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 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 21162 
مورخ 1400/9/15       نوبت چاپ اول

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان  م الف:1236884

مدت شماره مناقصهعنوان پروژهردیف
قرارداد

مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه 

)ریال(

مبلغ برآورد اولیه 
به ریال )بر اساس 

فهرست بها سال 1400(

نوبت 
مناقصه

1
ســرویس بهداشــتی مدارس مناطق 
نجف آباد، خمینی شــهر، تیران و کرون 

)3 مورد(
اول2413/000/0008/245/047/997 ماه2000004038000029

2
ســرویس بهداشــتی مدارس مناطق 
 بن رود، نائیــن، جرقویه علیــا، جلگه 

)4 مورد(
اول3355/000/0007/094/380/027 ماه 2000004038000030

3

ســرویس بهداشــتی مدارس مناطق 
فالورجــان، زرین شــهر، فوالدشــهر، 
پیربکران، باغبهادران، دهاقان )6 مورد( 

اول2616/000/00012/317/536/268 ماه 2000004038000031

4
سرویس بهداشتی مدارس نواحی دو، 

سه، چهار، پنج، شش )پنج مورد(
اول2653/000/00013/057/636/059 ماه 2000004038000032

5
 تکمیــل مدرســه حقــی خوانســار 

)بنت الهی سابق( 
اول3308/000/0006/149/224/428 ماه 2000004038000033

1- دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان
2- موضوع مناقصه: مندرج در جدول فوق

3- تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:
الف( مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی 1400/9/17 لغایت مورخ 1400/09/21 

ب( مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ 1400/10/2 

ج( زمان گشایش پاکات اسناد مناقصه روز شنبه مورخ 1400/10/4 در محل سالن جلسات

د( قیمت پیشنهادی پیمانکار الزامًا بایستی با سقف رتبه پیمانکار در رشته ساختمان و ابنیه مطابقت داشته باشد.

ه( نحوه عقد قرارداد به صورت زیربنایی بر اساس بخشنامه سر جمع ) شــماره 96/1299188 مورخ 96/5/4 و تبیین مواردی از بخشنامه سر جمع به شماره 

97/446861 مورخ 97/8/22 و اصالحیه بخشنامه سر جمع به شماره 1400/344656 مورخ 1400/7/24 ( می باشد.

نشانی تحویل اسناد مناقصه: اصفهان- خیابان باغ گلدسته- مقابل درب شرقی بازار هنر- اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان ) تلفن تماس: 32222889(
4- نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه: 

الف( سپرده )واریز به شبای شماره 780100004061030607670085 تمرکز وجوه سپرده بانک مرکزی  ب( ضمانتنامه معتبر بانکی 

5- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از گشایش پیشنهادهای مالی و این مدت برای یک بار و برابر سه ماه قابل تمدید می باشد.
متن این مناقصه در پایگاه اینترنتی www.nosazimadaresisf.ir و iets.mporg.ir قابل رویت می باشد و کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 

مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 

خواهد شد. 

اداره کل نوسازی 
مدارس استان اصفهان

نوبت دوم

 رییس کمیتــه صنایع و معادن مجلس شــورای اســالمی در هجدهمین 
نمایشگاه متافو از غرفه فوالد مبارکه بازدید و از نزدیک با مدیران این شرکت 
گفت وگو کرد. عزت ا... اکبری تاالرپشــتی، فوالد مبارکه را افتخار کشــور 
دانست و گفت: این شرکت نگین صنعت کشور است و تمامی فعاالن حوزه 

معدن حامی صنایع و تولید هستند.
رییس کمیســون صنایع و معادن مجلس گفت: حواشی سیاسی به حوزه 
صنعت آسیب می زند و ما بدون ورود به این حواشی از صنایع کشور از جمله 
فوالد مبارکه حمایت صد در صدی داریم.وی از دولت و مجلس خواست از 
تولید و صنعت حمایت کنند و ادامه داد: اقتصاد کشــور برخواسته از صنعت 
است، دولتمردان نباید تصمیماتی اتخاذ کنند که به صنعت آسیب وارد شود 
حتی اگر دولت در آن صنعت سهامدار باشــد.اکبری تاالرپشتی تاکید کرد: 

 دولت نباید در امور تولید دخالت و تصدی گری کنــد، دولت باید تنها نقش 
حمایتی و نظارتی داشــته باشــد و اجازه دهد بخش خصوصی به تنهایی 
مدیریت کند. رییس کمیســون صنایع و معادن مجلس معتقد است تمام 
مشــکالت در زنجیره صنعت ناشی از دخالت دولت اســت و به عبارتی هر 
کجا پای دولت در میان باشــد مشکل ایجاد می شــود. ما در مجلس تمام 
تالش خود را انجام می دهیم تا جایی که امکان دارد دخالت دولت را کاهش 
دهیم.وی با بیان اینکه باید صنایعی مانند فوالد مبارکه تکثیر  شوند، گفت: 
باید صنایع در بازارهای جهانی حضوری پررنگ داشته باشند حتی اگر مواد 
اولیه را از خارج وارد کنیم.اکبری تاالرپشتی با اشاره به قدمت تاسیس فوالد 
مبارکه  اظهار کرد: کســانی که این شرکت را تاســیس کرده اند افکار بزرگی 

داشته اند و توانسته اند شرکت را به این نقطه برسانند. 

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بازدید از غرفه فوالد مبارکه مطرح کرد:

فوالد مبارکه افتخار کشور است

اصفهانی ها فردا نماز باران می خوانند. دیروز خبر رســید که آیت ا... ناصری، استاد اخالق و عرفان حوزه 
علمیه اصفهان گفته اند که دوست داشتند در نماز باران شرکت کنند؛ اما شرایط جسمی شان اجازه 

نمی دهد، با این حال همراه با مردم و از خانه در اقامه این نماز شــرکت می کنند. آیت ا... ناصری گفتند: 
»عده ای از آقایان نزد من آمدند و برای نماز باران دعوت کردنــد، الحمدلله رب العالمین نماز اقامه 

می شــود و به امید خداوند متعال مورد عنایت امام زمان)عج( نیز قرار می گیرد و به دنبال آن 
جمعیتی از مومنین و عالقه مندان به والیت هم خوشحال می شوند. این حقیر سراپا تقصیر 

نیز به محض اطالع از ساعت اقامه نماز باران، این نماز را اقامه می کنم. الزم به ذکر است که 
بنده قدرت زیادی نداشته، نمی توانم راه بروم و اگر شرایط مهیا بود در اقامه جمعی  نماز 

باران شرکت می کردم. بنابراین در زمان اقامه نماز به صورت فردی وضو گرفته و نماز 
خود را نشسته می خوانم، همچنین شرکت در دعای مردم هم دارم. فراموش نشود 
که درب خانه امام زمان)عج( یابن الحســن بگویید و این امر هرگز فراموش نشود. 

خداوند را قسم می دهم به حضرت محمد و آل محمد)ص( که آبروی اهل علم حفظ شود.«
پس از توصیه آیــت ا... ناصری به اقامه این نماز، اعالم شــد که فردا در اصفهان نماز باران خوانده می شــود. 
نماز باران اصفهانی ها قرار است در ساعت 10 صبح روز جمعه در گلستان شــهدای اصفهان به امامت آیت ا... 
سید ابوالحسن مهدوی، عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت اصفهان اقامه شود و در این 
راستا دفتر آیت ا... مهدوی و ســتاد نماز باران در اطالعیه هایی جداگانه از مردم دعوت به حضور در 
این مراسم کرده اند. پیش از این و در ســال 96 هم در پی خشکسالی ها و مشکالت کشاورزان 
اصفهانی، چندباری نماز طلب باران به منظور نزول رحمت الهی در اصفهان به امامت آیت ا... 
مهدوی اقامه شــد.در آداب خواندن نماز باران آمده که باید در مکانی پاک خوانده شود و 
چه مکانی پاک تر از »گلستان شهدا«ی این شهر که پاک ترین و مخلص ترین مردان مرد 
روزگارمان در آن آرمیده اند و حتما نگاه شان و دعای شان بدرقه استغاثه مردم این شهِر 

خسته از مصائب است. 

 فردا 10 صبح در  گلستان شهدا
 نماز طلب باران در جوار شهیدان خوانده می شود؛

ساعت استسقاء 

پایان موج پنجم کرونا در اصفهان؛
آرامش قبل از طوفان

با وعده دادن مسئوالن، مردم خانه دار نمی شوند
سراب وعده های نو !

در حال حاضر نزدیک  به 900 هزار تا یک میلیون نفر هنوز دوز اول واکسن کرونا را تزریق نکرده اند و این اتفاق نگران کننده 
است و باعث می شود ویروس کرونا بین این افراد چرخیده و آنها را مبتال کرده و موجب مرگ ومیر شود. 81.5۷ درصد 

نوبت نخست و 6۷.61 درصد نوبت دوم جمعیت باالی 12 سال تا 15 آذر ماه امسال واکسینه شده اند.

با یک گشت و گذار ساده در سایت های فروش خانه و زمین مثل »دیوار« و »شیپور« یا سرزدن به امالکی ها متوجه 
خواهید شد که دیگر آپارتمان کمتر از یک میلیارد تومان در اصفهان وجود ندارد. تا سه سال پیش آپارتمان در اصفهان 

با 200 میلیون تومان هم خرید و فروش می شد؛ اما حاال این قیمت ها چیزی شبیه به رویا شده است.
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شهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به واگذاری خدمات رفت و روب سطح شهر دولت آباد به مدت یکسال 
از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری: روز  پنجشنبه مورخ 1400/10/2 
گشایش پاکات: روز شنبه مورخ 1400/10/4 

 www.dolatabadcity.ir محل دریافت اسناد: دولت آباد – بلوار طالقانی- پایگاه اینترنتی
تلفن: 031-45822010 

 www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

آگهی مناقصه عمومی

محمد حسن یاری- شهردار دولت آبادم الف:1237896

نوبت اول

رونمایی از سردیس 
 شهید قاسم سلیمانی

 در گلستان شهدا

والدت حضرت زینب كبرى )    س( و روز رپســتار را تبریــک می گوییم
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انتقاد یک نماینده از گزارش های کلیشه ای بعضی وزرا
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: متاسفانه تاکنون هیچ برنامه عملیاتی 
از وزرا برای حل مشکالت مردم و کشور اجرایی نشده است.پرویز محمدنژاد طی تذکری شفاهی در 
جریان جلسه علنی مجلس بیان کرد: از رییس و هیئت رییسه مجلس بابت زحماتی که در طول این 
مدت کشیدند سپاسگزارم ؛ اما مجلسی که به عنوان عصاره فضائل ملت است باید دقیق تر حرکت 
کند. متاسفانه بعضا وزرا تنها در مجلس حاضر شده و گزارشی را  کلیشه ای ارائه می کنند. ما تا کنون 
هیچ برنامه ای که مشکل مردم و کشور را حل کند از وزرا ندیده ایم.وی در ادامه اظهار کرد: اگر وظیفه 
مجلس ریل گذاری اســت زمانی این وظیفه به درستی محقق می شــود که اعداد و ارقام دقیق به 
مجلس ارائه شود.  تاکنون یک عدد دقیق در خصوص نرخ تورم به مجلس ارائه نشده و دولت برنامه 

خود را برای مهار آن اجرایی نکرده است.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: اینکه ما در حوزه گاز و برق تراز منفی 
داریم درست است؛ اما عددی که برای آن باید برنامه ریزی شــود اعالم نشده است. ارائه گزارش 
کمی مشکلی را حل نمی کند. ما گزارشی می خواهیم که برنامه محور باشد و به حل مشکالت مردم 

منجر شود.
 

نماینده مجلس: 

دولت قبلی، دنبال کودتای اقتصادی بود
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی خطاب به وزیر اقتصاد 
گفت که مراقب برخی کارشناسان نفوذی در داخل وزارت اقتصاد، سازمان بورس و سازمان خصوصی 
سازی باشید. مهدی سعادتی اظهار کرد: مقام معظم رهبری فرمود که اجرای سیاست های اصل 
۴۴ قانون اساسی، مخالفان و دشمنانی دارد؛ اما تالش برای حل این مشکل یک نوع جهاد است.

وی ادامه داد: در این مسیر باید مراقب برخی کارشناسان نفوذی در داخل وزارت اقتصاد، سازمان 
بورس و سازمان خصوصی سازی باشید. مهلت داده شــده به دولت به اتمام رسیده و دولت حق 
استمرار مالکیت و مدیریت بر شرکت های ســرمایه پذیر را ندارد.این نماینده مجلس خاطرنشان 
کرد: دولت گذشته به دنبال کودتای اقتصادی و تســلط عده ای خاص بر اموال مردم بود، مجلس 

در برابرش ایستاد.
 

عضو کمیسیون امنیت ملی:

 افتخار می کنم که برجام را آتش زدم
یک عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اســالمی تاکید کرد: اراده 
جمهوری اسالمی ایران این اســت که با احیای برجام به نفع ملت، حقوق جمهوری اسالمی ایران 
محقق  شود.حجت االسالم مجتبی ذوالنور گفت: پیش بینی ما این است که اگر طرف مقابل و به 
ویژه آمریکایی ها اراده داشته باشند و آمریکایی ها اخاللی ایجاد نکنند مذاکرات به نتیجه خواهد 
رسید چرا که اراده جمهوری اسالمی ایران این است که مذاکرات به نفع مردم شکل گرفته و برجام 
احیا شود. این که می گویم برجام احیا شود یعنی ما هیچ مذاکره ای با آنها نداریم بلکه بحث ما نقد 
کردن چک جمهوری اسالمی در برجام است.ذوالنور در پایان بیان کرد: ترامپ قبل از انتخابات تاکید 
کرد که برجام را پاره می کنم و رهبری فرمود که اگر شما برجام را پاره کنید ما آن را آتش خواهیم زد. 
ترامپ برجام را پاره کرد و بنده نیز به درستی براساس موضع جمهوری اسالمی ایران که در بیان قاطع 
رهبری جاری شد برجام را در صحن مجلس دهم آتش زدم و به این کارم نیز افتخار می کنم. باید 
عکس العمل درست و به موقع در برابر دشمن نشان داد. امروز نیز برجام باید احیا شود چرا که ما 
هرچه که داشتیم دادیم و یک چک از آنها گرفتیم. برای تحقق حقوق ملت ایران این چک باید نقد 

شود و همه تحریم ها کنار رود.

المیادین  مطرح کرد:

سفر »رییسی« به دمشق قبل از پایان سال؟

سفر اول وزیر خارجه ســوریه به تهران پس از روی کار آمدن ابراهیم 
رییسی، زمینه ســازی برای سفر احتمالی رییســی به دمشق قبل از 
پایان سال است. این در حالی است که تمام نیروهای منطقه ای و بین 

المللی در تالش هستند از تنگنا های خود خارج شوند.
المیادین در مطلبی به قلم احمد الدرزی نوشت: سفر اول وزیر خارجه 
ســوریه به تهران پس از روی کار آمدن ابراهیم رییسی، زمینه سازی 
برای ســفر احتمالی رییسی به دمشــق قبل از پایان سال است. این 
در حالی است که تمام نیروهای منطقه ای و بین المللی در تالشند از 
تنگنا های خود خارج شوند. بنابراین، چه تصویری برای آینده منطقه 

در امتداد ایران تا مدیترانه و تنگه هرمز و باب المندب متصور است؟
به گزارش »انتخاب«، در ادامه این مطلب آمده است: یک دهه پس 
از تنش های منطقــه ای عربی که اهداف حقیقــی آن، در ضمن طرح 
آمریکا برای مقابله با چین و روســیه و بازگردانــدن ایران به اهداف 
اصلی سیاست واشنگتن جای می گیرد، سیاستمداران در واشنگتن 
دریافتند که با نظام تک قطبی نمی توانند به اهداف شان برسند، بلکه 
باید تالش کنند ایران به توافق هسته ای بازگردد و فشار بر دولت های 
عربی که خواهان بازگشت روابط خود با دمشق هستند، کاهش یابد.

با وجود اقــدام دولت آمریکا در راســتای تالش برای ســاخت یک 
نظام منطقه ای جدید و لزوم بازگشــت به توافق هسته ای، اعتراف به 
شکست در ایجاد تغییر در نظام سیاسی در سوریه و شکست در سقوط 
صنعاء پس از سیطره انصارا... بر آن، واشــنگتن مجبور شد با قوایی 
که از گزینه های جدید آمریکا متضرر می شــوند، وارد مقابله شود، که 
یکی از مهم ترین آنها، تل آویوی بود که از تحوالت در سیاست آمریکا 
نگران است. در ادامه، اسراییل از اهرم های فشاری که در اختیار داشت 
استفاده کرد تا بازگشت به توافق هسته ای را در حالت تعلیق نگاه دارد.

در این میان، اتحادیه اروپا و بریتانیا نیز از افزایش قدرت روسیه و توان 
آن برای مقابله با تهدیدات در اوکراین، ســوریه و افغانستان، نگرانند، 
عالوه بر اینکه چین و طرح یک کمربند و یک راه آن نیز سیطره غرب بر 

مسیر های سیاسی و اقتصاد جهانی را تهدید می کند.
محور دولت هــا و قدرت هایی که از ســوی آمریکا و اســراییل تهدید 
می شــوند، دیگر منتظر مذاکرات دیپلماتیک نمی مانند و وارد مرحله 
درگیری در مناطق نفوذ این دو در خاورمیانه شده اند، تا آمریکایی ها 
را مجبور به خروج از عراق و سوریه کرده و بتوانند به سازمان همکاری 
شانگ های بپیوندند.در این فضای متشنج، ابراهیم رییسی به دمشق 

سفر خواهد کرد، در حالی که دو کشور ایران و سوریه هنوز گرایش های 
سیاســی نهایی خود در رابطه با غرب را مشخص نکرده اند و همچنان 
روی امکان داشتن روابط طبیعی با دولت های اتحادیه اروپا به شکلی 
اساسی، حساب باز می کنند، تا نوعی توازن در روابط خود بین شرق و 

غرب را به وجود آورند.
همانطور که دمشق هنوز تصمیم نهایی خود در مورد پیوستن به طرح 
»یک کمربند و یک راه« چین را نگرفته است و دلیل آن، نگرانی از قرار 
گرفتن در معرض تحریم های بیشتری از سوی اروپایی هاست. در این 
شرایط، اقتصاد سوریه به شکل اقتصاد سایه ای باقی می ماند که بدون 

قوانین اقتصادی جدید، امکان تعامل با آن فراهم نیست.
در این حالت، سفر رییسی به دمشق می تواند موجب هماهنگی بین 
دو کشور در تمام سطوح نظامی، اقتصادی و سیاسی شده و در ادامه، 
ایران و سوریه به سمت تشکیل نظام منطقه ای تازه ای حرکت کنند که 
به طرح چینی جهانی و طرح اوراسیایی نزدیک تر است. تحقق تمام 
این موارد مستلزم بررسی های داخلی به همراه نشان تغییرات واقعی 
در سوریه است، تا در ســطح تغییرات بعدی، دمشق و تهران به عنوان 

شریک در کنار یکدیگر حضور داشته باشند.

