن کاهش نقاط کور و 

افزایش پهنای باند و کیفیت اینترنت به همراه خواهد داشت.

رییس اداره طرح های توسعه شهری و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان گفت: ساز و کارهای قانونی و محلی بسیاری وجود دارند که می توانند 
تفرق مدیریت شهری را به سمت هماهنگی بیشــتر پیش ببرند.علی هنردان 
اظهار کرد: طرح  تفصیلی شهر اصفهان طرحی است قانونی که بر اساس معیارها 
و اصول شهرســازی و در انطباق با طرح های فرادســت تهیه شده و به تصویب 

مراجع قانونی رسیده است. 
 وی افزود: در این طرح همانند سایر طرح های توســعه شهری اختیار دخل و 
تصرف مالک در ملک خود به هر شکل )قاعده فقهی تسلیط( به موجب قانون، 
نظم ناشی از حیات جمعی و قاعده الضرر، تحدید و مشروط به رعایت ضوابط 
و مقرراتی خاص شده اســت به این صورت که مالکین، هر گونه ساخت و ساز 
در ملک خود را باید بر اساس کاربری ها و ضوابطی مشخص انجام داده و یا با 
دریافت حقوق ناشــی از مالکیت، عین آن را در اختیار متقاضیان و یا متولیان 

مربوط قرار دهند.
رییس اداره طرح های توسعه شهری و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان با بیان اینکه در واقع بنا به مقتضيات زندگی در جوامع شهری و برآورده  
کردن نيازهای عمومی، تملك اراضی واقع در طرح توســط متولیان و مجریان 
مربوطه مشروعيت قانونی می یابد، گفت: اما بالتکلیفی برخی مالکین به ویژه 
مالکین اراضی با کاربری خدماتی و عمومی زمانی شروع می شود که متولیان 
اجرای طرح روی اراضی ایشان، از پرداخت حقوق مالکیت و در اختیارگیری این 

اراضی استنکاف می کنند.  
 وی افزود: در این موارد هر چند متولیان امر )بخش دولتی و عمومی( به موجب 
قانون تعيين وضعيت امالك واقع در طرح های دولتی و شــهرداری ها مصوب 
1367 ملزم به انجام معامالت قطعی طی مدت زمان 18 ماه هستند؛ اما شواهد 
تجربی و عملی نشــان می دهد اکثر آن ها فاقد برنامه و بودجه مشخص برای 
تملک این اراضی طی مهلت مقرر بوده و از طرفی برنامه  زمان بندی مصوب برای 
تعیین اولویت اجرای طرح )زیر 5 سال یا باالی 5 سال( نیز ندارند.  هنردان با 
اشاره به اینکه بر این اساس دو راه بیشتر پیش پای مالکین وجود ندارد، اذعان 
داشت: یا اینکه همچنان بالتکلیف مانده تا روزی، روزگاری متولیان امر نسبت 
به در اختیارگیری و پرداخت عوض ملک ایشــان اعالم آمادگی کرده و اقدام به 
تملک کنند و یا برای اخذ اعالم عدم نیاز طی مهلت های مشــخص وارد فضای 
چانه زنی شده و یا دست به توافقاتی سودجویانه و سلیقه ای )به نفع متولیان 
دولتی و عمومی اجرای طرح( بزنند که در هر دو حالت ایشان از حقوق مالکانه 

خود به صورت نسبی محروم می شوند.  
 وی تصریح کرد: با در نظر گرفتن حدود قانونی، مشــخص می شــود که عمده
  دلیل بالتکلیفی برخی مالکین، عدم تعهــد متولیان اجرای طرح های عمرانی

 و عمومی بــه تملک اراضی در مهلــت قانونی )18 ماهه( و از طرفی نداشــتن 
 برنامه زمان بندی مصــوب برای تملک و اجرای طرح های مشــخص شــده 

در طرح تفصیلی است.

مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: با وجود صنایع عمده و جزء، نیروگاه ها و جمعیت 
کالن استان اصفهان، تامین گاز طبیعی برای واحدهای صنعتی وبهبود سالمت محیط 
زیست این استان نقش تعیین کننده و راهبردی دارد.به گزارش روابط عمومی شرکت 
گاز استان اصفهان، مدیرعامل این شرکت، گازرسانی به صنایع را یکی ازاقدامات مهم 
سال جاری این شرکت دانست و گفت: با توسعه گازرسانی به صنایع؛ امیدوار هستیم 
شرایط تولید برای کارخانجات و گلخانه های سطح استان بیشتر فراهم  شود.سید 
مصطفی علوی اظهار داشت: از ابتدای شروع مصوبه  شورای اقتصاد )آبان ماه سال 
۹5( تا پایان ســال گذشــته، تعدادیک هزار و 2۹6 واحد صنعتی در سطح استان 
گازرسانی شــده و 530 واحدصنعتی نیز در برنامه امســال قرار گرفته وبرای سایر 
واحدها هم ادامه دارد.علوی، تصریح کرد: با گازرســانی به واحد های صنعتی طی 
سال جاری، امیدواریم گاز طبیعی جایگزین بیش از 45 میلیون لیتر سوخت )فسیلی 
/مایع(  شود.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، صرفه جویی و مصرف بهینه گاز را 
راهی برای پایداری و تاب آوری گاز بیان کرد و گفت: مجموعه اقدام ها و سطح خدمات 
گازرسانی که مشاهده می شود، بیانگر تعهد، توانمندی و تالش مجموعه کارکنانی 
است که دلسوزانه فعالیت می کنند.مدیرعامل شــرکت گاز استان اصفهان، با بیان 
اینکه در حال حاضر بالغ بر یک میلیون و۹60 هزار مشترک در سطح این استان از گاز 
طبیعی بهره مند هستند، گفت: گازرسانی به 112 شهرستان و 1060 روستای استان با 