به گزارش نامه نیوز؛ یک فعال و تحلیلگر سیاســی،  
گفت: دولت آقای رییســی هم ارزیابی درســتی از 
مشکالت کشور ندارد، هم برنامه ندارد و هم نیروهای 

توانمندی در اختیار ش نیست.
محمد مهاجری اظهار کــرد: »من تصور می کنم آقای 
رییســی با اینکه گفته بود هفت هــزار صفحه برنامه 
اقتصادی دارم کــه به قول دکتر فرشــاد مؤمنی یک 
صفحه اش را هم رو نکرده اســت، تصور درســتی از 
اقتصاد ایران ندارد. در واقع مجموعه دولت این چنین 

هستند و نمی دانند که چه کار باید بکنند«.
وی ادامه داد: »وقتی آقای رییسی و دیگر نامزدهای 
اصول گرا وارد انتخابات شــدند، مــدام می گفتند که 
دالر را به 15هزار تومان می رســانیم، ارزش پول ملی را 

حفظ می کنیم و به بورس سروسامان می دهیم. اهل 
فن می دانستند حرف های آقای رییسی و نامزدهای 
دیگر اصول گرا با واقعیت هم خوان نیست و آنها هیچ 
چشم اندازی برای اقتصاد ایران ندارند. از سوی دیگر 
آنها اصال نمی خواســتند اقتصاد را با علم اقتصاد حل 
کنند و فکر می کردند با چندشعار مشکالت همه چیز 

حل می شود«.
این فعال سیاســی بیان کرد: »آقای رییسی که وارد 
میدان شــد تازه فهمید شــعارها عملیاتی  نیستند. 
اکنون هم نباید انتظار زیادی از دولت کنونی داشــته 
باشیم. بضاعت دولت آقای رییسی در حوزه اقتصادی 
همین است و نباید تصور کنیم چهار یا هشت سال آینده 
اتفاق ویژه ای رقم می خورد«.وی  در پایان درخصوص 

تحریم ها گفت: »بخش عمده نارسایی های اقتصادی 
نتیجه تحریم هاســت و تا تحریم ها برداشته نشود، 
گشایش اقتصادی سرابی بیش نیست. به یاد داریم 
همین ها که می گفتند برجام جســد متعفنی است، 
اکنون چهل نفر را به وین می برند تا همین برجام را احیا 
کنند؛ اما بازهم موفق نخواهند بــود زیرا توان مذاکره 
هم ندارند. در مجموع دولت آقای رییسی هم ارزیابی 
درستی از مشکالت کشور ندارد، هم برنامه ندارد و هم 

نیروهای توانمندی در اختیار ندارد«.

یک فعال سیاسی اصول گرا:

توان دولت »رییسی« همین قدر است

 نشریه آمریکایی هیل: 

صبر چین و روسیه هم از ایران به سر آمده است
به گزارش خبرآنالین؛ نشریه آمریکایی هیل در گزارشی همزمان با دور جدید مذاکرات وین مدعی شد: صبر چین و روسیه نیز در قبال ایران برای به نتیجه رسیدن 
مذاکرات وین در حال از دست رفتن است.در ادامه گزارش نشریه هیل با عنوان »ایران در مذاکرات وین دست برتر را ندارد« آمده است: تحریم های نفتی و مسدود 
کردن دارایی ها به ایران آسیب می زند و هزینه ای برای ایاالت متحده ندارد. از زمان اعمال مجدد تحریم های یکجانبه آمریکا توسط رییس جمهور وقت دونالد 
ترامپ، اقتصاد ایران متحمل ضررهای شدیدی شده است. صادرات نفت ایران در کمترین حد خود به ۲۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت که تنها کسری از ۲.۸ 
میلیون بشکه در روز صادرات ایران قبل از خروج دولت ترامپ از برجام در ســال ۲۰1۸ بود.هیل در ادامه نوشت: ایران با دور زدن تحریم ها توانسته است تنها در 
ماه های اخیر نزدیک به ۸۰۰ هزار بشکه در روز نفت به چین صادر کند، اما دولت ایاالت متحده ناظر است.اگر مذاکرات شکست بخورد، بایدن می تواند پیچ ها را 
محکم و صادرات نفت ایران را بار دیگر با مشکل مواجه کند. توازن اهرم فشار بین دو کشور به وضوح به نفع ایاالت متحده است. اگر تحریم های آمریکا همچنان 
پابرجا بماند، دولت رییسی نمی تواند به وعده های مبارزات انتخاباتی خود عمل کند.هیل مدعی شد: حتی چین و روسیه، محتمل ترین متحدان ایران در میان 

امضاکنندگان برجام، در حال از دست دادن صبر و شکیبایی به خاطر سخت گیری های تهران در میز مذاکره هستند.

خبر روز

وز عکس ر

سفیر استرالیا 
در حرم حضرت 
معصومه)س(

»لیندال ساکس« ســفیر کشور 
اســترالیا در ایــران و »دنیــس 
کارنی« معاون وی بــا حضور در 
حرم مطهر کریمه اهل بیت)س( 
توسط کارشناسان امور بین الملل 
حــرم، بــا اماکــن و بخش های 
مختلف حرم و شخصیت حضرت 

معصومه)س( آشنا شدند.

توصیه یک نماینده به طرفین مذاکره کننده: 

صبور باشید
نماینده مردم ســمنان در خصوص موضع وزیر خارجه آمریکا و رییس جمهور فرانســه بیان کرد: 
موضع مکرون و وزیر خارجه آمریکا، شــتاب زده است. هدف این کشــورها از حضور در مذاکرات 
این است سناریویی که طراحی کردند را محقق کنند؛ اما پس از آنکه به بن بست خوردند، عصبانی 
شدند. بنابراین همه طرف ها باید صبور باشند و حرف و منطق هم را بشنوند. »عباس گلرو«، عضو 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اســالمی، در گفت وگو با برنا در رابطه با 
»مذاکرات هســته ای وین و عملکرد تیم مذاکره کننده ایرانی« گفت: تیم مذاکره کننده هسته ای 
ایران یک دستور کار جدید و متفاوت تر از قبل را در این دوره در پیش گرفته و تاکید مذاکره کنندگان 

بر موضع اصولی ایران قابل تقدیر است.

اظهارات سالیوان درباره گفت وگوی برجامی »پوتین« و »بایدن«: 

روسیه و آمریکا به همکاری تنگاتنگ ادامه خواهند داد
 مشــاور امنیت ملی آمریکا در کنفرانس خبری شــامگاه سه شــنبه خود بدون اشــاره به خروج
  غیرقانونی آمریکا از توافق هســته ای مدعی شــد که تــوپ در زمین ایران بوده تــا جدیت خود
  را نشــان دهد.»جیک ســالیوان« گفت که رؤســای جمهور آمریکا و روســیه در ارتباط ویدئویی

  روز سه شــنبه خود، گفت وگوی خوبی درباره موضوع هســته ای ایران داشــتند.وی در کنفرانس 
 خبری کاخ ســفید گفت: »بایدن و پوتین بحث خوبی درباره موضوع هســته ای ایران داشــتند و
  این گفت وگو ســازنده بود.«ســالیوان اضافه کرد: »روســیه و آمریکا برای ایجاد کــردن برنامه
  جامع اقدام مشــترک، به خوبی با یکدیگر کار می کنند و این زمینه ای اســت که روسیه و آمریکا

 به همکاری تنگاتنگ ادامه خواهند داد.«
 

ژنرال صهیونیستی:

 اسراییل دیگر نمی تواند برنامه هسته ای ایران را نابود کند
»اســحاق بن اســراییل« یکی از ژنرال های رژیم صهیونیســتی که طی چهار دهه گذشته یکی از 
مقام های تصمیم گیر در زمینه امنیت داخلی این رژیم بوده اعتراف کرده که تل آویو دیگر نمی تواند 
برنامه هسته ای ایران را نابود کند. پایگاه خبری بلومبرگ نوشته، اسحاق بن اسراییل یکی از افراد 
دخیل در برنامه ریزی برای حمله به رآکتور هسته ای عراق بوده است. اندکی بعدتر، رییس دستگاه 
اطالعات نیروی هوایی اســراییل شد و سپس ریاســت ســازمانی را بر عهده گرفت که بر ساخت 
سامانه های تسلیحات راهبردی رژیم صهیونیستی نظارت داشت. این ژنرال صهیونیستی می گوید 
بعد از به قدرت رسیدن نفتالی بنت به عنوان نخست وزیر اسراییل با او گفت وگو کرده و از او خواسته که 
به مخالفت تل آویو با پیوستن آمریکا به برجام پایان دهد.  اسحاق بن اسراییل در پاسخ به خبرنگار 
بلومبرگ که گفته نفتالی بنت به دنبال بمباران برنامه هسته ای ایران است ،بیان کرد: »برای این کار 
خیلی دیر است. شاید این کار 1۰ سال پیش ممکن بود، اما امروز همه فناوری های الزم برای ساخت 

بمب در دست ایرانی هاست.«
 

جواب قاضی زاده به سوالی درباره وعده حل مشکل سه روزه بورس: 

من که رییس جمهور نیستم
امیر حسین قاضی زاده هاشمی ،معاون رییس جمهور در مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه 
شاهد در پاسخ به سوالی درمورد راه حل سه روزه اش  برای بورس گفت: من که رییس جمهور نیستم، 
گفته ام چگونه سه روزه مشــکل را حل می کنم. در حوزه خودم سوال بپرسید، من فقط معاون رییس 

جمهورم و جزو تیم اقتصادی دولت نیستم و از سخنگوی اقتصادی دولت بپرسید.

کافه سیاست

نیروی انتظامی تغییر 
ساختار می دهد

مهر: قرار اســت نیروی انتظامــی جمهوری 
اســالمی همچون سپاه پاســداران و ارتش 
جمهوری اسالمی به ســاختار فرماندهی کل 
تبدیل شود که در این خبر جزییات این تغییر 
را مرور می کنیم. یک ســال اســت که طرح 
فرماندهی کل شدن نیروی انتظامی جمهوری 
اســالمی ایران از سوی ســتاد کل نیروهای 
مسلح پیگیری می شــود؛ اخبار حاکی از آن 
است که حدود ســه هفته پیش فرمانده کل 
قوا با کلیات این طرح موافقــت فرموده اند.

البته برخی از مفاد این طــرح ابهاماتی دارد 
که قرار است به مرور و با بررسی های بیشتر 
مرتفع شود.براساس کســب اطالع با تغییر 
ســاختار ناجا و تبدیل آن به فرماندهی کل، 
نیروی انتظامــی جمهوری اســالمی ایران، 
معاونت اطالعات ناجا به ســازمان ارتقا پیدا 
خواهد کرد.تا پیش از ایــن تغییرات به دلیل 
آنکه ناجا به عنوان یک نیروی انتظام بخش 
تعریف می شد، جایگاه سازمانی پایین تری 
نسبت به ارتش و سپاه داشت و با تبدیل آن به 
فرماندهی کل، هم رده ارتش و سپاه پاسداران 
قرار می گیرد، یعنی فرمانده نیروی انتظامی 
هم رده فرماندهان ارتش و سپاه قرار می گیرد.

این بدان معناست که فرمانده نیروی انتظامی 
که در حال حاضر معادل و هم رده وزرای دولت 
محسوب می شده است، اکنون با این تغییر 
هم رده معاون اول رییس جمهور محســوب 
می شود.به نظر می رسد که به این ترتیب باید 
شاهد افزایش درجه نظامی فرمانده نیروی 
انتظامی و معادل با فرماندهان ارتش و سپاه 
باشیم که البته این موضوع از نقاط غیرقطعی 

این طرح بوده و هنوز نهایی نشده است.

ابراهیم رییسی به دمشق سفر خواهد کرد، در حالی که 
دو کشور ایران و سوریه هنوز گرایش های سیاسی نهایی 
خود در رابطه با غرب را مشخص نکرده اند و همچنان روی 
امکان داشتن روابط طبیعی با دولت های اتحادیه اروپا 
به شکلی اساسی، حساب باز می کنند، تا نوعی توازن در 

روابط خود بین شرق و غرب را به وجود آورند

بهارستان



پنجشنبه 18 آذر  1400 / 04 جمادی االول 1443 / 09 دسامبر  2021 / شماره 3415
مدیرکل راه و شهرسازی استان  خبر داد:

ساخت 8 پروژه ساختمان های دولتی در اصفهان
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: هشت پروژه ساختمان های دولتی استان با اعتبار بیش 
از ۹۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال در حال ساخت و ساز است. علیرضا قاری قرآن با بیان اینکه اداره کل راه 
و شهرسازی استان اصفهان احداث هشت پروژه ساختمان های دولتی و تاسیسات عمومی در سطح 
استان را در دست اجرا دارد، اظهار کرد: این پروژه ها از ۳۵ تا ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردارند. 
وی با اشاره به اینکه زیربنای این پروژه های در حال ساخت در مجموع ۱۱ هزار و ۱۰۰ متر مربع است، 
گفت: ۹۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال اعتبار به پروژه های ساختمان های دولتی و تاسیسات عمومی 

اختصاص یافته است. 
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت:از این پروژه، توسعه ساختمان فرمانداری اصفهان با 
دو هزار و ۵۰۰ مترمربع زیربنا بوده که با اعتبار هزینه شده ۱۸ میلیارد ریال دارای ۹۵ درصد پیشرفت 
فیزیکی است همچنین توسعه سالن فرمانداری آران و بیدگل با ۶۰۰ متر مربع زیربنا و پنج میلیارد و 
۶۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شده ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. وی گفت: عملیات اجرایی احداث 
ساختمان فرمانداری چادگان، بخشداری چنارود و ساختمان مرکز مدیریت بحران نیز تا ۷۰ درصد 
تکمیل شده است. قاری قرآن از دیگر پروژه های ساختمان های دولتی در دست احداث اداره کل راه 
و شهرسازی استان اصفهان، به ساختمان فرمانداری اردستان، بخشداری کویرات و محیط زیست 
گلپایگان اشاره کرد و گفت: این پروژه ها از ۳۵ تا ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و تاکنون جمعا مبلغ 
۱۲ میلیارد ریال برای ساخت این سه پروژه هزینه شده است. مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان 
در پایان گفت: با تخصیص اعتبارات الزم این پروژه ها با سرعت بیشتری تکمیل و جهت خدمت رسانی 

به مردم عزیز به حوزه های مربوطه تحویل داده می شود.

با تضمین سالمت محصوالت گلخانه ای اصفهان؛

وضعیت صادرات فلفل دلمه ای، سبز می شود
فلفل دلمه ای اصفهان، بازار خوبی در خارج دارد که مدتی است صادرات آن متوقف شده، اما به گفته 
مسئوالن، صادرات آن، از یکی دو روز دیگر دوباره از سر گرفته می شود.  معاون بهبود تولیدات گیاهی 
سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در گفتگو با بخش خبری ۲۰ شبکه اصفهان، فلفل دلمه ای را 
یکی از محصوالتی معرفی کرد که به صورت عمده در استان تولید می شود و گفت: در سال های گذشته، 
منعی در صادرات این محصول به کشور های اوراســیا نبوده، اما با توجه به دستوالعمل آن کشورها، 
روند صادرات باید در ایران اصالح شود تا صادرات دوباره از سر گرفته شود. اصغر رستمی تاکید کرد: در 
مکاتبات صورت گرفته، با توجه به تضمین سالمت این محصول گلخانه ای، فرآیند صادرات آن  طی 

چند روز آینده از سر گرفته می شود.

 اتصال واحد اول 320 مگاواتی نیروگاه اصفهان
به شبکه سراسری

با پایان تعمیرات واحد اول ۳۲۰ مگاواتی نیروگاه اصفهان، این واحد بخاری دوباره به شبکه سراسری 
پیوست. مدیر دفتر مهندسی نیروگاه اصفهان گفت: واحد شماره ۴ بخاری نیروگاه اصفهان با ظرفیت 
تولید ۳۲۰ مگاوات که بــرای اجرای تعمیرات دوره ای از مدار تولید خارج شــده بــود، پس از پایان 
فعالیت های تعمیراتی، به شبکه سراسری بازگشت. سید حسن فرزام مهر  اظهار کرد: در این دوره از 
تعمیرات، فعالیت های مهمی شامل شست وشوی پکینگ سل های انتهایی برج خنک کن، جایگزینی 
شافت فیبر کربن به جای میل گاردان تعدادی از فن های کولینگ تاور، بررسی لوله کلیه مبدل های 
حرارتی شامل کندانسور، کولر های هیدروژن ژنراتور، کولر های آب استاتور، کولر های سیل، کولر های 
کلوز سیکل و کولر های روغن اجرا شد. تمامی فعالیت های این دوره از تعمیرات واحد شماره ۴ بخاری 

از طرف متخصصان مکانیک، الکتریک و ابزاردقیق این نیروگاه اجرا شده است.

باوعدهدادنمسئوالن،مردمخانهدارنمیشوند

سراب وعده های نو !

از ۲۱۶ متر ویالیی دو طبقه در بهارســتان  پریا پارسادوست
اصفهان با مبلغ ۳ میلیارد تومان تا خانه 
۸۰ متری در حصه که ۶۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده است؛ همه 

هوش از سر مشتری می پراند! 
چندی پیش رییس اتحادیه مشــاوران امالک اصفهان گفت: »یک 
زوج کارمند که حقوق آنها حتی به ۱۰ میلیون تومان هم نمی رسد، اگر 
در سال هیچ هزینه ای نکنند، شــاید بیشتر از ۴۰ سال طول بکشد که 
خانه دار شــوند، البته با توجه به اینکه تا ۲۰ سال آینده قیمت مسکن 
در کشور ثابت نمی ماند و مشــمول تورم می شود، پولی که توسط آنها 
ذخیره و پس اندازمی شود، در پایان سال با تورم از بین می رود.« با یک 
گشت و گذار ساده در سایت های فروش خانه و زمین مثل »دیوار« و 
»شیپور« یا سرزدن به امالکی ها متوجه خواهید شد که دیگر آپارتمان 
کمتر از یک میلیارد تومان در اصفهان وجود ندارد. تا ســه سال پیش 
آپارتمان در اصفهان با ۲۰۰ میلیون تومان هم خرید و فروش می شد؛ 
اما حاال این قیمت ها چیزی شبیه به رویا شده و با این حال مسئوالن 
همچنان از چشم انداز روشن مســکن حرف می زنند یا وعده کاهش 
قیمت های ۱۰، پانزده درصدی می دهند بدون توجه به این موضوع که 

کارگر و کارمندی که نمی تواند آپارتمان کوچک یک میلیاردی بخرد، ده 
درصد کاهش قیمت نمی تواند برایش»معجزه« کند یا راهگشا باشد! 
این کاهش قیمت های بی تاثیر حتی در زمینه رهن و اجاره خانه برای 
مستاجران هم گره کور گرانی سرسام آور و تورم شدید در حوزه مسکن 

و باالرفتن نرخ های اجاره را باز نمی کند. 
اخیرا مصطفی قلی خســروی،  رییــس اتحادیه مشــاوران امالک 
کشوری گفته که هم اکنون کف نرخ  اجاره مسکن بین ۱۰ تا ۱۵ درصد 
کاهش یافته و قیمت خرید مســکن هم تا پایان ســال روند کاهش 

قیمت را در پیش می گیرد.
به گفته این مقام مســئول؛ در حال حاضر بازار مسکن با ثبات قیمتی 
روبه روست اما شاید تعبیر بهتر این است که کال خرید و فروش قفل 
شده و مشــتری در بازار وجود ندارد و به همین خاطر قیمت ها خیلی 

باال و پایین نمی شود. 
رییس اتحادیه مشــاوران امالک این را هم گفته که »به هیچ عنوان 
آمارهای بانــک مرکزی در رابطه با اعالم نرخ های بــازار اجاره را قبول 
ندارم. مشخص نیســت این آمارها بر اســاس چه داده هایی اعالم 
می شوند. زمانی که دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا سیاست تعیین 

نرخ اجاره مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی نرخ اجــاره را تعیین کردند، 
در همان زمان بانک مرکزی با اعــالم افزایش نرخ ۳۰ درصدی باعث 
شــد که این بازار به یک باره با افزایش ۵۰ درصدی نرخ روبه رو شود. 
نمی دانم هدف بانک مرکزی از اعالم و ارائه آمارهای مبنی بر افزایش 
۵۰ درصدی نرخ اجاره در آبان ماه چیســت؟ امیدوار هستیم دولت و 
وزارت راه و شهرســازی سیاست های درســتی در قبال اعالم چنین 

آمارهایی به کار گیرند.«
به هرحال رییس اتحادیه مشاوران امالک کشــوری در حالی پیش 
بینی کرده در بازار مسکن با کاهش قیمت مواجه خواهیم بود که رسول 
جهانگیــــــری، رییس اتحادیـــــــه مشاوران اصفهان پیش از این 

تاکید کرده بود تحلیل ها در اقتصاد ما درســـــت از آب درنمی آید. 
و به نظر می رســد حق با جهانگیری اســت. به عنوان مثال؛ درصورت 
شکســت خوردن مذاکرات ویــن، احتماال بازار مســکن هم همانند 
ســایر بازارها تحت تاثیر روانی یا واقعی این شکست، دوباره در زمینه 
قیمتی، سیر صعودی به خود خواهد گرفت و تمام احتماالت و پیش 
بینی ها نقش برآب خواهدشــد مگر اینکه معجزه ای رخ دهد و حتی 
اگر مذاکرات شکست بخورد، آب از آب در اقتصاد ایران تکان نخورد! 

از هفته گذشته شرکت پشــتیبانى امور دام استان 
اصفهان اقدام به خریــداری ١٥٧ تن مرغ منجمد 
کرده که ایــن روند تا پایان عرضه مــرغ زنده مازاد 

ادامه خواهد داشت. 
سرپرست شرکت پشتیبانى امور دام استان اصفهان 
گفت: شرکت پشــتیبانى امور دام استان اصفهان 
به عنــوان متولى تنظیم بــازار نهاده هــاى دامى و 
فرآورده هاى پروتئینى از جمله گوشت قرمز، گوشت 
مرغ، تخم مــرغ و حتی در مقاطعى شــیر تولیدی 
دامداران انجام وظیفه می کند که در حوزه نهاده هاى 

دامى نیز وظیفه توزیع ١٠ درصد نیاز تولید کنندگان 
به این شرکت واگذار شده است.مهدی نیلفروش  
اظهار کرد: در این راســتا از ابتداى سال تا کنون ١٤٠ 
هزار تن انواع نهاده های دامی از طریق حمل و نقل 
جــاده ای و ٤٦٣٠٠ تن از طریق حمــل و نقل ریلی 
وارد استان شــده اســت. نیلفروش در خصوص 
توزیــع نهاده هاى دامی گفت: از ابتدای امســال تا 
کنون ٢٥٤٢٣٠ تن انواع نهاده شــامل ٩٧٢٠٣ تن 
ذرت،٩٣٣٥٦ تن کنجاله سویا و ٦٣٦٧١ تن جو با 
نرخ مصوب توزیع شده و در حال حاضر نیز دخایر 
مناســبی از انواع نهاده های دامی در انبار های این 

اداره کل ذخیره سازی شده است. 
سرپرست شرکت پشتیبانى امور دام استان اصفهان 
گفت: در حوزه تنظیم بــازار فرآورده های پروتئینی 

وظیفه این شرکت خریداری و ذخیره سازی مازاد 
گوشــت تولیدی مرغداران و دامداران است که این 
گوشــت ها در مقاطعی که بازار دچار تنش قیمتی و 

کمی است، توزیع می شود. 
وی گفت: در این راستا از ابتدای امسال  تا کنون ١٠٢٠ 
تن گوشت مرغ منجمد داخلی و وارداتی و ٣٢٢ تن 
گوشت گوساله داخلی و وارداتی توزیع شده است، 
هم چنین از حدود ٢٠ روز گذشته توزیع مرغ منجمد 
با نرخ ۲۰۰ هزار ریال از طریق ســامانه رهتاب و در 
محل فروشگاه های تحت نظر بسیج اصناف انجام 
پذیرفته است. نیلفروش گفت: از هفته گذشته این 
اداره کل اقدام به خریــداری ١٥٧ تن مرغ منجمد 
کرده که ایــن روند تا پایان عرضه مــرغ زنده مازاد 

ادامه خواهد داشت.

سرپرست شرکت پشتیبانى امور دام استان اصفهان خبرداد:

توزیع 1020 تن گوشت منجمد مرغ در استان 

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان:

مسائل حقوقی بر موضوعات 
 فنی آب اصفهان

 سایه انداخته است

خبر روز

رییساتحادیهمشاورانامالککشوریدرحالیپیش
بینیکردهدربازارمسکنباکاهشقیمتمواجهخواهیم
بودکهرسولجهانگیــــــری،رییساتحادیـــــــه
مشاوراناصفهانپیشازاینتاکیدکردهبودتحلیلها

دراقتصادمادرســـــتازآبدرنمیآید

معاون استاندار:

توسعه صادرات در اصفهان، نیازمند جزیره ای عمل نکردن 
نهادهای اجرایی است

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: توسعه صادرات در این استان 
نیازمند جزیره ای عمل نکردن نهادهای اجرایی، هم افزایی و همکاری بیشتر آنهاست. امیررضا نقش 
در کارگروه توسعه صادرات استان در محل استانداری اصفهان، افزود: هرچه میزان همکاری نهادهای 
مرتبط با تولید و صادرات با یکدیگر افزایش یابد،  صدور کاال به دیگر کشورها بهبودمی یابد. وی ادامه 
داد: بر همین اساس باید مطالعات و بررسی های صورت گیرد تا ضعف های فعلی شناسایی و برای 
رفع آن ها تالش شــود.  سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان، تشکیل 
کارگروه های تخصصی برای ارتقای صادرات از استان را ضروری دانست و افزود: همه تالش ها باید 
بر مبنای توسعه این بخش باشــد.  رییس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان نیز در این 
نشست گفت: زمینه فعالیت این نهاد صرفا سیاسی نیست بلکه آمادگی دارد برای مباحث اقتصادی 
و افزایش صادرات با بخش دولتی و خصوصی همکاری روز افزون داشته باشد.  علیرضا ساالریان 
ادامه داد: صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی با ما مراودات بیشتری داشته باشند تا با سفیران ایران در 
کشورهای مختلف برای تسهیل سازی امور رایزنی شود.  همچنین رییس سازمان صنعت معدن و 
تجارت استان اصفهان در این جلسه اظهارداشت: استان اصفهان از مناطق پیشرو در تولید و صادرات 
است و وجود میزهای تخصصی از جمله سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی فرصت مناسبی برای توسعه 
صادرات به شمار می رود.  ایرج موفق بیان کرد: از سوی دیگر ارتقای صادرات نیازمند فعالیت بیشتر در 
زمینه دیپلماسی اقتصادی است تا از این طریق فضای کار برای صادرکنندگان هموارتر شود.  کارگروه 
توسعه صادرات استان روز سه شنبه با حضور مدیران برخی دستگاه های اجرایی و برخی از مسئوالن 

شرکت های حوزه صادرات در سالن اجتماعات استانداری اصفهان برگزار شد. 

ذخیره استراتژیک گوشت منجمد افزایش یافت؛

 کنترل قیمت گوشت در بازار اصفهان
سرپرست اداره کل پشتیبانی امور دام استان اصفهان گفت: ۴۰۰ رأس بره نر پرواری و هزار و ۲۱ رأس 
گوساله نر پرواری خریداری، کشتار و گوشت آن به عنوان ذخایر استراتژیک انبار می شود. هر چند دولت 
برای کنترل قیمت گوشت که ماده پروتئینی اساسی برای خانواده ها محسوب می شود، راهکارهای 
مختلفی ارائه کرده اما متاسفانه  قیمت این ماده پروتئینی به مذاق بسیاری از خانواده های کم درآمد 
خوش نیامده و از سفره آنان حذف شده است. طرح خرید دام روستایی از دامداران و ذخیره گوشت 
منجمد آن، طرحی است که برای کنترل قیمت گوشت در استان آغاز شده تا در مواقع ضرورت گوشت با 
قیمت مناسب در اختیار شهروندان قرار گیرد. مهدی نیلفروش با اشاره به خرید حمایتی دام روستایی 
که شامل بره نر و گوساله نر پرواری بوده، اظهار داشت: مقدمات خرید بره نر پرواری از چند روز پیش 
به صورت جدی آغاز شده و روزانه ۲۰۰ رأس خریداری می شــود که تعداد بره های خریداری شده از 
دامداران اکنون به ۴۰۰ رأس رسیده و قرار است این تعداد را با فراهم شدن امکانات به خریداری روزانه 
۵۰۰ رأس برســانیم. وی افزود: بره زنده به قیمت ۶۲ هزار تومان از دامدار خریداری می شود که ۵۳ 
هزار تومان به صورت نقدی و ۹ هزار تومان باقی مانده آن ۲ کیلو و ۸۰۰ گرم نهاده در اختیار دامدار قرار 
می گیرد. سرپرست اداره کل پشتیبانی امور دام استان اصفهان در خصوص خرید گوساله نر پرواری 
بیان کرد: تاکنون هزار و ۲۱ رأس گوساله با قیمت ۵۹ هزار تومان خریداری شده که ۵۰ هزار تومان به 
صورت نقدی پرداخت می شــود. ۹ هزار تومان مابقی پول به صورت ۲ کیلو و ۸۰۰ گرم نهاده دامی به 
دامداران تحویل داده می شود. روزانه ۴۵ تا ۵۰ رأس گوساله نر خریداری می شود که در تالش هستیم 
این عدد را به روزانه ۱۰۰ رأس برسانیم. نیلفروش ادامه داد: ۳۸ میلیارد تومان اعتبار برای خرید دام 
در نظر گرفته شده که تا کنون ۲۰ میلیارد از آن تســویه شده و درخواست اعتبار صورت گرفته تا مابقی 

هزینه به دامداران پرداخت شود.

کافه اقتصاد

با مسئولان

نایب رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان گفت: نرخ جهانی انس طال تغییری نداشته بلکه افزایش قیمت طال در ایران، ناشی از گرانی ارز بوده است. علی موزرانی اظهار 
کرد: با بازگشت برجام، بازار ارز متحول شده و این اتفاق بر همه بازار ها به ویژه طال اثر گذار خواهد بود. اما در صورت عدم تحقق برجام، نرخ دالر بر اساس میزان عرضه ارز 
در بازار تعیین خواهد شد. وی گفت: نرخ جهانی انس طال تغییری نداشته بلکه این افزایش، ناشی از گرانی ارز بوده است. قطعا مذاکرت وین، تاثیر قابل توجهی بر این 

شرایط داشته است. انجام دور هفتم مذاکرات و جوسازی رسانه ای تاثیرات روانی بر نرخ دالر گذاشته و قیمت دالر هم تأثیری مستقیم بر بهای طال دارد.
وی با تاکید بر تاثیر تحقق مذاکرات بر بازار ها گفت: با بازگشت برجام، بازار ارز متحول شده و این اتفاق بر همه بازار ها به ویژه طال اثر گذار خواهد بود. اما در صورت عدم تحقق 
برجام، نرخ دالر بر اساس میزان عرضه ارز در بازار تعیین خواهد شد. نایب رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان در رابطه با وضعیت فعلی بازار طال گفت: در حال حاضر به 
دلیل شرایط اقتصادی و قدرت مالی پایین مردم، این بازار، دچار رکود محسوسی است. ضمن آنکه عده ای هم به دلیل تاثیر گذاری مذاکرات وین بر بازار، منتظر تعیین 

تکلیف هستند و به این دلیل از خرید طال صرف نظر کرده تا نتیجه قطعی مشخص شود.

نایب رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان:

بازار طال وابسته به دالر است

جشنواره شکرانه 
برداشت زعفران در 
شهرستان دزپارت

اولین جشنواره شکرانه برداشت 
زعفــران در شهرســتان دزپارت 
از ســوی اداره کل امور بانوان و 
خانواده استانداری، اداره کل امور 
روستایی و شوراها و فرمانداری 
شهرستان دزپارت، در روستای 
قلعه سرد از توابع بخش مرکزی 

شهرستان دزپارت برگزار شد.

وز عکس ر

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
گفت: بخش مهمــی از مســائل آب اصفهان، 
مباحث حقوقی است که بر مســائل فنی سایه 
انداخته اســت. همایــش روز جهانی خاک به 
همت انجمن علوم خاک دانشــکده کشاورزی 
دانشــگاه صنعتــی اصفهان با حضــور رییس 
ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان و 
مدیر موسســه تحقیقات خاک و آب اســتان، 
اســتادان و دانشجویان کشــاورزی برگزار شد. 
مهرداد مرادمند، رییس سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان در حاشــیه این رویداد با اشاره 
به تقویــت همکاری ها میان مراکــز تحقیقاتی 
جهاد کشاورزی و دانشــگاه ها گفت: وضعیت 
خشکسالی های متعدد و تغییرات اقلیمی نشان 
می دهد که باید تغییــرات جدی در رویکرد های 
مدیریتی منابع خاک و کشاورزی اتفاق بیافتد. 
وی از همکاری اســتادان دانشگاه در حوزه اجرا 
در راســتای اهداف مشــترک بخش خاک و 
کشــاورزی خبر داد و گفت: مشــکالت بخش 
اجرایی را باید در اختیار دانشگاه قرار داد تا با کمک 
اساتید برجسته دانشگاه برای آن ها چاره اندیشی 
شود. مهرداد مرادمند از تدوین الگوی کشت، به 
روز رسانی ســند ملی آب برای تعیین نیاز آبی 
و الگوی کشــت اصفهان به عنــوان موضوعات 
مورد همکاری مشترک نام برد و گفت: در بحث 
الگوی کشــت، تحقیقات انجام شده در اختیار 
دانشکده کشــاورزی برای بررسی و اصالحات 
الزم قرار گرفته است و تداوم این همکاری ها به 
پیشبرد اهداف کشاورزی استان اصفهان کمک 
شــایانی می کند. وی در رابطه با نقش دانشگاه 
در حل بحران آبی اســتان، گفت: بخش مهمی 
از مسائل آب اصفهان، مباحث حقوقی است که 
بر مسائل فنی سایه افکنده است. حقوق استان 
در این رابطه باید پیگیری شود، اما در خصوص 
مباحث فنی، طراحی شیوه های مدیریت منابع 
آب، استفاده بهینه از عوامل تولید، چاره اندیشی 
در خصوص از دست دادن کیفیت منابع آبی و.. 
نیازمند ترسیم یک مسیر همکاری مشترک برای 

حل بحران های آبی به کمک دانشگاه است.

عکس: ایسنا
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مسئول بنیاد حفظ آثار سپاه حضرت قمر بنی هاشم )ع( چهارمحال و بختیاری:

۴۶ شهید جاوید االثر  در چهارمحال شناسایی نشده اند

سال ها از پایان جنگ گذشــته، اما برای خانواده های مفقودان، انتظار 
هنوز پایان نیافته و حاال این انتظار با خون شــان عجین شــده است.در 
طول این سال ها و طی عملیات تفحص، بیش از ۵۰ هزار پیکر شهید از 
مناطق عملیاتی پیدا شده است که حدود ۱۰ درصد آنان بدون نام و نشان 
هستند.در حال حاضر ۸۰۰ حرم شهدای گمنام در کشور ایجاد شده، اما 
همچنان پیکر بســیاری از رزمندگان تاکنون شناسایی نشده است.در 
چنین شرایطی، پژوهشگران کشورمان همگام با برخی از پیشرفته ترین 
کشور های جهان به فناوری تعیین هویت مولکولی دست یافته اند که به 
کمک آن می توان تنها با یک قطره خون به انتظار پایان داد.مدیرکل بنیاد 
حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری گفت: 
۱۲۱ شهید گمنام در ۳۹ نقطه یادمان استان چهارمحال و بختیاری آرمیده 
اند.سرهنگ پاسدار منوچهر ذوالفقاری افزود: از این تعداد تا کنون تنها 
یک شهید، محمد علی کرباسی شناسایی شــده است.شهید واالمقام 
محمدعلی کرباسی در سال ۱۳۴۰ به دنیا آمد و ۲۵ اسفند ماه ۱۳۵۹ به 
جبهه اعزام شد.این شهید معزز، دهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۱ در عملیات 
بیت المقدس مفقود و در سال ۱۳۹۰ به عنوان شهید گمنام در اردل از توابع 

استان چهارمحال و بختیاری به خاک سپرده شده است.

با انجام آزمایش DNA، شهدا گمنام نمی مانند
رییس مرکز تحقیقات ژنتیکی نور گفت: برای تعیین هویت شــهدای 

گمنام از روش نمونه برداری DNA استفاده می کنیم.دکتر محمود توالیی  
افزود: در این روش تنها ذره ای از استخوان و هر بافت موجود از پیکر مورد 
نیاز، مثل بزاق دهان مانده بر روی ته یک سیگار یا بافت پوستی یا ناخن و 
چیز های دیگری که به یک فرد تعلق دارد، می تواند ما را برای تعیین هویت 
یک فرد راهنمایی کند.توالیی با بیان این که تحقیقات در زمینه شناسایی 
شهدا از سال ۱۳۸۱ آغاز شده اســت، اضافه کرد: در این تحقیقات که با 
همکاری کمیته جست وجوی مفقودین انجام می شود، تمام پیکر ها و یا 
نمونه هایی که در عملیات جست وجو و تفحص در محدوده های مرزی 
و برون مرزی به دســت می آید، مورد بررسی و آزمایش قرار می گیرند.

وی اظهار داشــت: هر یک از پیکره هایی که به دســت ما می آید تصویر 
برداری می شوند و پس از برداشــتن نمونه در حد چند میلی گرم، برای 
انجام تســت های مربوط به تعیین هویت پیکر ازنمونه ای استخوانی، 
مابقی بقایا به معراج منتقل می شود.توالیی با اشاره به اینکه این اقدام با 
طراحی نرم افزار ویژه که در مرکز تحقیقات ژنتیکی نور پیاده سازی شده 
است، صورت می گیرد، تصریح کرد: در صورتی که سیستم به موارد تشابه 
ژنتیکی برخورد کند دوباره جزئیات پرونده مثل منطقه عملیاتی، اظهار نامه 
خانواده و شواهد فیزیکی را استخراج و بررسی می کنیم و در نهایت نتایج 
تحقیقات، برای اقدامات بعدی به معراج الشهدا اعالم می شود.رییس 
مرکز ژنتیک نور خاطر نشان کرد: در گروه اول، شهیدان دوران، افشین آذر، 
شهید ذوقی و خلبان های شهید دیگر شناسایی شدند.مسئول بنیاد حفظ 

آثار سپاه حضرت قمر بنی هاشــم )ع( چهارمحال و بختیاری نیز  گفت: 
استان ۴۹ شهید جاویداالثر دارد که از این تعداد ۳ شهید -شهیدان قباد 
مرادی در سال ۹۴، رستم علی بابایی شهرکی و اسکندر مومنی شهرکی 
ماه گذشته- شناسایی شده اند.ســرهنگ حسن کریمیان،  افزود: ۴۶ 
شــهید جاوید االثر دیگر اســتان چهارمحال و بختیاری هنوز شناسایی 
نشده اند.سرهنگ کریمیان در پاسخ به اینکه غیر از نمونه های خونی پدر 
ومادر، مناسب ترین نمونه برای تعیین هویت شهدای گمنام چیست؟ 
گفت: بهترین نمونه، نمونه خونی پدر و مادر است، چون نیمی از اطالعات 
ژنتیکی هر فردی شبیه به مادر و نیمی از اطالعات ژنتیکی او شبیه به پدر 
است.وی افزود: پس در یک خانواده چند نفره، همه فرزندان به صورت 
تک تک دارای اطالعات ژنتیکی پدر و مادر هستند، اما در عین حال تنوع 
در ژنتیک فرزندان نیز وجود دارد، بنابراین عینا همه فرزندان با هم مشابه 
نیستند، ولی در عین حال همگی نیمی از اطالعات ژنتیکی شان مشابه 
مادر و نیمی دیگر مشابه پدرشان است. سرهنگ کریمیان خاطرنشان 
کرد: اگر والدین شهید در قید حیات نباشــند و سابقه بستری داشته و 
از این ها نمونه ای حتی بلوک های پاراقینه آسیب شناسی هم در اختیار 
باشد، امکان استخراج DNA وجود خواهد داشت. مسئول بنیاد حفظ آثار 
سپاه حضرت قمر بنی هاشم )ع( استان چهارمحال و بختیاری در پایان 
خاطرنشان کرد: این اطالعات ژنتیکی در گنجینه پایگاه داده ژنتیکی مورد 

بررسی قرار می گیرد و به شناسایی شهید کمک می کند.