نصب بیش از یک میلیون و110 هزار انشعاب انجام شده است.مدیرعامل شرکت گاز 
استان اصفهان، افزود: این شرکت با تکیه بر کارکنان متعهد و تامین کنندگان توانمند 
خویش، در زمینه ارائه خدمات مستمر و ایمن توزیع گاز طبیعی از طریق برنامه ریزی، 
طراحی، اجرا، بهره برداری و نگهداری شبکه ها و تاسیسات گازرسانی، برای رفع نیاز 
و رفاه مشترکان خانگی، صنعتی و عمومی در سطح استان، با رعایت استانداردها و 

مدیر مخابــرات منطقه اصفهان گفــت: تمرکز معاونت ها و شهرســتان ها بر ضوابط فنی فعالیت می کند. 
افزایش بهره وری منابع موجود و اســتفاده بهینه از تجهیزات در حال حاضر، 
ابزارهای مهمی هستند که در پیشــبرد اهداف شرکت باید نهایت استفاده را از 
آنها برد.اسماعیل قربانی در جلســه محوری شهرستان ها که به صورت ویدئو 
کنفرانس و با حضور شــورای معاونین و رؤسای شهرســتان ها  برگزار شد، با 
اشــاره به لزوم پیگیری مجدانه موضوعات در هفته های باقی مانده تا پایان 
سال، اظهار کرد: یکی از منابع موجود زمان اســت که باید با استفاده بهینه از 
آن،  پروژه های باقی مانده را حداکثر تا آخر سال به نتیجه رساند و موضوعات 
را با حساســیت  بیشــتری به صورت هفتگی پیگیری کرد. وی ضمن تبریک 
به همکاران به واسطه درخشــش مخابرات منطقه اصفهان در ارزیابی شش 
ماهه اول سال جاری عنوان کرد: قطعا قرار گرفتن اصفهان در جمع مناطق برتر 
مخابراتی حاصل تالش شبانه روزی همه کارکنان بوده ولی باید توجه داشت 
که با وجود ظرفیت های انسانی موجود، مخابرات اصفهان توان قرار گرفتن در 
رتبه اول کشوری را نیز دارد.اسماعیل قربانی افزود: افزایش درآمدها در حوزه 
سرویس های درآمد زا، ارائه ســرویس های تجاری متناسب با نیاز جامعه، 
انجام تعهدات  در مورد سرویس های عمومی، به حداقل رساندن الوصولی ها، 

افزایش تعامالت همگرا  با حاکمیت در شهرستان ها در راستای انجام پروژه 
ها و پیگیری جهت به سرانجام رساندن فاز جدید توســعه ارتباطات سیار در 
سطح استان از جمله مباحثی است که باید همه حوزه های مربوطه با جدیت 
تمام در راستای تحقق آن گام بردارند.گفتنی است؛ جلسه محوری شهرستان 
ها به صورت هفتگی و با هدف سیاست گذاری و  ارزیابی روند عملکرد ادارات 

مخابرات شهرستان ها برگزار می شود.

سیزدهم آذرماه امسال مصادف با چهلمین سالگرد درگذشت استاد بزرگ آواز 
ایران، مرحوم جالل تاج اصفهانی است.به همین مناسبت برای نخستین بار 
عکسی دیده نشده از آن استاد اخالق منتشر می شود که مربوط به سال 1340 
هجری خورشیدی است.این عکس را پیشکسوت روزنامه نگاری و نخستین 
مدیر روابط عمومی ســازمان آب و فاضالب اصفهان، استاد اکبر میرشمس 
در اختیار گنجینه و مرکز اسناد آبفای اســتان اصفهان گذاشته تا در این موزه 
به نمایش در آید.در این عکس به ترتیب از ســمت راســت حسن کلباسی 
معاون دبیرستان صائب و رییس سازمان رهبری جوانان، رضا ورزنده استاد 
موسیقی، اکبر میر شمس خبرنگار جراید اصفهان و استاد جالل تاج اصفهانی 

خواننده نامدار اصفهان دیده می شوند.

با تالش مخابرات منطقه اصفهان انجام شد؛
توسعه پوشش اپراتور همراه اول در اتوبان کاشان- نطنز

رییس اداره معماری اداره کل راه و شهرسازی استان مطرح کرد:

طرح تفصیلی شهر اصفهان و بالتکلیفی برخی مالکین

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان:

گاز نقش راهبردی در اقتصاد استان دارد

مدیر مخابرات منطقه اصفهان:

افزایش بهره وری منابع، تکلیف سازمانی جهت تحقق اهداف مخابرات است

انتشار یک عکس از استاد جالل تاج اصفهانی پس از 60 سال
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