رییس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری:

 صدور و نگارش آرای قضایی در محاکم
 باید مستند و روان باشد

رییس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری در نشست فصلی رؤسا و دادستان های حوزه های 
قضایی استان اظهار داشت: آرای صادره در محاکم باید در عین مستند و مستدل بودن برای مردم 
روشن و قابل درک باشــد.احمدرضا بهرامی افزود: اجرای به موقع و دقیق احکام از اولویت های 
کار دســتگاه قضا محسوب می شود و مســئوالن حوزه های قضایی باید نســبت به این موضوع 
توجه کافی داشته باشــند. بهرامی اضافه کرد: حتی زمانی که پرونده ای پس از خاتمه رسیدگی و 
صدور رای، جهت بررسی موردی به دادگستری استان ارجاع می شود نباید اجرای حکم مربوطه 
منوط به بازگشت پرونده به شعبه باشــد و باید حکم صادره در زمان مقرر خود اجرا شود.رییس 
کل دادگستری استان در بخشی از ســخنان خود به موضوع تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ از سوی 
شــهروندان اشــاره و بیان کرد: گاهی این ذهنیت در بین برخی از افراد ایجاد می شود که اعمال 
ماده ۴۷۷ نیز یکی از مراحل دادرســی اســت بنابراین پس از صدور رای دادگاه تجدید نظر، به 
سرعت درخواست اعاده دادرسی می کنند؛ این درحالی است که تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ آیین 
دادرســی کیفری تنها زمانی صورت می پذیرد که صدور یک حکم خالف بین شرع باشد و در غیر 
این صورت تقاضای رســیدگی مجدد به ویژه در مورد پرونده هایی که آرای آن ها منطبق بر قوانین 
و شرع صادر شــده و در دادگاه تجدید نظر نیز تایید  شده باشــد فقط حجم کار دستگاه قضایی 
را افزایش می دهد.بهرامی با تاکید بر سختی کار در دادگســتری گفت: با وجود  حجم باالی کار 
و حساســیت امر قضاوت، همکاران قضایی باید مبنای رفتار و عمل خود را حفظ شــأن و منزلت 
ارباب رجوع قرار داده و در مواجهه با اشخاصی که دچار ناراحتی و تشویش فکری هستند با صبر و 
آرامش به انجام وظیفه بپردازند.وی ضمن درخواست از مسئوالن حوزه های قضایی برای نظارت 
مستقیم بر نحوه استفاده بهینه از امکانات و صرفه جویی در هزینه ها خاطرنشان کرد: با توجه به 
اعمال تحریم های ظالمانه علیه کشور و کمبود اعتبارات، مدیران قضایی می بایست کارکنان تحت 
 امر خود را برای اســتفاده صحیح و حداکثری از امکانات و تجهیزات تشــویق کرده و با قناعت و 

صرفه جویی هزینه ها را به حداقل برسانند.
بهرامی در پایان با تاکید مجدد بر رســیدگی ســریع و دقیق به پرونده ها و رفع دغدغه های مردم 
به رؤسا و دادســتان های حوزه های قضایی توصیه کرد ضمن جدیت در رسیدگی به پرونده های 
امنیتی و برخورد قاطع با اراذل و اوباش در زمان رســیدگی به ســایر پرونده هــا موضوعات غیر 
حساس و کم اهمیت را که قابلیت چشم پوشــی دارند، مورد گذشت قرار دهند.الزم به ذکر است 
در پایان نشست فصلی رؤسا و دادســتان های حوزه های قضایی استان محسن اشرفی، معاون 
 دادســتان مرکز اســتان با حفظ ســمت به عنوان نایب رییس حفاظت و اطالعات دادگستری 

معرفی شد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:
 افراد باالی 40 سال برای دریافت دوز سوم واکسن کرونا

 اقدام کنند
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اظهار داشت: وضعیت شیوع بیماری کرونا بسیار شکننده 
است و هرگونه واکسن هراســی و عادی انگاری موجب افزایش موارد ابتال و فوتی های ناشی از 
کرونا می شود.مجید شیرانی افزود: افراد باالی ۴۰ سال که واکســن بهارات، سینوفارم و برکت 
دریافت کرده و ۳ ماه از دریافت نوبت دوم واکسن شــان گذشته اســت، می توانند برای دریافت 
دوز سوم کرونا به پایگاه های واکسیناسیون مراجعه کنند.شــیرانی اضافه کرد: دریافت کنندگان 
واکســن های نوع آســترازنکا و اســپوتنیک باالی ۶۰ ســال که ۶ ماه از مدت دریافت دوز دوم 
واکسن شان گذشته می توانند برای دریافت دوز سوم به پایگاه های واکسیناسیون مراجعه  کنند.

اخبار

استان ۴۹ شهید جاویداالثر دارد که از این تعداد ۳ 
شهید -شهیدان قباد مرادی در سال ۹۴، رستم علی 
بابایی شهرکی و اسکندر مومنی شهرکی ماه گذشته- 

شناسایی شده اند

بام ایران

مفاد آراء
9/109  برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب 
اصفهان تصرفات مالکانــه و بالمعــارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا 
مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشــند 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 17457-1398/11/16 هيــات آقای وحيــد ربيعی 
صــادق آبــادی بــه شناســنامه شــماره 796 کدملــي 2991361999 
نــگ و نيــم ششــدانگ يکبــاب  صــادره فرزنــد يارعلــی در ســه دا
ســاختمان بــه مســاحت 137/85 متــر مربــع پــالک شــماره فرعــی 
 از  28 اصلي واقــع در اصفهــان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غــرب اصفهان 
از مالک رسمی سيد حسن موسوی بابوکانی بموجب سند 36665 مورخ 47/8/20 

دفتر 86 اصفهان 
رديف 2- راي شماره 17459-1398/11/16 هيات سوم خانم توران خدادادی 
کته شوری به شناسنامه شــماره 6 کدملي 6209863361 صادره فرزند عليقلی 
دردو دانگ و نيم ششــدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 137/85 متر مربع 
پالک شماره فرعی از 28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالک رسمی سيد حسن موسوی بابوکانی بموجب سند 36665 مورخ 

47/8/20 دفتر 86 اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/09/03

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/18 
 م الــف: 1228560 شــهرياري رئيــس منطقه ثبــت اســناد و امالک

 غرب اصفهان
مفاد آراء

9/110 آگهی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140060302031000464-1400/8/3 هيات موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک نايين تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فريما بنی 
طبا نائينی فرزند سيد فرج اله  بشماره شناسنامه 129 صادره از نايين در دو دانگ 
مشاع از  شــش دانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 1798/44 متر مربع 
پالک ثبتی51 اصلی واقع در کشتزار جزيســر بخش 2 نايين خريداری از مالک 
رسمی خانم صديقه شــهزادی بصورت عادی و مع الواسطه محرز گرديده است.  
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس 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 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/09/03
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/18

م الف: 1227960 اباذر مهيمن رئيس ثبت اسناد و امالک نايين
مفاد آراء

9/111 آگهی موضوع ماده 3 قانــون وماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره  3341 14006030200700 مورخ  29 / 07 / 1400  هيات اول 

موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای بهمن احمدی خونســارکی فرزند عبدالمجيد بشــماره شناسنامه  
 11  وکدملی 1111529851 صــادره ازفالورجان درششــدانگ يک درب باغ 
) باکاربری زراعی فاقد اعيانی ( به مســاحت 98 / 11282 مترمربع پالک 516 
اصلی واقع در خونسارک   خريداری رســمی ازمالک رسمی محرزگرديده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشــود 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 اســت در صــورت انقضای مدت 

مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/09/03
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/18

م الف: 1228844 محمد علی ناظمی اشــنی رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان 

مفاد آراء
9/112 آگهی موضوع ماده 3 قانــون وماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  3468 14006030200700 مورخ  06 / 08 / 1400  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمد رضا لشــنی زند فرزند علی محمد بشماره شناسنامه  1272 
وکدملی  4848609593  صادره از ازنا درششــدانگ يک باب خانه به مساحت 
 84 / 104 مترمربــع پالک 3 فرعــی از 407 اصلی واقع در بــرزوان   خريداری 
مع الواسطه ازمالک رسمی آقای کريم شــيرزادی گارماسه محرزگرديده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشــود 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 قضايــی تقديم نمايند . بديهی اســت در صورت انقضای مدت 

مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/09/03
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/18

م الف: 1228524 محمد علی ناظمی اشــنی رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

تحدید حدود اختصاصی
9/113 شماره نامه: 140085602024010933 - 1400/09/15 چون تحديد  
حدود ششدانگ يک باب خانه پالک 4483/4881 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتی به نام آقای عليمردان جعفــری کاکلکی فرزند ياد علی در 
جريان ثبت اســت و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمــل نيامده اينک بنا 
به دستور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود 
پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1400/10/13 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد  آمد لذا به موجب اين آ گهی 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 ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی 
 تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحــده قانون تعيين تکليف 
پرونده هــای معترضــی ثبــت معترضين ظــرف مدت يــک مــاه از تاريخ 
تســليم اعتراض به ايــن اداره بــا تقديــم دادخواســت به مرجــع ذيصالح 
 قضائــی گواهی تقديــم دادخواســت را اخــذ و به ايــن اداره تســليم نماييد. 

تاريخ انتشــار: 1400/9/18 م الف: 1236640 مهدی شبان رئيس منطقه 
ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان 

فقدان سند مالکیت 
9/114 نظر به اينکه ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 3045/13 واقع در بخش 
پنج ثبت اصفهان ذيل ثبت 82862 در صفحه 517 دفتر امالک جلد 480 به نام 
شوکت شهبازی تحت شــماره چاپی دفترچه ای 498843 ثبت و سند مالکيت 
صادر و تسليم گرديده است، ســپس مع الواسطه به موجب ســند انتقال شماره 
12634 مورخ 1390/04/28 دفترخانه شــماره 152 اصفهــان تمامت به مقداد 
پوالدی انتقال يافته و به موجب سند رهنی شماره 12642 مورخ 1390/04/28 
دفترخانه 152 اصفهان نزد بانک ملت در رهن می باشــد سپس نامبرده )مقداد 
پوالدی( با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 27764 مورخ 1400/08/25 به 
انضمام دو برگ استشهاديه محلی که امضاء شهود آن ذيل شماره 15411 مورخ 
1400/08/25 رمز تصديق 522800 به گواهی دفترخانه 152 اصفهان رســيده 
است مدعی است که ســند مالکيت آن به علت جابجايی مفقود گرديده است و 
درخواست صدور المثنی سند مالکيت ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد 
تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانــون ثبت در يک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود سند 
مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد 
اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بديهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی 
طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1237084 مهدی شبان سرپرست واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 
فقدان سند مالکیت

9/115 شــماره نامــه: 140085602015003313- 1400/09/14 نظــر به 
اينکه خانم سميرا هاشــم زاده به موجب وکالتنامه به شــماره 152071 مورخ 
1400/08/12 دفترخانه 39 فوالدشهر به وکالت از طرف آقای راه خدا هاشم زاده 
فرزند رضا  به استناد 2 برگ استشــهاديه محلی که هويت و امضاء شهود رسما 
گواهی شده، مدعی است که سند مالکيت ششدانگ يکدستگاه آپارتمان  پالک 
2770 فرعی از 582- اصلی واقع در فوالد شــهر بخش 9 ثبت اصفهان  که در 
صفحه 366 دفتر 361- امالک اين اداره ذيل شــماره 51731  به نام وی، ثبت 
و سند مالکيت به شماره چاپی 094771 صادر و تسليم گرديده و معامله ديگری 
انجام نشده و به علت جابجايی مفقود شده است لذا چون نامبرده درخواست صدور 
سند مالکيت المثنی نموده، طبق ماده 120 اصالحی آئين نامه قانون ثبت، مراتب 
آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک موصوف يا وجود 
سند مالکيت نزد خود می باشــد از تاريخ انتشار اين آگهی تا 10 روز پس از آن به 

اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تســليم نمايد و چنانچه 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و يا در صورت اعتراض، اصل سند يا سند معامله 
ارائه نشود، اداره ثبت، المثنای ســند مالکيت را طبق مقررات صادر و به متقاضی 
تسليم خواهد کرد. م الف: 1235714 مصطفی شمسی مدير واحد ثبتی حوزه 

ثبت ملک زرين شهر) لنجان (

آگهی تغییرات شرکت مروارید دانه سپاهان شرکت با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 89 و شناسه ملی 10980171676 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/08/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
محل شرکت در واحد ثبتی زواره به آدرس استان اصفهان ، شهرستان اردستان ، بخش 
زواره ، شهر زواره، محله شهرک صنعتی ، استقالل ، جاده )5 کیلومتری زواره( ، خیابان 
)قطب صنعتی اول( ، پالک 535 ، طبقه همکف کدپســتی 8441613831 تغییر یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه بشــرح فوق اصالح گردید. منیره پروین اشتیانی به شماره 
ملی 0033331065 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و فهیمه شایق به شماره 
ملی 0063886685 به ســمت رئیس هیئت مدیره و مولود یوســفی. به شــماره ملی 
0082718271 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 
کلیه اسناد و اوراق بهادار ، تعهدآور و بانکی شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
و عقود اســالمی به امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء مدیر عامل 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زواره )1237557(

آگهی تغییرات شرکت موژان آرایه ارم سهامی خاص
 به شماره ثبت 5084 و شناسه ملی 14010203671 

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/08/22 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد :خانم مریم حقیقی به شماره ملی 1285168917 به سمت رئیس 
هیات مدیرهـ  آقای محمدرضا عوادی به شــماره ملــی 1827902825 
به ســمت نائب رئیس هیات مدیرهـ  آقای ســیدامین رفیعــی پور علوی 
علویجه به شماره ملی 1271413205 به ســمت مدیر عامل برای مدت 
باقیمانده تا تاریخ 1402/2/31 انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسـنادبهـادار و 
تعهـدآورشـرکت از قبیـل چـک ، سـفته ، بروات ، قراردادهـاعقوداسـالمی 
بـا امضـاء مـدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشـرکت معتبر می 
باشد، همچنین کلیه نـامه های عادی و اداری با امضاء مـدیرعامل همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد. مدیر عامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد 
بود. اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری نجف آباد )1237574(

آگهی تغییرات شرکت مروارید دانه سپاهان با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 89 و شناسه ملی 10980171676 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1400/08/18 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : منیره پروین آشتیانی به شماره ملی 0033331065 
و مولود یوسفی به شــماره ملی 0082718271 و فهیمه شایق به شماره ملی 
0063886685 بســمت اعضاء هیئت مدیره برای مــدت نامحدود انتخاب 
گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری زواره )1237581(

اعالم مفقودی 
بــرگ ســبز و الشــه ســند بــا وکالــت نامــه 
خــودروی ســواری پــژو پــارس مــدل 1383 بــه 
پــاک شــماره  بــه  مشــکی-متالیک   رنــگ 
 ایران 64-378  ص 19 و شماره موتور 12483129540 
و شماره شاسی 83815856 و شناســه ملی خودرو 
IRFC831V119815856 به نام آقای ســید مهدی 
 طباطبائــی مفقود گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
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مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( استان:

100 ویلچر رایگان برای معلوالن نوجوان اختصاص یافت
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( استان اصفهان در آیین توزیع ویلچر رایگان 
به نوجوانان اظهارداشت: طرح مثبت حرکت در کشور با محوریت توزیع ویلچر رایگان برای نوجوانان 
به همت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( در حال اجراست.»تورج حاجی رحیمیان« 
افزود: در همین راســتا یکصد ویلچر رایگان برای معلوالن نوجوان اختصاص یافت.وی ادامه داد: 
عالوه بر این موضوع توزیع بسته های حمایتی برای این قشر که دانش آموز هستند نیز پیش بینی و 
مورد اجرا قرار گرفته و باید بیشتر به نیازهای این قشر توجه شود.حاجی رحیمیان ادامه داد: حمایت 
از اقشــار آســیب پذیر جامعه مورد توجه این نهاد بوده و تاکنون نیز با توزیع بسته های حمایتی و 
فرصت هایی برای رفع نیاز به صورت موردی و گروهی اقدام شده است.وی اضافه کرد: حمایت های 

ستاد اجرایی امام)ره( از این دسته از معلوالن در آینده ادامه خواهد داشت.

فرماندار:

ساماندهی متکدیان در اصفهان در حال انجام است
فرماندار اصفهان گفت: ساماندهی متکدیان  این شهرستان با هم افزایی بین بخشی در حال انجام 
و به زودی این منطقه از وضیعت نابسامان آنان خارج خواهد شد.محمدعلی احمدی افزود: وجود 
گدایان، معتادان متجاهر و کارتن خواب ها در ســطح  شــهر اصفهان موجب نارضایتی مردمی  و 
نازیبایی سیمای شهر شده که برای رفع این موضوع نشست های هفتگی  با مشارکت و هم افزایی 
بین بخشی در حال انجام است.وی بیان کرد: شهرداری، کمیته امداد حضرت امام )ره(، بهزیستی، 
نیروی انتظامی و شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به عنوان ارکان اصلی کمیته ساماندهی 

متکدیان، نشست های هفتگی با محوریت فرمانداری برگزار می کنند.
فرماندار اصفهان ادامه داد: شــهرداری غربالگری گدایان را برعهده دارد ، سپس افراد بی بضاعت، 
سالمند و بدون سرپرست توسط کمیته امداد و بهزیستی مورد حمایت قرار می گیرندو معتادان نیز 
به کمپ های ترک اعتیاد هدایت می شوند.وی تصریح کرد: هر فرد حداکثر تا ۷۲ ساعت در مراکز 
غربالگری قرار می گیرد و پس از تعیین وضعیت و انجام آزمایش کرونا به محل مورد حمایت اعزام و 
به وضع او رسیدگی خواهد شد.احمدی اضافه کرد: افزایش کمپ های ترک اعتیاد و گرم خانه ها  در 

اصفهان پیگیری می شود تا با اعتبارات دولتی و حمایت خیران به سرانجام برسد.
وی ،نبود هماهنگی بین بخشــی و واگذاری بخش زیادی از امور به شهرداری و نیروی انتظامی را 
 در طوالنی شدن ســاماندهی متکدیان و نیز معتادان موثر دانســت.فرماندار اصفهان در پایان این 

گفت وگو ، آماری از تعداد متکدیان این منطقه ارائه نکرد. 

طی  هشت ماهه سال جاری صورت گرفت؛

اشتغال 1129 نفر از مددجویان کمیته امداد در اصفهان
قائم مقام کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان با اعالم اینکه پیش بینی می شود امسال 
بیش از ۱۶ هزار شغل در بخش های اجرای طرح های اشتغال زایی ، کاریابی و راهبری شغلی برای 
مددجویان ایجاد شود، بیان داشت: طی هشت ماهه سال جاری بیش از ۶ هزار فرصت شغلی برای 
نیازمندان تحت حمایت این نهاد فراهم شده است.عباسعلی زارعان از برنامه ریزی انجام شده در 
حوزه کاریابی برای نیازمندان جویای کار توسط این نهاد خبر داد و افزود: از طریق فرآیند کاریابی و با 
ارائه  بسته های تشویقی و حمایتی به کارفرمایان شامل پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و تسهیالت، 

تا کنون برای هزار و ۱۲۹ نفر از مددجویان  شغل ایجاد شده است.
این مقام مسئول با اشاره به پرداخت تسهیالت ۱۹۳ میلیاردتومانی به ۴ هزار و ۴۹۷ نفر از مددجویان 
جویای کار، گفت: در این مدت و با پرداخت این وام ها،  ۵ هزار و ۲۸۸شغل جدید راه اندازی شده 

است.

پایان موج پنجم کرونا در اصفهان؛

آرامش قبل از طوفان

معاون فنی مرکز بهداشــت استان اصفهان در ســتاد استانی کرونا 
گفت: ۸۱.۵۷ درصد نوبت نخست و ۶۷.۶۱ درصد نوبت دوم جمعیت 
باالی ۱۲ ســال تا ۱۵ آذر ماه امســال واکسینه شــده اند.به گفته 
زینلیان،درپوشش واکسیناســیون در گذشته ۷۰ درصد نمونه های 
سرپایی مثبت می شد؛ اما اکنون این رقم به ۱۴ درصد رسیده و بقیه 

با عالئم آنفلوانزا مراجعه می کنند.
معــاون فنی مرکــز بهداشــت اســتان اصفهان، درصد پوشــش 
واکسیناسیون نوبت نخست تاکنون را ۸۱.۵۷ درصد و درصد پوشش 
واکسیناســیون نوبت دوم را ۶۷.۶۱ درصد گــزارش کرد.وی گفت: 
واکسیناسیون نوبت نخســت افراد ۱۲ تا ۱۸ سال ۷۶.۸۳ درصد و 
درصد پوشش واکسیناسیون نوبت دوم ۵۷.۱۷ درصد صورت گرفته 
است.زینلیان، تعداد دوز  تزریق شــده واکسن نوبت نخست کرونا 
را سه میلیون و ۶۳۵ هزار و ۲۵۰، تعداد  دوز  تزریق شده نوبت دوم 
را ســه میلیون و ۴۰ هزار و ۵۳۸ و تعداد دوز تزریق شده نوبت سوم 
را ۸۷ هزار و ۹۲۵ اعالم کرد.وی گفــت: همچنین ۲۷۹ هزار و ۹۴۵ 
دوز واکسن تزریقی به اتباع خارجی در استان اصفهان تزریق شده 

است.معاون فنی مرکز بهداشت اســتان اصفهان گفت: بیشترین 
درصد واکسن با ۸۲ درصد مربوط به سینوفارم، ۱۰ درصد آسترازنکا 

و ۶ درصد برکت و مابقی سایر انواع واکسن ها بوده است.
وی در ادامه صحبت های خود از کاهش چشــمگیر فوت نسبت به 
بستری خبر داد و گفت: واکسیناســیون همگانی در کاهش میزان 
مبتالیان به کرونا موثر بوده است.زینلیان با اشاره به واکسیناسیون 
و طرح شهید سلیمانی گفت: روزانه به طور متوسط در حالت معمول 
۲ دهم درصد به آمار واکسینه شده ها اضافه می شود که البته برخی 

شهرستان ها رشد بیشتری نسبت به قبل داشته اند.
وی گفت: اگر باالی ۹۵ درصد اســتان واکســینه شــوند، اما یک 
شهرستان درصد پوشش واکسینه کم باشد آسیب آن به همه استان 
برمی گردد.معاون فنی مرکز بهداشــت استان اصفهان در بخشی از 
صحبت های خود به گزارشی از تعداد فوت شدگان پرداخت و گفت: 
تعداد جمع کل فوتی های ناشی از کرونا ۱۷ هزار و ۱۰۴ نفر بوده که ۱۰ 
هزار و ۹۱۸ نفر آن ها قطعی کرونا و مابقی مشکوک به کرونا بوده اند.

وی، تعداد کل نمونه های گرفته شده و تشخیص داده شده کرونا از 

ابتدا تا کنون را یک میلیون و ۲۵۵ هزار و ۶۰۳ نفر عنوان کرد و گفت: 
اخیرا جمع کل موارد نمونه های گرفته شــده قطعی ۴۲۷ هزار و ۲۷ 

نفر گزارش شده است.
معاون فنی مرکز بهداشــت اســتان اصفهان همچنیــن جمع کل 
بستری ها از ابتدا تا کنون را ۱۸۴ هزار و ۶۸۹ نفر دانست و گفت: ۱۲۴ 

هزار و ۴۷۱ تا به امروز بهبود یافته اند.

وجود 900 هزار واکسن نزده در استان اصفهان
مســئول بیماری های واگیر مرکز بهداشــت اصفهان نیز با اشاره به 
چرخش ویروس کرونا و شــیوع پیک ششــم، اظهار کرد: اگر ۸۵ 
درصد افراد جامعه واکســینه شوند با ایمن شــدن افراد چرخش 
ویروس کرونا در اجتماع بسته می شود و از اپیدمی خارج می شویم، 
وارد شدن به پیک ششم و پیک های بعدی تنها به رفتار شهروندان 
وابسته است و رعایت موارد بهداشتی، واکسن زدن، رعایت فاصله 
اجتماعی و ماسک زدن برای شهروندان ضروری است.رضا فدایی 
در مورد شــیوع جهش های جدید کرونا اضافه کرد: اگر نسبت افراد 
واکسن زده کمتر باشد ویروس به صورت آزادانه در جامعه می چرخد 
و افراد را مبتال و فرصت برای جهش پیدا می کند، ویروس وقتی وارد 
بدن می شود به توان دو تکثیر می شــود و هنگام تکثیر ویروس ها 
ماده ژنتیکــی خود را کپی کرده و تبدیل به چند رشــته می شــوند.

مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان تاکید کرد: در زمان 
تکثیر و کپی شدن این رشــته های ژنتیکی گاهی اوقات آنچه کپی 
می شود برابر اصل نیست، یعنی در چند نقطه با اصل خود تفاوت دارد 
و بعضی از اوقات این تفاوت ها مهم نیستند؛ اما مواردی وجود دارد 
که این تفاوت های کپی شده با نسخه اصلی به تعداد زیادی شده و 

باعث ایجاد تغییراتی در ویروس های جدیدی می شود.
فدایی تصریح کــرد: نتیجه این اتفاق جهش پیــدا کردن ویروس 
است و این موارد خطاهای کپی شــدن ماده ژنتیکی بوده که باعث 
جهش ویروس شــده روی رفتار ویروس ها تاثیر می گذارد، گاهی 
اوقات قدرت بیماری زایی آنهــا را افزایش می دهد و مواقعی قدرت 
بیماری زایی آنها را کم می کند، زمانی هم سرایت پذیری را بیشتر یا 
گاهی اوقات کمتر می کند.فدایی خاطرنشــان کرد: در حال حاضر 
نزدیک  به ۹۰۰ هزار تا یک میلیون نفر هنوز دوز اول واکســن کرونا 
را تزریق نکرده اند و این اتفاق نگران کننده اســت و باعث می شــود 
ویروس کرونا بین این افراد چرخیده و آنهــا را مبتال کرده و موجب 

مرگ ومیر شود.

با مسئولان جامعه

آیین تجلیل از داوطلبان  
رؤسای خانه های هالل 
برتر هالل احمر استان 

اصفهان
همزمان بــا روز جهانــی داوطلب، 
آیین نکوداشــت خدمات داوطلبانه 
و تجلیــل از داوطلبــان و رؤســای 
خانه های هــالل برتر هــالل احمر 

استان اصفهان برگزار شد.

در همایش روز جهانی خاک در دانشگاه صنعتی اصفهان مطرح شد:

 تاکید برتغییرات جدی در رویکردهای مدیریتی
 منابع خاک

همایش روز جهانی خاک به همت انجمن علوم خاک دانشــكده كشــاورزی دانشگاه صنعتی 
اصفهان و باحضور رییس ســازمان جهاد كشاورزی اســتان اصفهان و مدیر موسسه تحقیقات 

خاک و آب استان ، استادان و دانشجویان كشاورزی برگزار شد. 
رییس سازمان جهاد كشــاورزی اســتان اصفهان در حاشــیه این رویداد با اشــاره به تقویت 
همکاری هــای میــان مراکــز تحقیقاتــی جهــاد کشــاورزی و دانشــگاه ها گفــت: وضعیت 
خشکسالی های متعدد و تغییرات اقلیمی نشان می دهد که باید تغییرات جدی در رویکردهای 
مدیریتی منابع خاک و کشاورزی اتفاق بیفتد.مهرداد مرادمند از همکاری استادان دانشگاه در 
حوزه اجرا در راستای اهداف مشترک بخش خاک و کشــاورزی یاد کرد و ادامه داد: مشکالت 
بخش اجرایی را باید در اختیار دانشــگاه قرار داد تا با کمک اساتید برجسته دانشگاه برای آن ها 
چاره اندیشی شود.رییس سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان از تدوین الگوی کشت، به 
روز رسانی ســند ملی آب برای تعیین نیاز آبی و الگوی کشت اصفهان به عنوان موضوعات مورد 
همکاری مشترک نام برد و گفت: در بحث الگوی کشت، تحقیقات انجام شده در اختیار دانشکده 
کشاورزی برای بررســی و اصالحات الزم قرار گرفته اســت و تداوم این همکاری ها به پیشبرد 
اهداف کشاورزی استان اصفهان کمک شایان توجهی می  کند. مرادمند در رابطه با نقش دانشگاه 
در حل بحران آبی استان، افزود: بخش مهمی از مســائل آب اصفهان، مباحث حقوقی است که 
بر مسائل فنی سایه افکنده است. حقوق استان در این رابطه باید پیگیری شود؛ اما در خصوص 
مباحث فنی، طراحی شیوه های مدیریت منابع آب، استفاده بهینه از عوامل تولید، چاره اندیشی 
در خصوص از دست دادن کیفیت منابع آبی و ... نیازمند ترسیم یک مسیر همکاری مشترک برای 
حل بحران های آبی به کمک دانشگاه است.محمد علی حاج عباسی، دبیر برگزاری این رویداد نیز 
با بیان این كه برگزاری این همایش می تواند به همگرایی سیستم های همكار در عرصه تحقیقات 
كشاورزی كمك كند، گفت: تحقیقات متعددی در موسسه تحقیقات خاک و دانشگاه انجام می 
شود كه می توانیم با برگزاری نشست هایی تخصصی، موضوعات و بودجه ها را به صورت مناسب 

و در جهت اهداف مشخص در استان هدایت  کنیم. 

رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان خبر داد:

انهدام باند سارقان خودرو های زانتیا
سارقان خودروهای زانتیا در اصفهان دستگیر شــدند.رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان گفت: در پی وقوع چندین فقره ســرقت خودروی زانتیا در استان های اصفهان و 
چهار محال و بختیاری پیگیری موضوع به صورت ویژه در دســتور کار کارآگاهان اداره مبارزه با 
سرقت وسایل نقلیه پلیس آگاهی استان اصفهان قرار گرفت.ســرهنگ حسین ترکیان  اظهار 
کرد: پس از بررسی میدانی صحنه های وقوع سرقت و تجزیه و تحلیل نحوه وقوع سرقت ها در 
نهایت رد پای ۲ تن از مجرمان سابقه دار در این سرقت ها به دست آمد که این افراد طی عملیاتی 
ضربتی در مخفیگاه خود دســتگیر و در تحققیقات صورت گرفته به بزه انتسابی با همکاری یک 

زن و ۵ مرد دیگر اعتراف کردند.
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: با اعترافات متهمان، همدستان 
آن ها نیز دســتگیر و با تحقیقات آن ها مشخص شد ســرکرده این باند فردی سابقه دار و شرور 
است که وی نیز طی یک عملیات ضربتی حین تردد با یک دستگاه زانتیای مسروقه شناسایی و 
دستگیر شد.سرهنگ ترکیان از کشف یک عدد  کلت کمری به همراه خشاب مربوطه و مقادیری 
مواد مخدر صنعتی از متهم خبر داد و گفت: تا کنون ۷ دستگاه خودروی زانتیای مسروقه از این 

باند کشف شده و تحقیقات برای کشف سایر سرقت های احتمالی همچنان ادامه دارد.

وز عکس ر

خبر خوان

امام جمعه اصفهان:

امکان استفاده از خدمات 
بیمه سالمت برای اتباع بیگانه 

فراهم شود

خبر روز

امام جمعه اصفهــان در دیدار با معــاون وزیر 
بهداشــت و مدیرعامل ســازمان بیمه سالمت 
ایران گفت: در رابطه با ســالمت مردم قدم های 
خوبــی برداشــته می شــود و این مهــم مورد 
تاکید رییس جمهوری هم قــرار دارد که جای 
بسی خرسندی اســت.آیت ا... ســید یوسف 
طباطبایی نــژاد  اظهار کرد: باید در اســتفاده از 
خدمات بیمه فرقی بین شــهروندان ســاکن 
 کشور قائل نباشــیم، زیرا از کشــور ما به عنوان 
»ام القری« یاد می شــود و بر این اساس باید 
پناهگاه خوبی برای تمامی افراد ســاکن ایران 
باشــیم. امام جمعه اصفهان گفــت: به ویژه در 
رابطه با اتباع افغانســتان باید ایــن مهم مورد 
تاکید قرار بگیرد و با این اقدامات کاری کنیم که 
ایران اسالمی واقعی باشیم.مدیرعامل سازمان 
بیمه سالمت ایران نیز در این دیدار گفت: حوزه 
سالمت کشــور به دنبال اجرای کامل ۲ برنامه 
مهم شامل نسخه نویسی الکترونیکی و رایگان 
شدن بیمه برای شــهروندان به ویژه در مناطق 
آســیب پذیر و حاشیه شهرهاســت که همین 
مهم هدف اصلی ما در سفر به این استان است. 
محمدمهدی ناصحی  ادامه داد: نسخه نویسی 
الکترونیکی فواید زیــادی دارد، از این جهت که 
مصارف ســازمان و حوزه ســالمت مشخص و 
شفاف می شود و جلوی تبانی ها و قاچاق دارو را 
می گیرد و از هرج ومرج جلوگیری می کند. وی 
گفت: پیاده شدن آن در کشــور هایی که خیلی 
امکانات دارند حداقل یک دهه طول می کشد و 
در کشور ما هشت سال است که در برنامه های 
توسعه آمده، ولی ۲ سال است که به طورجدی 
روی آن کار می شــود و ممکن است نارضایتی 
همکاران پزشک و مردم را به همراه داشته باشد. 
معاون وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 
گفت: اجرای طرح نســخه الکترونیک با توجه 
به اینکه دیگر نسخه کاغذی به دست بیمار داده 
نمی شود و به صورت الکترونیک برای داروخانه، 
آزمایشگاه، موسسه تصویربرداری و دیگر مراکز 
ارسال می شود و نیاز به کنترل کردن دارد و ممکن 
است تا حدودی بین مردم ایجاد نارضایتی کند.

رییس جشــنواره ملی ایده های خــالق در روابط  آزاده فرهنگمند
عمومی جشنواره در نشست خبری خود بیان کرد: 
امروزه ارتباطات نقش بسیار مهمی در پیشرفت یک سازمان وجامعه ایفا می کند 
و روابط عمومی ها به عنوان حلقه ارتباطی سازمان در جامعه به شمار می روند. در 
این ارتباط هرچه این حلقه گسترده تر باشد موفق تر خواهند بود و برای انجام این 
امر باید به دنبال تکنیک ها و الگوها باشند که یکی از این الگوها خالقیت و نوآوری 
ست. جشنواره ملی ایده های خالق در روابط عمومی با رویکرد شناسایی و ثبت 
ایده ها برای دومین ســال متوالی در کنار ســومین کنفرانس بین المللی روابط 
عمومی نوین ایران فعالیت خود را آغاز کرده است. مدیران و کارشناسان محترم 
روابط عمومی دستگاه اجرایی و ســازمان های دولتی و شرکت های خصوصی 
می توانند با مراجعه به سایتnipr.daneshpajoohan.ac.ir   ایده های خالق 
خود که باعث حل مشکالت و توسعه خالقانه است را ثبت کنند. سید مجید مهرپویا  
با اشاره به اینکه جشنواره ها در سال های گذشته با رویکرد قدیمی و کلیشه ای برگزار 
می شدند، تصریح کرد: برای دومین سال متوالی در جشنواره ملی ایده های خالق 
ایران تالش شــده که از رویکرد مثبت خالقیت و نوآوری استفاده شود. مهدی 
محسن نیا، دبیر علمی جشــنواره هم با اشاره به اهداف جشــنواره گفت: ارائه 
ایده های خــالق و کاربــردی، کمک به تولید، اشــتراک گــذاری ایده ها در بین 
سازمان ها، ارتقای دانش روابط عمومی ها و ایجاد تعامل در شبکه سازی مدیران 
از جمله اهداف مورد نظر  است. به شــرکت کننده های این جشنواره که آثار آنها 
برگزیده شود، مدرک ارائه خواهد شد. رییس جشنواره ملی خبر  نیز در ادامه برنامه 
گفت: هدف جشنواره  نشان دادن سبک و مکتب اصفهان در سطح ملی است. 
سید محمد موسوی افزود: در این دوره از جشــنواره، عالوه بر نگاه خالق ،بحث 
جشنواره ملی یا پرونده خبر  به  تاسی از ایده های روابط عمومی و با نگاه توسعه 
رسانه ای در سطح شهر دنبال خواهد شد تا نگاه مردم و آحاد جامعه به خبر متفاوت 
شود. البته با توجه به موضوع خبر خوب که شاید بتوانیم امید و نشاط را به جامعه 

برگردانیم. وی افزود: نکته دیگر ی که در این جشنواره وجود دارد این است که  به 
دلیل وجود شــرایط کرونا و همچنین آگاهی به توانمندی های شما خبرنگاران، 
استفاده از تمام ظرفیت ها به صورت مجازی، از ثبت نام تا آخرین مرحله جشنواره 
است  که برای داوری از اساتید دانشگاه و صنف خبرنگاران بهره گرفته ایم.موسوی 
با بیان اینکه حواشی اخبار مخاطب بیشتری دارد، خاطر نشان کرد: عالوه بر توجه 
به سبک های خبری متفاوت باید به حواشی اخبار نیز بیشتر توجه شود. در این 
جشنواره بخش های مختلف خبری از جمله یادداشت خبری، طنزنویسی ،عکس 
خبری و … در نظر گرفته شده و از رسانه ها به عنوان بال های توسعه شهری یاد  
شده  که می توانند کمک کنند تا مسائل مهم به صورت اولویت بندی شده برجسته 

شود. در پایان مراسم  از پوستر این جشنواره رونمایی شد.

با رویکرد شناسایی و ثبت رده ها صورت گرفت؛

 رونمایی از  پوستر دومین جشنواره ملی ایده های خالق در روابط عمومی 



نایب رییس هیئت سوار کاری استان اصفهان گفت: باشگاه های سوار کاری استان فعالیت خوبی دارند و کالس ها و مسابقات در تاریخ های مشخص شده برگزار 
می شوند.سمیرا شریفی  اظهار کرد: در استان اصفهان زمین کورس وجود ندارد، اما ریاست هیئت شخصا پیگیر افتتاح زمین کورس استان اصفهان هستند.نایب 
رییس هیئت سوار کاری استان اصفهان با توجه به نیاز استان اصفهان به زمین کورس گفت: اخیرا برای افتتاح زمین کورس با یک ارگان رایزنی هایی انجام شده 
است. قرار به بازدید از این زمین شد تا بعد از تایید باقی مراحل نیز انجام شود.شــریفی گفت: الزم به ذکر است که این زمین در حوالی سپاهان شهر است، ولی 
هنوز تاریخی برای شروع این پروژه در دسترس نیست.وی درباره باشگاه های سوارکاری  اظهار کرد: در استان اصفهان ۴ باشگاه با مجوز فعالیت می کنند و در 
زمینه پرش فعالیت بیشتری دارند.نایب رییس هیئت سوار کاری استان اصفهان گفت: باشگاه ایران زمین پتانسیل رشته استقامت را دارد و همچنین در این 
باشگاه مسابقات استقامت برگزار می شود. باشگاه های پارادایس و اصفهان نیز میزبان مســابقات پرش بودند. مابقی باشگاه ها بدون مجوز هستند و زیر نظر 
هیئت سوارکاری فعالیت نمی کنند و از اداره کل ورزش و جوانان استان نیز مجوز ندارند، باشگاه های سوار کاری با مجوز استان اصفهان فقط به ۴ باشگاه ایران 

زمین، پارادایس، اصفهان و پردیسان محدود می شود.

سوارکاراناصفهانیبهزمینکورسمیرسند؟
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مایکل اوون:

»صالح«بازیکنیمعمولیبود،گلزنیاستثناییشد
محمد صالح سه شنبه شب برابر میالن گلزنی کرد تا به اولین بازیکن پس از یان راش تبدیل شود 
که موفق شده در پنج فصل متوالی حداقل 20 گل به ثمر برساند.لیورپول در آخرین بازی مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان موفق شد با نتیجه 1-2 برابر میالن به پیروزی برسد و با شش پیروزی از 
شش بازی به مرحله بعدی صعود کند.مایکل اوون بین دو نیمه این بازی با تمجید از درخشش 
این بازیکن مصری گفت:» او باعث می شود گلزنی آسان به نظر بیاید. اما گلی که او به ثمر رساند 
به هیچ وجه آسان نبود. او پیش از این یک بازیکن و تمام کننده  معمولی بود؛ اما حاال به گلزنی 
باورنکردنی تبدیل شده است. این آخرین قرارداد بزرگ زندگی حرفه ای او است. فوتبال اسپانیا 
در حال حاضر به مشکل خورده، پس او کجا قرار است برود؟ این مسائل در فوتبال پیچیده است 

و نیاز به زمان بسیاری دارد.«
ریو فردیناند نیز با اظهارات اوون موافقت کرده و ادامه داد:» حاال می توان از صالح انتظار داشت که 
در همه موقعیت ها گلزنی کند. شما می توانید در هر صحنه ای که کمترین شانس گلزنی دارد از او 
انتظار داشته باشید که دروازه را باز کند. در بیشتر وقت ها این اعتماد به نفس باورنکردنی اوست 

که در رگ هایش جریان دارد و کمکش می کند.«
پیتر کراوچ نیز در ادامه اضافه کرد:» او در برابر دروازه بی رحم است. لیورپول به راحتی می توانست 
در این بازی تالش چندانی نکنــد؛ اما این کار را انجام نداد و مرحله گروهــی را به خوبی به پایان 
رساند. صالح، بهترین بازیکن لیگ برتر در حال حاضر است و عملکردش شایسته تقدیر است.«

هوشمندی»کیروش«ناجیمصرمقابلالجزایرشد
تیم های ملی مصر و الجزایر سه شنبه شب در حساس ترین بازی از مرحله گروهی جام کشورهای 
عربی به مصاف هم رفتند. این بازی جذاب آفریقایی در نهایت با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان 
رسید.سایت »الکوره« مصر به تحلیل این بازی جذاب پرداخت و تصمیمات کارلوس کی روش، 
سرمربی مصر  در نیمه دوم بازی را ناجی فراعنه مقابل الجزایر دانست.این رسانه مصری نوشت: 
تیم ملی مصر بازی را خوب آغاز نکرد. کی روش با تاکتیک ۴-3-3 وارد میدان شد ولی کمبود در 
میانه زمین احساس می شد. تاکتیک ناپذیری میانه زمین در نیمه اول باعث شد تا مصر عملکرد 
ضعیفی داشته باشد؛ اما در نیمه دوم کی روش با تصمیمات خود ناجی مصر شد. تغییر تاکتیک 
مرد پرتغالی باعث شد تا بازی را به تساوی بکشاند. تصمیمات تاکتیکی کی روش در نجات مصر 
و صدرنشینی این تیم نقش بسزایی داشــت.بدین ترتیب مصر به عنوان صدرنشین گروه چهارم 
راهی مرحله یک چهارم نهایی شد و باید با اردن بازی کند. در مقابل الجزایر به قرعه سختی خورد 

و باید با مراکش دوئل کند.

ستارهبرزیلیهمقیمت»هالند«شد
سایت ورزشی »سایس« در گزارش هفتگی خود ارزشمندترین بازیکنان جوان دنیا در هر پست 
را معرفی کرده است. وینیســیوس جونیور از رئال مادرید در کنار ارلینگ هالند از دورتموند و فیل 
فودن از منچسترســیتی با 1۵0 میلیون یورو در باالترین رده قرار دارند. میسون گرینوود، پدری و 

فلوریان ویرتز با 1۴0 و سانچو با 130 میلیون یورو در رده های بعدی هستند.
فران تورس که مورد توجه بارسلونا قرار گرفته 120 میلیون یورو می ارزد. قیمت ژائو فیلیکس 100 
میلیون یورو تعیین شــده که البته قیمت امباپه ۸0 میلیون یورو اعالم شده که علتش این است 
که قراردادش رو به پایان بوده و در پایان فصل رایگان می شــود. قیمت دیابــی و یرمی پینو نیز 

هشتاد میلیون یوروست.
در میان هافبک های هجومــی ارزش براهیم دیاز ۵0 میلیون یورو تعیین شــده،  کاماوینگا که به 

تازگی به رئال ملحق شده نیز ۶0 میلیون یورو قیمت گذاری شده است.

مصاف ذوب آهن- نفت مسجد سلیمان؛

گاندوها به دنبال فراموش کردن شکست خانگی

هفته نهم رقابت های لیگ برتر روز جمعه  سمیهمصور
با برگزاری ۵ دیدار به پایان می رسد که در 
یکی از ایــن دیدارها تیم فوتبال ذوب آهن در ورزشــگاه شــهید بهنام 

محمدی مقابل تیم نفت مسجد سلیمان قرارمی گیرد.
سبزپوشان اصفهانی در شرایطی مهیای برگزاری این دیدارمی شوند که 
هفته گذشته در یک دیدار خانگی شکست سنگینی را متحمل شدند. 
ذوبی ها که در این فصل با مهدی تارتار به نتایج قابل قبولی رسیده اند در 
هفته هشتم رقابت های لیگ برتر فوتبال مقابل تیم مس رفسنجان قرار 
گرفتند. شاگردان مهدی تارتار در این دیدار با سه گل مغلوب تیم کرمانی 
شدند تا یک شکست ســنگین در کارنامه آنها ثبت شود. مدیران این 
تیم بالفاصله کادر فنی و بازیکنان تیم را جریمه کرده و ۵ درصد قرارداد 
آنها را کاهش دادند. ذوبی ها در 3 هفته گذشــته هیچ بردی نداشتند و 
تنها یک امتیاز به دست آورده اند. ذوب آهن از ۸ بازی قبلی خود 3 برد، 
یک تساوی و ۴ شکست کسب کرده و با اندوختن 10 امتیاز در رده نهم 

قرار گرفته  است.
در آن ســوی میدان تیم  نفت مسجدســلیمان در فصل جاری شرایط 

خوبی ندارد و در طول ۸ هفته گذشته فقط یک برد به دست آورده است. 
شاگردان کمالوند هفته گذشــته مقابل تیم هوادار تن به تساوی بدون 
گل دادند تا طلســم نبردن های نفت، وارد پنجمین هفته متوالی خود 
شود. نفت مسجدســلیمان در ۸ بازی قبلی خود یک برد، 3 تساوی و 
۴ شکست به دست آورده و با ۶ امتیاز در رده چهاردهم جدول ایستاده 
اســت. جدال تیم های ذوب آهن  و نفت مســجد ســلیمان یکی از 
دیدارهای حساس هفته نهم رقابت های لیگ برتر به شمارمی رود، این 
دیدار بهترین فرصت شاگردان تارتار اســت تا بتوانند با پیروزی در این 
دیدار به روند ناکامی های خود پایان دهند؛ اما این اتفاق چندان ساده 
به نظر نمی رسد. شکست سنگین هفته گذشته ذوب آهن، بازیکنان این 
تیم را از نظر روحی و روانی در شــرایط سختی قرار داده و از طرف دیگر 

شاگردان کمالوند در خانه به سختی امتیاز از دست می دهند.
تیم تارتار خوب بازی می کند و خوب موقعیت می سازد اما بازیکنان این 
تیم در استفاده از موقعیت های خلق شــده با مشکل روبه رو هستند و 
دقت الزم را در زدن ضربات نهایی ندارند. ذوب آهن در فاز دفاعی با وجود 
شکست سنگین هفته گذشته، عملکرد قابل قبولی دارد با این حال تارتار 

باید ساختار دفاعی تیمش را تقویت کند.
 اما در مقابل  نفت مسجدسلیمان تیمی است که در ارائه فوتبال دفاعی 
و تخریبی تبحر باالیی دارد و بازیکنان این تیم با شیوه ای کامال دفاعی 
بازی می کنند. شــاگردان کمالوند در فصل جــاری بازیکنان خوبی در 
ترکیب خود دارند ولی در نتیجه گیری ضعیف عمل کرده اند و به همین 

خاطر با انگیزه باالیی به میدان خواهند آمد. 
 دو تیم بــرای بهبود جایگاه شــان در جدول رده بندی نیــاز مبرمی به 
کسب سه امتیاز این دیدار دارند و به نظرمی رسد یک دیدار حساس و 
تماشایی در مسجد سلیمان شکل بگیرد. ذوب آهن با ترکیب کامل در 
این بازی حاضر اســت و بازیکن محروم و یا مصدومی ندارد، اما نفت 
مسجدســلیمان روح ا...ســیف اللهی را به دلیل محرومیت انضباطی 
باشــگاه در اختیار نخواهد داشــت. در دیگر دیدارهای روز جمعه تیم 
پدیده مشهد مقابل تیم گل گهر سیرجان قرارمی گیرد، مس رفسنجان 
از تیم تراکتور ســازی پذیرایی می کند. آلومینیــوم اراک، میزبان تیم 
فجرسپاسی است و فوالد خوزســتان به مصاف تیم نساجی مازندران 

می رود.

خبر روز

نساجیوآلومینیومبهیکشرطدرمشهد
دیدار خانگی بعدی نساجی در برابر آلومینیوم اراک خواهد بود که این بازی در چارچوب هفته دهم لیگ 
برتر برگزارمی شود. باشگاه نساجی به سازمان لیگ پیشنهاد داده است تا زمان آماده سازی استادیوم 
شهید وطنی قا ئمشــهر دیدارهای خانگی 
نساجی در اســتادیوم امام رضای مشهد 
برگزار شــود که اداره کل ورزش و جوانان 
استان مازندران با این درخواست موافقت 
کرده و به نظرمی رسد ســازمان لیگ هم 
با اجرای این تصمیم مخالفتی نداشــته 
باشد به این خاطر که چمن استادیوم امام 
رضای مشــهد یکی از بهترین چمن های 
کشــور اســت؛ اما در این بین نظر شورای 
تامین امنیت اســتان خراسان رضوی هم 
مهم است. در صورتی که نظر شورای تامین امنیت اســتان خراسان رضوی مثبت باشد نساجی تا زمان 
آماده سازی استادیوم شهید وطنی میهمان استادیوم امام رضای مشهد خواهد شد. پیش تر بازی های 
مهم پدیده حتی با حضور 20 هزار نفری تماشاگر در اســتادیوم امام رضای مشهد بدون مشکل خاصی 
برگزارمی شود. در صورت برگزاری بازی ها با حضور تماشاگر نساجیمی تواند از حمایت مازنی ها مقیم مشهد 
در بازی های خانگی خود بهره ببرد. دیدار نساجی – آلومینیوم اراک چهارشنبه هفته آینده برگزارمی شود 
و در صورتی که شورای تامین امنیت استان خراسان رضوی با حضور نساجی در مشهد مخالفت کند تیم 

مازنی مجبور است در ادامه مسیر هم در استادیوم شهدای ساری میزبان حریفان باشد.

غیبتدوبازیکن؛چالشهواداربرایبازیباپرسپولیس
در یکی از بازی های هفته نهم لیگ برتر، پرسپولیس در استادیوم آزادی میزبان هوادار خواهد بود. هوادار 
که با ۵ امتیاز در رتبه پانزدهم جدول قرار دارد در حالی مهیای بازی با پرسپولیس می شود که محمد قاضی 
و داریوش شــجاعیان دو بازیکن کلیدی خود را به دلیل مصدومیت در اختیار نخواهد داشت. هوادار در 
این فصل از بازی ها تنها در مصاف با پدیده برنده شده و در دو مسابقه دیگر به نتیجه مساوی دست یافت 
و در ۵ بازی هم شکست خورد. این تیم که اولین فصل حضور در لیگ برتر را تجربه می کند در هفته های 
ابتدایی متوجه شد برای ماندن در جدول بازی ها کار سختی پیش رو دارد. این تیم به تازگی با استعفای 
مدیر عاملش یعنی اسدی هم مواجه شده است.هوادار در صورتی که امتیازی در این بازی به دست نیاورد 

در انتهای جدول هم چنان به عنوان یکی از دو گزینه سقوط به دسته پایین تر باقی خواهد ماند.

خرید»نکونام«اینبارگلساخت
فوالد خوزستان پس از دو برد مقابل هوادار تهران و ذوب آهن اصفهان، در دیدار اخیرش با تراکتور به تساوی 
بدون گل رضایت داد و این هفته نیز یک امتیاز از فجرسپاسی شیراز گرفت تا در نیمه باالی جدول بماند 
و با نقش لوسیانو پریرا و ساسان حسینی، دو مهاجم خود توانست در این دیدار به گل دست پیدا کند. 
جواد نکونام در شرایطی که فوالد از فجر سپاسی عقب بود، تصمیم گرفت ساسان حسینی را به ترکیب 
تیمش اضافه کند که هفت دقیقه پس از حضور این بازیکن در زمین و تاثیرگذاری این مهاجم 22 ساله، 
فوالد موفق شد به گل تساوی مقابل فجر سپاسی برسد. فوالد خوزستان در دقیقه ۷۷ صاحب یک ضربه 
ایستگاهی در میانه زمین شد که ارسال محمد آبشک و ضربه سر خطرناک ساسان حسینی به تیرک 
عمودی دروازه فجر سپاسی شیراز اصابت کرد و همین توپ در ریباند توسط لوسیانو پریرا تبدیل به گل 
شد.حسینی که یکی از معدود خریدهای جواد نکونام در روز آخر نقل و انتقاالت بود، در دقیقه ۸+۹0 نزدیک 
بود مقابل تراکتور گلزنی کند که توپ با اختالف کمی از کنار دروازه این تیم رد شد و این هفته نیز ضربه سر 

او گل فوالد را به همراه داشت.

مستطیل سبز

پیام فدراسیون فوتبال به باشگاه ها:

حقپخشازعهدهما
خارجاست

به تازگی ســازمان لیگ بــه توصیه رییس 
فدراســیون فوتبال تبلیغــات محیطی را به 
باشگاه ها واگذار کرد و از این پس باشگاه ها 
مجری تبلیغات محیطی در استادیومی که به 
میدان می روند، خواهند بود.  البته این بدین 
معنی نیست که درآمدهای سازمان لیگ از 
تبلیغات محیطی کاهش پیدا کرده باشــد. 
تبلیغات محیطی در ازای ارائه تضامین مالی 
به ســازمان لیگ و هم چنین پرداخت سهم 
سازمان لیگ به باشگاه ها واگذار شده است. 
باشگاه هامی بایست 30 درصد از درآمدهای 
خود در این بخش را به حساب سازمان لیگ 
واریز کنند. در این کش و قوس باشــگاه ها 
ضمن تشــکر از ســازمان لیگ و هم چنین 
فدراســیون فوتبال خواســتار واگذاری حق 
پخش بازی های لیگ برتر به باشگاه ها شده 
اند و اینکه در این زمینه هم باشــگاه ها وارد 

عمل شوند. 
پاسخ فدراســیون فوتبال به باشــگاه ها به 
صورت شفاهی واضح و روشــن بود؛ اینکه 
حق پخش از عهده ما خارج است و قراردادی 
در این زمینه با سازمان صدا و سیما نداریم. 

بر اساس مصوبه مجلس هم اکنون سازمان 
صدا و سیما 30 درصد از درآمدهای تبلیغاتی 
به هنگام پخش مســابقات ورزشــی را به 
حساب وزارت ورزش و جوانان واریزمی کند 
و وزارت ورزش و جوانــان مجری واریز این 
پول به حســاب فراســیون فوتبال و سایر 
فدراسیون های ورزشی است. به نظرمی رسد 
پولی کــه از این راه به حســاب باشــگاه ها 

واریزمی شود، اندک باشد.
از آنجایی که باشــگاه ها وارد عمل شــدند و 
تبلیغات محیطــی را در اختیار گرفتند دور از 
ذهن نیست باشگاه ها در آینده ای نزدیک در 
این مسیر راه تعامل با سازمان صدا و سیما را 
در پیش بگیرند و در همکاری های دو جانبه 

قرارداد حق پخش را امضا کنند. 
البته این امر  منوط به این اســت که مصوبه 

مجلس در زمینه حق پخش تغییر کند.

جدال تیم های ذوب آهن  و نفت مسجد سلیمان یکی 
از دیدارهای حساس هفته نهم رقابت های لیگ برتر به 
شمارمی رود، این دیدار بهترین فرصت شاگردان تارتار 
است تا بتوانند با پیروزی در این دیدار به روند ناکامی های 
خود پایان دهند؛ اما این اتفاق چندان ساده به نظر 

نمی رسد

فوتبال جهان

وز عکس ر

عیادتوزیرورزش
از»مایلیکهن«

حمید ســجادی، وزیــر ورزش و 
جوانان با حضــور در منزل محمد 
مایلی کهن پیشکســوت فوتبال و 
سرمربی پیشــین تیم ملی ایران 
از او عیادت کرد.غالمرضا نوروزی 
رییس فدراسیون پزشکی ورزشی 
و دکتــر کاوه احمــدی، مدیرکل 
روابــط عمومــی وزارت ورزش و 
جوانان دکتر سید حمید سجادی 

را همراهی کردند.

سال 2021 را با توجه به برگزاری المپیک و مسابقات 
جهانی به فاصله چند ماه و درخشــش خیره کننده 
آزاد و فرنگی کاران ایرانی در نروژمی توان یک سال 
درخشان برای کشتی ایران قلمداد کرد. در آخرین 
ماه از سال 2021 میالدی اتحادیه جهانی کشتی هم 
مهر تاییدی بر این نظریه زده و دو تن از ستاره های 
کشتی ایران را به عنوان برترین آزاد و فرنگی کاران 

سال 2021 معرفی کرده است. 
طبق گزارش اتحادیــه جهانــی، محمدرضا گرایی 
دارنده مدال طــالی المپیک و جهــان در وزن ۶۷ 
کیلوگرم کشــتی فرنگی و امیرحسین زارع، دارنده 
مدال برنــز المپیــک و طالی جهــان در وزن 12۵ 
کیلوگرم کشــتی آزاد بهترین عملکــرد را در میان 

کشتی گیران تمامی کشــورهای دنیا در سال 2021 
داشته و برنده جایزه بهترین کشتی گیر سال شده 
اند که این نشــان دهنده جهش و پیشرفت کشتی 
ایران در میادین جهانی است.اتحادیه جهانی کشتی 
در مورد محمدرضا گرایی و امیرحسین زارع نوشته 
است: گرایی بدون داشتن مدال جهانی یا المپیک 
در کارنامه خود وارد سال 2021 شد، این کشتی گیر 
2۵ ســاله که به »مرد یخی«معروف اســت، تمام 
معادالت را به هم زد و با کسب مدال طالی المپیک 
توکیو و جهانی نروژ ســال 2021 را به پایان رساند.

همچنین زارع در سن 20 سالگی، سال بسیار پرباری 
را پشت سرگذاشت، وی یک مدال برنز در المپیک 
توکیو را به دست آورد و توانست از سد کشتی گیران 

مطرحی همچون طاها آکگول و گنو پتریاشــویلی 
که سابقه مدال طالی المپیک و جهان را دارند، گذر 
کند و عنوان قهرمانی جهانی را از آن خود کند. البته 
اتحادیه جهانی لقبی را به امیرحســین زارع نداده 
است اما این کشتی گیر با حرکتی که پس از قهرمانی 
رقابت های جهانــی نروژ انجام داد، لقب پادشــاه 
ســنگین وزن را برای خود انتخاب کرده است.این 
اتفاق می تواند یک پایان درخشان برای کشتی ایران 

در سال 2021 باشد.

مرد یخی و پادشاه سنگین و ظهور در سال 2021؛

»گرایی«و»زارع«بهترینکشتیگیرانجهانشدند
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مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان تاکید کرد:

مدیریت بودجه سازمان به سمت منافع شهر و شهروندان
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان همزمان با روز حسابدار ضمن حضور در 
بخش های مختلف معاونت مالی و اداری ســازمان، با تبریک این روز به کارکنان حوزه مالی و 

حسابداری، از تالش های آن ها تقدیر کرد.
غالمرضا ساکتی در این برنامه تقدیر با اشاره به نقش پرســنل حسابداری در شکل گیری نظم 
مالی و مدیریت اقتصادی سازمان مدیریت پسماند افزود: خوشبختانه سازمان مدیریت پسماند 
شــهرداری اصفهان از حیث برخورداری از نیروهای توانمند و متخصص ســازمانی غنی است و 
تبلور این شایستگی در عملکرد نیروهای واحد مالی سازمان به چشم می خورد.وی با اشاره به 
اینکه مدیریت اقتصادی صحیح یکی از ارکان دستیابی به توسعه پایدار است، بیان کرد: سازمان 
مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان همواره در تالش بوده تا با بهینه سازی هزینه ها، بودجه و 
درآمد سازمان را به سمت فعالیت های موثر و راهبردی از جمله آموزش، فرهنگ سازی و توسعه 
تکنولوژی ها هدایت کند که در این مســیر تالش مدیران و کارشناســان حوزه مالی در مدیریت 

منابع مالی حائز اهمیت است. 
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان با اشاره به فصل بودجه و تالش بخش 
های مختلف سازمان در راستای هدایت منابع مالی به سمت پروژه های مفید و اثربخش، افزود: 
همه بخش های سازمان مدیریت پسماند نسبت به بودجه ای که برای پروژه های مختلف در نظر 
گرفته حساس هستند و تالش ها بر مبنایی است که بتوان با کاهش هزینه های جانبی بیشترین 
منفعت را در راستای توسعه شهر و ارتقای کیفیت مدیریت پســماند از طریق ایجاد فناوری ها، 

آموزش و تغییر رفتار شهروندان برای شهر تامین کرد.
   

نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان خبر داد:

تدوین کلیات بودجه 1401 شهرداری در 4 محور اساسی
نایب رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: هر ساله شــورا برای دنبال کردن اهداف خود 
در مجموعه مدیریت شــهری، توصیه و درخواســت هایی را مد نظر قرار می دهد تا شهرداری در 
تدوین بودجه خود نسبت به آن اهتمام و توجه الزم را داشته باشد.ابوالفضل قربانی با بیان اینکه 
بودجه ۱۴۰۰ از سوی شورای دوره پنجم تصویب شــده است،اظهار کرد: اولویت این دوره از شورا 
تحقق شعار »شــهر زندگی« و تقویت مولفه های شهری برای زندگی ســالم تر و راحت تر است.

نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: هر ساله شورا برای دنبال کردن اهداف خود در 
مجموعه مدیریت شهری، توصیه و درخواست هایی را مد نظر قرار می دهد تا شهرداری در تدوین 
بودجه خود نسبت به آن اهتمام و توجه الزم را داشته باشــد در این راستا ابالغیه تدوین بودجه 
هفته آینده به شهرداری ارســال می شــود.وی گفت: کلیات بودجه ۱۴۰۱ در چهار محور اساسی 
»جهت گیری کالن«، »تاکیدات سیاســتی«، »تاکیدات مبتنی بر اقــدام« و »رویکرد هایی که 
بتوان با استفاده از شاخص ها، عملکرد شــهرداری را در هر کدام از ردیف های بودجه ای ارزیابی 

کنیم«، دسته بندی می شود.
قربانی گفت: در تدوین بودجه شــهرداری باید به منشــور شــورای ششــم که به عنوان ســند 
باالدســتی و برنامــه مربوط بــه ۱۴۰۱ به شــهرداری ابالغ شــده، همچنین هوشمندســازی، 
تســهیل در ایجــاد شــفافیت، محله محــوری، عدالــت شــهری و شــفافیت در فرآیند ها و 
تخصیص منابع بــه همه مناطــق از جمله مناطــق کم برخــوردار توجه ویژه صــورت گیرد.وی 
با بیان اینکــه در بودجــه ۱۴۰۱ باید به مشــارکت بخش خصوصــی در اداره شــهر توجه ویژه 
شــود،گفت: به دنبال افزایش ســهم درآمد هــای پایدار هســتیم، در حال حاضر بیشــترین 
درآمد شــهرداری از طریق تراکم ســاختمانی کســب می شــود، از این رو در صدد کاهش این 
 نوع درآمــد و حرکت به ســمت کســب درآمد های پایدار هســتیم که از انســجام بیشــتری 

برخوردار است.

طرح ساماندهی محله پرتمان در انتظار تصویب در کمیسیون ماده پنج؛

بالتکلیفی ادامه دار

سال هاســت 92 هکتار پهنــه از صحرای  نرگس طلوعی
پرتمان در منطقه هشــت شــهرداری در 
بالتکلیفی به ســرمی برد و پایان این بالتکلیفــی در انتظار تصویب در 

کمیسیون ماده پنج قرار گرفته است.
محله پرتمان در محدوده مرکزی شهر اصفهان واقع شده است. اراضی 
پرتمان از شمال، خیابان رزمندگان را در بر می گیرد و از جنوب به اتوبان 
شهید ردانی پور منتهی می شود. بالتکلیفی این اراضی مشکالت بسیاری 
برای شــهروندان این منطقه به وجود آورده است.مدیر منطقه هشت 
شــهرداری اصفهان در این باره گفت: رفع ایــن بالتکلیفی با همراهی 
و همکاری معاونت شهرســازی شــهرداری اصفهان باجدیت دنبال و 
پیگیری و نقشه های هوایی تهیه و طرح توسط معاونت شهرسازی آماده 
شد، این طرح چندین نوبت در کمیسیون های مختلف شورا ارائه داده 
شد و سپس به کمیسیون تلفیق و سرانجام طی نامه ای از طریق شهردار 
به اداره کل راه و شهرسازی جهت ارسال به کمیسیون ماده ۵ آماده شد  

و در اختیار این کمیسیون قرار گرفت.
محمد کیهانی افزود: در این رابطه جلســاتی در کمیته کار کمیســیون 
ماده پنج برگزار شده است که امیدواریم طرح پیشنهادی مصوب شود.

مدیر منطقه هشــت شــهرداری اصفهان با بیان اینکه این طرح تا حد 
مناســبی پیشرفت داشته اســت، بیان داشــت: ظرف چند ماه آینده 

خبرهای خوبی در این خصوص به سمع و نظر مردم می رسانیم.
کیهانی اظهار امیدواری کرد از طریق کمیســیون ماده ۵ تکلیف این 92 
هکتار پهنه مشخص شود که گشایشی برای مردم و فضایی برای درآمد 
شهرداری است.  آن طور که مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان خبر 
داده است بی شک طرح ساماندهی پرتمان به عنوان یک طرح بزرگ 

شهری مورد حمایت شهرداری اصفهان قرار خواهد گرفت.
به دلیل وسعت 9۵ هکتاری پرتمان، مشــاوری که سال 9۰ بر اساس 
قرارداد شهرداری تعیین شد این پهنه را به ســه بخش تقسیم کرد که 
بخش جنوبی به صورت طرح تفصیلی آماده و کاربری های آن مشخص 
شــد و حدود 2۰ هکتار از پروژه ابالغ و نقشــه های آن در ساختارهای 

مکانیزاسیون شهرداری برای استفاده شهروندان قرار گرفت.
در بخش شــمالی پروژه که حــدود ۱9 هکتار بوده و به اراضی شــمال 
رزمندگان معروف است، طرح تفصیلی آماده و کلیات موضوع با طرح 
تفصیلی هماهنگ اســت، اما اجرای آن هنوز در انتظار تصویب و ابالغ 
قرار دارد. بخش میانی صحرای پرتمان که قســمت اعظم پروژه است 

به صورت گستره ویژه و فضای سبز لحاظ شده، از این رو از مشاور قبل 
درخواست شده این پهنه به گونه ای طراحی شــود که بر اساس اسناد 
مالکیتی یا نوع اسناد قولنامه ای طرح را به سمت اجرایی شدن ببرد، اما 
این اقدام بسیار دشوار بود از این رو با توجه به شرایط کالبدی نتوانست 

به درستی در مسیر اجرایی شدن قرار بگیرد.
تفکیک هــای غیرقانونی وبدون ضابطه زمین هــای محدوده این پهنه 
توسط مالکین فرصت طلب و مالکان سودجو ، مهم ترین معضل منطقه 
هشت شهرداری است. در این منطقه افراد سوجو، مردم بی بضاعت و 
محروم این منطقه را با ترفندهایی اغفال می کنند و اینگونه زمین ها را 
کمتر از متراژ قانونی برای اخذ مجوز ساختمان می فروشند. در شرایطی 
که حداقل متراژ زمین برای صدور پروانه ساختمان ۱۵۰ متر مربع است، 
این زمین ها با متراژ ۴۰ و ۵۰ متری به افراد فروخته می شود و از آنجایی 
که این کار غیر قانونی است خریداران اینگونه زمین هابرای اخذ مجوز 
ساختمان به شــهرداری مراجعه نمی کنند و مشکالت متعددی برای 

شهروندان ایجادمی شود.
مسئوالن شهرداری منطقه هشت امیدوارند با رفع تکلیف پهنه پرتمان، 

گام های موثری برای برداشتن مشکالت این منطقه برداشته شود.

مدیرعامل سازمان عمران شهری شهرداری اصفهان 
با اشــاره به اجرای پروژه های عمرانی و ترافیکی از 
سوی ســازمان عمران شهری شــهرداری اصفهان 
اظهار کرد: در حال حاضر ۱۵ پروژه در شهر اصفهان 
از سوی این سازمان در حال اجرا و یا تجهیز کارگاه 
قرار دارد که در مناطق مختلف شــهر اصفهان مانند 
۱۵، ۴، 7، ۱۰،6، ۵، ۱3 و ۱2 قرار  گرفته است.مجید 
طرفه تابان با بیان اینکه احداث پارکینگ زیرسطحی 
توحید یکی از این طرح هاست که در منطقه ۵ قرار 

دارد و تاکنون بیش از ۴6 درصد از آن تکمیل شــده 
اســت، گفت: بخش هایی از این طــرح در مرحله 
آرماتوربندی و اجرای بتن ریزی و آســفالت است 
که برای اجرای کل طرح اعتبــار ۵۰۰ میلیارد ریالی 
لحاظ شده است.مدیرعامل سازمان عمران شهری 
شهرداری اصفهان بیان کرد: رینگ چهارم حفاظتی 
از کیلومتر ۴ تا 7 نیز در منطقه ۱۵ قرار دارد که اجرای 
عملیات نیوجرسی تندروی غربی، اجرای دفع آب 
های ســطحی باند تندرو و کندرو غربــی و اجرای 
عملیات زیرســازی تندرو غربی بــا اعتبار بیش از 
8۱6 میلیارد ریال در حال اجراست که این طرح هم 
تاکنون 86 درصد تکمیل شده است.وی از احداث 
حلقه حفاظتی کیلومتر 2.۵ تــا ۴ خبر داد و گفت: 
اجرای خاک برداری کندرو و تندروی شرقی، اجرای 

زیرسازی کندرو و تندروی شرقی و اجرای دسترسی 
طرح ترافیک مســیر بهاران تاکنون اجرایی شده و 
این طرح نیز با پیشرفت کمتر از ۱۰ درصدی روبه رو 
است. اعتبار در نظر گرفته شده برای این پروژه بیش 

از ۵6۰ میلیارد ریال است.
طرفه تابان با بیان اینکه تقاطع غیرهمسطح شهید 
کشوری در منطقه شــش هم با اعتبار 2۰۰ میلیارد 
ریالی در حال اجراست که به پیشرفت بیش از 8۵ 
درصدی رسیده است، تصریح کرد: در منطقه ۴ هم 
سازمان عمران شهری شــهرداری مشغول احداث 
ورودی و خروجی نمایشــگاه بین المللی است که 
برای این طرح هم 8۴ میلیــارد ریال اعتبار در نظر 
گرفته شــده و تاکنون 9۰ درصد پیشرفت فیزیکی 

داشته است.

مدیرعامل سازمان عمران شهری شهرداری اصفهان:

15 طرح عمرانی شهر از سوی سازمان عمران در حال اجراست

تفکیک های غیرقانونی وبدون ضابطه زمین های محدوده این 
پهنه توسط مالکین فرصت طلب و مالکان سودجو ، مهم ترین 
معضل منطقه هشت شهرداری است. در این منطقه افراد 
سوجو، مردم بی بضاعت و محروم این منطقه را با ترفندهایی 
اغفال می کنند و اینگونه زمین ها را کمتر از متراژ قانونی برای 

اخذ مجوز ساختمان می فروشند

 جادوی معماری ایرانی در مسجد و مدرسه
 »آقا بزرگ« کاشان

کاشان و آثار تاریخی و فرهنگی در هر گوشــه آن، تعبیر رویای گردشگران است؛ مسجد و مدرسه 
آقا بزرگ کاشــان در بافت تاریخی مرکز این شــهر، یکی از مکان های رهگذر گردشگران است که 
در همان نــگاه اول و قبل از ورود به مســجد، 
از دیدن کاشــی های هفــت رنگ درگاه 
آن با دیدن طراحی زیبــا و ترکیب رنگ 
منحصربه فرد و خالقانه آن شگفت زده 
می شوند.مســجد و مدرسه تاریخی آقا 
بزرگ کاشــان در ۱۱ آذر ۱33۰ شمسی 
به شماره382 در فهرســت آثار ملی به 

ثبت رسید.
یک اســتاد ســفال و ســرامیک اظهار 
کرد: مسجد و مدرســه آقا بزرگ کاشان 
دارای ســردر زیبایی است که سقف آن 
با مقرنس و نقاشی تزیین شده و دیوارهای جلو خان ورودی مســجد از کتیبه باالی سردر تا کف 
تختگاه های دو طرف درگاه با کاشــی های هفت رنگ پوشیده و زینت داده شده اند. حسین زارعی 
گفت: طرح گل فرنگ در بسیاری از بناهای مهم ایران از جمله کاخ موزه گلستان کار شده، اما در هیچ 
کدام از آنها گل های رز به زیبایی مسجد آقا بزرگ کاشــان پرداز نخورده است.وی افزود: نقاشی با 
لعاب روی کاشی، کار بسیار سختی اســت، چون جنس ماده لعاب با رنگ های نقاشی که بر روی 
بوم یا کاغذ اجرا می شوند بسیار تفاوت دارد و استاد نقاش باشی، هنرآفرینی خود را پس از پخت 
می تواند ببیند، زیرا لعاب قبل از پخت و بعد از پخت رنگ شان باهم فرق می کند.این استاد سفال 
و سرامیک ادامه داد: این اثر فاخر مربوط به دوره قاجار است، اما متاسفانه نامی از استاد نقاش یا 
طراح دیده نمی شود و به طور دقیق هم نمی توان گفت که این کار در کارگاه های کاشی سازی کاشان 
ساخته شده است.وی با بیان اینکه در دوره قاجار عالوه بر کاشان در شهرهای تهران، کرمان و  شیراز 
کارگاه های کاشــی گل فرنگ نیز فعال بوده اند، بیان کرد: این احتمال وجود دارد که کاشــی های 
مسجد و مدرسه آقا بزرگ کاشان در یکی از این شهرها ساخته شده باشد. زارعی اظهار کرد: اعجاز 
هنر محدود به کاشی درگاه نیست و گنبد مسجد و مدرسه آقا بزرگ کاشان نیز شگفتی های معماری 
این اثر تاریخی را به رخ می کشــد، زیرا یکی از بزرگ ترین گنبدهایی است که از دوره قاجار تاکنون 
به صورت تمام آجری ساخته شده اســت. این گنبد، دارای دو پوسته گسسته با فاصله بین پوسته 
باال و زیرین خود و به سبک نار یا پیازی اجرا شده است. این گنبد بزرگ بر روی هشت پایه عظیم 
برپا شده که در طرح مساجد قدیمی ایران، ایجاد گنبد بر روی پایه های آزاد به ندرت دیده می شود. 
زارعی با بیان اینکه در این مسجد کتیبه های متعددی وجود دارد، ادامه داد: کتیبه موجود در محراب 
شبستان، مربوط به تابستان ســال ۱26۴ هجری قمری اســت و در آن نام بانی مسجد با عبارت 
»رضوان مآب فخرالحاج محمدتقی بن مرحوم محمد حســن نراقی« آمده است.وی اظهار کرد: 
کتیبه گچی هشت ضلعی مقصوره زیرگنبد به خط ثلث، گچ بری شده و روی آن سوره فتح و با عنوان 
»کتبه اسدا... ۱26۴« نوشته شده است. همچنین کتیبه کاشی ایوان جلو گنبد  مشتمل بر سوره نبأ 
و هفت بند محتشم کاشانی است که در وسط آن عبارت »عمل کاتب الحروف محمد حسن ۱263« 
دیده می شود.این هنرمند بیان کرد: در داخل هشتی ورودی بنا نیز آیات قرآن همراه با تاریخ ۱266 
هجری قمری نوشته شده اند و بر سردر مسجد نیز فرمان محمدشاه قاجار درباره بخشیدن مالیات 
قصابی و دباغی کاشان به تاریخ محرم الحرام ۱2۵6 نصب شده است.زارعی گفت: کتیبه کاشی کاری 
سردر نیز شامل قصیده ماده تاریخ مربوط به ســال ۱2۴8 هجری قمری است. بنیانگذار این بنای 
عظیم حاج محمدتقی خانبان بوده که آن را برای نماز جماعت و محل درس و بحث داماد خود یعنی 

حاج مال مهدی نراقی دوم، ملقب به آقا بزرگ بنا نهاده است.

با مسئولان

خبر

جشنواره تجلیل از مبلغان 
اهل قلم برگزار می شود

خبر روز

رییس اداره آموزش هــای کاربردی مبلغان 
دفتــر تبلیغات اســالمی اصفهــان در جمع 
اصحاب رســانه گفت: در راستای شناسایی 
و تجلیــل از مبلغان اهل قلــم خواهر و برادر 
اســتان اصفهان که مولف کتاب چاپ شده 
هستند، جشنواره تجلیل از مبلغان اهل قلم 

برگزار می شود.
مجیــد شــجاعی  در ادامــه افــزود: رهبر 
معظم انقالب در خصــوص اهمیت کتاب و 
کتاب خوانی می فرمایند: »در اهمیت عنصر 
کتاب بــرای تکامل جامعه انســانی، همین 
بس که تمامی ادیان آسمانی و رجال بزرگ 
تاریخ بشری، از طریق کتاب جاودانه مانده اند 
و روابط فرهنگی جامعه بشری نیز از پوشش 
کتاب و مبادالت فرهنگی تقویت شده است«.

شجاعی خاطرنشــان کرد: کتاب، محصول 
تجربه  ها و خالقیت های انسان است که در 
انتقال دانش و مطمئنا پدید آوردن آثار علمی 
و فرهنگ مکتوب از توصیه  های مهم اولیای 
دین است که به گســترش دانش و به عنوان 
یک میراث فرهنگی برای نســل  های آینده 
ماندگار می  شــود.رییس اداره آموزش های 
کاربردی مبلغــان دفتر تبلیغات اســالمی 
اصفهان تصریح کرد: به همین منظور معاونت 
فرهنگــی تبلیغــی دفتر تبلیغات اســالمی 
اصفهان در نظــر دارد جشــنواره »تجلیل از 
مبلغان اهل قلم« و در ادامه برپایی نمایشگاه 
آثار، ویژه مبلغان خواهر و برادر استان اصفهان 
را  برگزار کند.وی با بیان اینکه این جشــنواره 
در هفته آخر آذر مــاه ۱۴۰۰ مصادف با هفته 
پژوهش برگزار خواهد شــد، اظهــار کرد: در 
صورت پذیرش نهایی، تحویل یک جلد کتاب 
برای برپایی نمایشگاه الزامی است.رییس 
اداره آمــوزش های کاربــردی مبلغان دفتر 
تبلیغات اســالمی اصفهان با اشــاره به این 
که تالیف مشــترک نیز مورد قبول جشنواره 
است، گفت: آخرین مهلت ثبت نام دهم آذر 
ماه ۱۴۰۰ است و عالقه مندان به شرکت در این 
جشنواره می توانند اطالعات خود را در نشانی 

اینترنتی dte.bz/ketab ثبت کنند.

آیین بزرگداشت استاد سیداحمد مراتب)درةالتاج( در هنرسرای خورشید اصفهان برگزار می شود. سید احمد مراتب، متولد یکم شهریور ماه ۱33۱ در شهر 
اصفهان و دارای لیسانس ادبیات و الهیات است. مراتب، آواز خوان مسلط به ردیف های آوازی موسیقی ایرانی و از شاگردان برجسته زنده یاد استاد جالل تاج 
اصفهانی است.این هنرمند در موسیقی از محضر هنرمندانی چون جالل تاج اصفهانی، ادیب خوانساری، جلیل شهناز، حسن کسایی، فرامرز پایور، اسماعیل 
مهرتاش و در شعر و ادبیات از بزرگانی چون عالمه جالل الدین همایی، فضل ا....ضیا نور و ابوالبرکات صده ای بهره مند شد.سیداحمد مراتب بیشتر به عنوان 
مداح و ذاکر اهل بیت )ع( مشهور اســت و از ابتدا به دلیل عالقه خود به الحان مذهبی از جمله مداحی، اذان، مناجات روی آورد. صدای مراتب برای مردم 
اصفهان یادآور خاطرات سحرهای ماه رمضان است که هر روز صبح به صورت مستقیم از رادیو شنیده می شد.آیین بزرگداشت استاد سیداحمد مراتب )درةالتاج 
اصفهان( از سوی هنرسرای خورشید )دفتر تخصصی موسیقی شهرداری اصفهان( وابسته به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، فردا 

ساعت ۱8 در هنرسرای خورشید برگزار می شود، این مراسم به صورت زنده از صفحه اینستاگرام isfmusic نیز پخش خواهد شد.

بزرگداشت »درةالتاج« اصفهان برگزار می شود

 رونمایی از سردیس 
 شهید قاسم سلیمانی

 در گلستان شهدا
در آستانه دومین ســالگرد شهادت 
حاج قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه 
قدس، صبح ســه شــنبه با حضور 
محمدعلی احمدی، فرماندار اصفهان 
و احمد نوری، رییــس حوزه هنری 
اصفهان و فرماندهان نظامی اصفهان 
در قطعه شهدای مدافع حرم گلستان 
شهدا از سردیس شهید حاج قاسم 

سلیمانی رونمایی شد.

وز عکس ر

عکس: ایسنا
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نشســتن در ســکوت برای چند دقیقه در روز: نام این کار 
ساده را مدیتیشن نمی گذاریم که فکر کنید کار پیچیده ای 
است و به تمرکز زیادی نیاز دارد. حتی الزم نیست چهارزانو 
بنشینید یا چشــمان تان را ببندید. اگر حرف نزنید و کاری 
هم انجــام ندهید، مغز دســت از فکر کــردن برنمی دارد. 
پس، راحت و در سکوت بنشینید و فقط چند دقیقه نفس 

بکشید.
نوشتن برای چند دقیقه در انتهای هر روز: این ساده ترین 
راه ممکــن برای خالی کــردن بار فکری مغز اســت. یک 
دفترچه  یادداشت کوچک و یک خودکار کنار تخت داشته 
باشید  و چند دقیقه به نوشتن فکر هایی که قبل از خواب در 
سرتان است، اختصاص دهید.به فکر تمیز و بی غلط نوشتن 
نباشید. حتی نیاز نیست نوشته هایتان با عقل جور دربیاید. 
هدف این عادت، طبق تحقیقات، کاســتن میزان استرس 
و افسردگی است. اگر حال نوشــتن ندارید از ضبط کننده  

صدا استفاده کنید. 
تکرار یک جمله  تاکیدی هنگام اســترس: جمله  ســاده و 
آرامش بخشــی که یادآوری آن راحت باشد. این عادت به 
مغز شــما آموزش می دهد که چگونه به استرس واکنش 
نشــان دهد. اجازه ندهید اســترس، شــما را به درجه ای 

برساند که وحشت کنید، جمله تاکیدی منتخب خودتان را 
تکرار کنید تا مغز استرس را فراموش کند. 

قهرمان خود بودن: وقتی با یک موقعیت چالش برانگیز، 
یک پروژه  دلهره آور، یک جهش شغلی جدید یا یک جلسه  
مهم مواجه می شوید، به قهرمان آن حوزه  خاص فکر کنید. 
سپس از خودتان بپرسید اگر آن قهرمان جای شما بود، چه 
می کرد. چگونه این موقعیــت را کنترل می کرد؟ آیا او هم 
دست وپایش را گم می کرد؟ می ترسید؟ یا مطمئن و آرام 
بود؟حاال خودتان را جای همان قهرمان تصور کنید و با این 
دیدگاه به موقعیت پیش رو نگاه کنید. با تمرین این عادت 
جدید، تردید و خودگویی های منفی را از خود دور می کنید.

5 دقیقه صرف وقت بــرای مرور روزی که گذشــت: قبل 
از ترک محل کار یا بلند شــدن از پشــت میزکار در خانه، 5 
دقیقه وقت صرف کنید و کار های به اتمام رســانده  آن روز، 
همین طور کار هایی که برخالف میل تان نتوانســتید انجام 
دهید را فهرســت وار یادداشــت کنید. خودتان را به خاطر 
ناکامی های آن روز سرزنش نکنید. هدف، فهمیدن علت به 
اتمام نرسیدن اهداف آن روز و یادآوری کار های انجام شده 
اســت.با پرورش این عادت ذره ذره به مغز کمک می کنید 
روزانه تمرکــز کردن روی اتفاقــات مثبت را یــاد بگیرد و 

نکات ریزی را که موجب حواس پرتی یا عملی نشدن برخی 
از برنامه ها شده اند، شناسایی کند.

خاموش کردن صدای هرگونه پیام برای زمان مشــخصی 
از ساعات کاری:مغز ما در جابه جایی از یک کار به کار دیگر 
ماهر نیســت. صدای دینگ اعالن یــک ایمیل، حتی اگر 
درباره  موضوع مهمی نباشــد، بیــش از 40 درصد از زمان 
کاری شــما را تلف می کند. پس با خاموش کردن صدای 
این اعالن ها بین 2 تا 4 ســاعت لطف بزرگی به خودتان و 

شغل تان خواهید کرد.
»بذار تقویمم رو چک کنم« در پاســخ بــه تمام دعوت ها 
و فرصت ها: برای »بلــه« یا »خیر « گفتــن عجله نکنید. 
برای ارزیابی هر فرصت یا دعوت به خودتان زمان بدهید، 
اولویت هایتــان را درنظربگیرید و عجله نکــردن را به یک 
عادت تبدیل کنید. گفتن اینکه: »بذار تقویمم رو چک کنم، 
خبرت می کنم!« بهتر از پاسخ عجله ای و بدون فکر است.

5 دقیقه فکر کردن به مسیر رسیدن به اهداف کاری: این راه 
درست تصویرسازی مثبت اســت. فقط تجسم رسیدن به 
هدف نهایی شما را به جایی نمی رساند، بلکه تجسم درست 
این است که خودتان را درحال برداشتن گام های الزم برای 

رسیدن به هدف نهایی ببینید.

آشپزی
کوکو مرغ رشتی

مواد الزم: تخم مرغ 6 عدد، سینه مرغ  یک دوم  یک سینه بزرگ 
و بدون پوست، قارچ یک بسته بزرگ، هویج یک عدد بزرگ، سیب زمینی 

یک عدد کوچک، نخودفرنگی پخته  یک دوم پیمانه، پیاز 2 عدد بزرگ، سیر 2 حبه 
رنده شده و  یک حبه درسته برای پختن مرغ، ماست چکیده یا یونانی2 قاشق غذاخوری، 
نمک، فلفل سیاه، زردچوبه، پودر سیر، پودر کاری و پودر فلفل قرمز به مقدار دلخواه، زعفران 
دم کرده به مقدار دلخواه، بیکینگ پودر  یک دوم قاشق غذاخوری، روغن مایع به مقدار الزم 

طرز تهیه: مرغ پخته شده را ریش ریش کنید. یک عدد پیاز را با رنده درشت رنده و به مرغ ریش ریش 
شده اضافه کنید. دو حبه سیر رنده شده را هم به مواد فوق اضافه کرده و خوب با هم مخلوط کنید و ورز 

دهید. پیاز و هویج پخته را هم رنده کرده و به مواد فوق اضافه کنید. یادتان باشد سیب زمینی و هویج را با رنده 
درشت رنده کنید. نخود فرنگی پخته را هم اضافه کنید. این کوکو به کوکوی مرغ و قارچ هم مشهور است پس 

قارچ ها را ریز خرد کنید و با کمی کره تفت دهید. اجازه دهید آب قارچ خشک شود. بعد از این که آب قارچ 
خشک شد به مواد باال اضافه کنید و خوب هم بزنید. در یک ظرف جداگانه تخم مرغ ها را بشکنید و با 
چنگال یا همزن دستی خوب هم بزنید. بیکینگ پودر، زعفران دم کرده و دو قاشق ماست چکیده 

را به تخم مرغ های زده شده اضافه کنید و باز هم بزنید. تخم مرغ های هم زده و مزه دار شده را 
به موادی که از قبل آماده کرده بودید، اضافه کنید. نمک، فلفل سیاه، زردچوبه، پودر سیر، 

پودر کاری، پودر فلفل قرمز را هم اضافه و تمام مواد را خوب با هم مخلوط کنید. 
10 دقیقه صبر کنید تا مایه کوکو استراحت کند. در یک ماهیتابه تفلون 

روغن را داغ کنید و به همان سبک و سیاق کوکو های دیگر، 
کوکوی مرغ بادکوبه ای را سرخ کنید.

عادت های کوچکی که زندگی تان را بهتر می کند)2(

جدیدترین تصویر از  امیر آقایی در »شبگرد« »پاییز بهار«؛ فیلمی با حضور 27 بازیگر تئاتر
فیلم سینمایی »شبگرد« با پایان مراحل فنی برای حضور در چهلمین جشنواره 
فیلم فجر آماده شد.امیر آقایی، روشنک گرامی، احسان امانی، مهشید 
افشارزاده، یاسر جعفری، نازنین صلح جو، بهناز پورفالح،  شبیر پرستار، 
شیوا کریمی با حضور پیام احمدی نیا و هنرمندی امیرحسین فتحی، 
بازیگرانی هستند که در این اثر سینمایی مقابل دوربین رفته اند.»شبگرد« 
که تهیه کنندگی آن را مرتضی شایسته برعهده دارد، فیلمی در ژانر جنایی است 
که سیزدهمین تجربه سینمایی فرزاد موتمن محسوب می شود.

فیلم نیمه بلند»پاییز بهار« که ساخت آن از هفته آینده بر اساس طرحی 
از محمدرضا یکانی آغاز می شود، داستان دختر جوانی به نام بهار  است 
که به دنبال فراخوان بازیگری یکی از دفاتر سینمایی، به همراه دوست 
خود برای تست به دفتر سینمایی مراجعه می کند و برای ایفای نقش 
یک متکدی انتخاب و پس از این مرحله زندگی او دچار چالش هایی 
می شود که  او را متحول می سازد. در این فیلم 27نفر از بازیگران تئاتر 
ایفای نقش خواهند کرد .

با حضور نماینده  اصفهان در مجلس شورای اســالمی،  راهکارهای تامین 
منابع مالی اجرای تاسیسات فاضالب شهر قهجاورستان بررسی شد.مهدی 
طغیانی در این جلسه بر اجرای تاسیسات فاضالب شهر قهجاورستان تاکید 
و بیان کرد: با توجه به موقعیت توپوگرافی زمین در این منطقه که آب در بافت 
زمین نفوذ نمی کند، اجرای تاسیسات فاضالب به منظور حفظ محیط زیست 
و کاهش آالینده های زیســت محیطی بسیار  ضروری اســت.وی افزود: 
باید راه های تامین منابع مالی این طرح به خوبی مورد بررسی قرار گیرد تا 
اجرای آن در کوتاه ترین زمان ممکن عملیاتی شود.  نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شورای اسالمی اعالم کرد: مشارکت بخش خصوصی در اجرای 
این طرح راهکاری بسیار مناسب اســت، هر چند که دستگاه ها و مردم نیز 
باید همکاری الزم را در سرعت بخشیدن به آن انجام دهند.طغیانی، استفاده 
از پساب در صنعت را ضروری دانســت و گفت: باید زمینه های استفاده از 
پساب در صنعت بیش از پیش فراهم شود تا با فرآیند بازچرخانی آب بتوان 
بر مشکالت کم آبی غلبه کرد.در ادامه این نشست مدیرعامل آبفای استان 
اصفهان با بیان این که تا کنون 5 کیلومتر از 47 کیلومتر شــبکه جمع آوری 
فاضالب شهر قهجاورستان اجرا شده است، گفت: برای اجرای 42 کیلومتر 
شبکه جمع آوری  فاضالب باقی مانده، خط انتقال به تصفیه خانه فاضالب 
شرق و احداث ایســتگاه پمپاژ به 1800 میلیارد ریال اعتبار نیاز است. هاشم 

امینی افزود: انتظارمی رود با مشارکت بخش خصوصی و همکاری مسئوالن 
امر، اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح در آینده ای نزدیک فراهم شود، 
هر چند که آبفای استان اصفهان تدابیر الزم برای عملیاتی شدن این پروژه 
را در دستور کار قرار داده است.مدیرعامل آبفای استان اصفهان اعالم کرد: با 
اجرای این طرح در هر ثانیه 22 لیتر پساب به تصفیه خانه منتقل می شود که 
پیش بینی  شده این میزان تا سال 1425 به 38 لیتر در ثانیه افزایش یابد.

مدیر آبفای لنجان از همکاری شــهرداری سده لنجان در صدور سریع مجوز 
حفاری برای توســعه و نصب انشــعابات آب و فاضالب شــهر سده لنجان 

خبر داد. 
علی ناظمی گفت: در نشستی که به تازگی با حضور مدیرعامل آبفای استان 
اصفهان، شــهردار و اعضای شــورای شهر ســده لنجان برگزار شد، موضوع 

صدور مجوز به موقع برای اصالح شبکه فرســوده خیابان امام سده لنجان 
و پیگیری ردیف اعتبار برای احداث مخزن جدید ســده مورد بحث و تبادل 

نظر قرار گرفت.
وی در بخش دیگری از سخنانش بر توسعه شــبکه فاضالب در این منطقه 
اشاره کرد و گفت: در حال حاضر توسعه شبکه فاضالب به طول هفت کیلومتر 
در بافت قدیمی شهر سده لنجان در حال انجام اســت.  ناظمی با اشاره به 
طرح های توسعه ای شبکه فاضالب افزود: با سرمایه گذاری فوالد مبارکه، به 
زودی طرح شبکه فاضالب در شهرک نگین و مجموعه کارگاهی سده لنجان 

نیز عملیاتی می شود. 
مدیر آبفای لنجان  تصریح کرد: شــرکت فوالد مبارکــه در قالب قرارداد بیع 
متقابل با شرکت آبفای استان اصفهان نسبت به تامین منابع مالی مورد نیاز 
در زمینه احداث تاسیسات فاضالب در شهرهای زاینده رود، زرین شهر، سده 
لنجان، ورنامخواست و چمگردان در شهرستان لنجان اقدام کرده است تا از 

پساب حاصله در بخش صنعت استفاده کند.
وی گفت: امیدواریم طرح احداث تاسیسات فاضالب شهرهای شهرستان 
لنجان با مشارکت شرکت فوالد مبارکه و آبفای استان اصفهان تا پایان سال 

1401 به بهره برداری کامل و نهایی برسد.

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه با بیان این که نباید بگذاریم ثمرات فوالد 
مبارکه برای کشور، اســتان و منطقه فراموش شــود، گفت: بر این مسئله 
باور داریم که مردم شهرســتان مبارکه و منطقه پیرامونی فوالد مبارکه جزو 
ذی نفعان این شــرکت هستند. محمدیاســر طیب نیا، مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه در جلســه مشــترک با نماینده مردم شهرســتان مبارکه در 
مجلس شورای اسالمی، شهرداران و رؤسای شوراهای اسالمی شهرهای 
شهرســتان مبارکه اظهار کرد: مردم منطقه و به خصوص شهرستان مبارکه 
جزو ذی نفعان این شرکت محسوب می شوند و فوالد مبارکه نیز به عنوان 
یک مرکز مهم صنعتی مزایای زیادی برای کشــور و مردم منطقه داشته و 

دارد؛نباید از مزایایی که این صنعت در منطقه به وجود آورده غافل شد.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، افزایش مطالبه گری مردم را نشانه بصیر 
بودن آن ها دانست و خاطرنشــان کرد: عدالت از شعارهای بحق جمهوری 
اسالمی است؛ اما انتظارات مردم نیز باید منطقی باشد چراکه اصالح امور 
نیازمند زمان کافی است. وی با تاکید بر ضرورت پیشبرد اهداف در فضایی 
عقالنی و منطقی اذعان داشــت: نباید بگذاریم برخی مشکالت به بحران 
تبدیل شــوند تا به جای مدیریت جهت حل مشــکل، مجبور به مدیریت 
جهت حل بحران باشیم. طیب نیا با تاکید بر ضرورت اصالح دیدگاه مردم 
نسبت به فوالد مبارکه و دیگر صنایع بزرگ کشور تصریح کرد: نباید بگذاریم 
ثمرات فوالد مبارکه برای کشور، استان و منطقه فراموش شوند؛ تعداد قابل 
توجهی از مردم شهرســتان مبارکه در این شرکت مشغول به کار هستند که 
البته حق طبیعی مردم شریف شهرستان مبارکه است. وی با بیان این که 
منطقه پیرامون فوالد مبارکه همواره جزو اولویت های این شرکت در حوزه 
مسئولیت های اجتماعی و کمک به رفع مشکالت منطقه بوده است، عنوان 
داشت: فوالد مبارکه طی سال های گذشته  در حوزه مسئولیت های اجتماعی 
پیشرو بوده و بر خالف شایعات مطرح شده، بخش عمده ای از آب مورد نیاز 
خود را بازچرخانی می کند و به  این هدف که به عنوان یک صنعت سبز مطرح 
بشود، بسیار نزدیک است. مدیرعامل فوالد مبارکه همچنین در ادامه گفت:  
فوالد مبارکه از پروژه های فرهنگی و ورزشی منطقه پیرامون خود حمایت 
خواهد کرد و در حال حاضر نیز کلیه پروژه های شهرستان مبارکه که نیاز به 

حمایت دارند، باید براساس نیازهای منطقه اولویت بندی شوند تا حمایت ها 
جهت مند  بوده و برای مردم نیز محسوس باشد. طیب نیا بر منطقی بودن و 
قابل توجیه بودن سرمایه گذاری ها در منطقه تاکید کرد و ابرازداشت: فوالد 
مبارکه تالش خواهد کرد تا در حد امکان خود در مسیرمشــارکت در تجهیز 
امکانات فرهنگی و ورزشی شهرســتان مبارکه گام بردارد و در عین حال از 

سرمایه گذاری در حوزه درمان این شهرستان دریغ نخواهد کرد.

ضرورت به روزرسانی تجهیزات پزشکی و درمانی شهرستان مبارکه
پروین صالحی، نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی 
نیز در این جلسه با بیان این که شهرســتان مبارکه باید درخور مجاورت با 
صنعت بزرگ فوالد مبارکه باشــد، اظهار کرد: جاده هــای مواصالتی قطب 
صنعت کشــور درخور شأن مردم شهرستان مبارکه و شــرکت فوالد مبارکه 
نیست و امیدواریم با مشارکت فوالد مبارکه اقداماتی در جهت بهبود آن ها 
برداشته شــود. وی افزود: صنعت فوالد به عنوان یک صنعت مادر در این 
شهرستان ایجاد شد و از مدیرعامل و مدیران ارشد فوالد مبارکه می خواهم 
با وجود نگاه مثبت ایشــان، گام های موثری در جهت رفع کمبود امکانات 

فرهنگی و ورزشی در این شهرستان بردارند.
نماینده مردم شهرســتان مبارکه در مجلس شورای اســالمی با تاکید بر 
ضرورت حمایت از ورزش مبارکه خاطرنشــان کرد: سالمت مردم مبارکه 
یکی از اولویت های این شهرستان است و تامین امکانات ورزشی می تواند 
از بروز بسیاری از آسیب های جســمی و بیماری ها جلوگیری و پیشگیری 
کند؛ مراکز درمانی شهرستان مبارکه نیز به حمایت و به روزرسانی تجهیزات 
پزشکی و درمانی نیاز دارند و صنایع مجاور این شهرستان نیز طبیعتا  در این 

خصوص ذی نفع هستند.
شایان ذکر است در ادامه این جلسه تعدادی از شهرداران و رؤسای شوراهای 
اسالمی شهرهای منطقه مبارکه نیز به طرح دغدغه ها و مشکالت شهرهای 
خود پرداختند و از مدیرعامل فوالد مبارکه خواســتند تا با مشــارکت این 
شــرکت امکان رفع مشــکالت و تامین نیازمندی های مختلف شهرها و 

روستاهای اطراف فوالد مبارکه با سرعت بیشتری فراهم شود.

در نشست بررسی راهکارهای تامین منابع مالی اجرای تاسیسات فاضالب شهر قهجاورستان اعالم شد:
تکمیل شبکه فاضالب قهجاورستان به 1800 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

مدیرعامل فوالد مبارکه در جلسه مشترک با نماینده شهرستان مبارکه، رؤسای شوراهای اسالمی و 
شهرداران منطقه:

از ثمرات فوالد مبارکه برای منطقه و کشور غافل نشویم

 همکاری شهرداری در صدور سریع مجوز حفاری
جهت توسعه شبکه آب و فاضالب سده لنجان

چاپخانه: نشر فرهنگ     آدرس: اهواز. شهرک صنعتی شماره 4. چاپخانه نشر فرهنگ
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