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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

 گرانی 30 تا 40 درصدی مواد منفجره برای معادن  به علت از خط تولید خارج شدن یکی از 
سایت های کارخانه اصفهان؛

انفجار قیمت در بازار مواد منفجره!

همشهریان، چشم بینای 
مدیریت شهری در مناطق 

و محالت شهر باشند

مرگ 24 موتورسوار 
نوجوان در تصادفات 

شهری اصفهان

 توزیع یک میلیون 
 بسته معیشتی در
استان اصفهان

 پیش بینی تنش آبی 
 در 22۹ روستا و 23 شهر 

در چهارمحال

پذیرایی فرهنگی 
از شهروندان 
در موکب های 
»هنرمردان«
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  مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان از وقوع 
بیش از 602 مورد خودزنی برای گرفتن دیه خبر داد؛

می خواهم آسیب ببینم!
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سخنگوی صنعت برق:

برق هم از بهمن ماه گران می شود

یک اقتصاددان خطاب به وزیر اقتصاد: 

لوکوموتیو  شما دارد به ته دره می رود

برخی فعاالن معدنی عنوان می کنند مبلغ یک سایت انفجاری را به حساب واریز کرده اند؛ اما نزدیک به یک ماه تا ۴۵ روز است که مواد منفجره به آنان نرسیده، دلیل آن هم از خط تولید 
خارج شدن یکی از سایت های کارخانه اصفهان ذکر شده است.

 میزبانی ذوب آهن از فجرسپاسی
 در فوالد شهر

حفظ و ارتقای 
کیفیت آب شرب 
مهم ترین رسالت 

صنعت آبفاست
7

هـوای پـاکم 

وست... هـوای پـاکم آرز

وست... آرز

#   هوای پــاک     #   اصفهان پاک

یم   # هوا_ را_ پــاک_ نگهدار

*سید محمدعلی موســوی جمال زاده  متولد 
اصفهان، نویسنده و مترجم معاصر ایرانی بود. او 
را پدر داستان کوتاه زبان فارسی و آغازگر سبک 
واقع گرایی در ادبیات فارسی می دانند. جمالزاده 
در سال ۱۹۶۵ نامزد جایزه نوبل ادبیات شد. *

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود
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رییس تشکیالت خودگردان فلسطین:

 صبرمان لبریز شده است
رییس تشکیالت خودگردان فلسطین اعالم کرد، فلسطینیان هرگز تداوم اشغالگری رژیم صهیونیستی را 
نخواهند پذیرفت و صبر آنها در قبال اقدامات صهیونیست ها تمام شده است. به نقل از خبرگزاری آناتولی، 
محمود عباس  در جریان سخنرانی خود به مناسبت پنجاه و هفتمین سالروز تاسیس جنبش آزادسازی 
ملی فلسطین که در تلویزیون رسمی فلسطین پخش شد، خاطرنشان کرد: ما به اسرییل، رهبران آن، 
شهرک نشینان و افراط گرایان می گوییم که هرگز اشــغالگری و شهرک سازی شما در سرزمین مان را 

نمی پذیریم. 
محمود عباس در ادامه افزود: صبر ما در برابر این واقعیت تلخ که ملت فلسطین از حدود هشتاد سال 
پیش با آن دست و پنجه نرم می کنند، تمام شده است و هرگز اقدامات سیستماتیک و هدفمند شما 
برای تغییر ماهیت و هویت شهر قدس، تعدی به حرمت مقدسات ما به ویژه حمله به مسجداالقصی، 

کلیسای قیامه و حرم ابراهیم در شهر»الخلیل« را نمی پذیریم.

روسیه 10 موشک فراصوت جدید آزمایش کرد
خبرگزاری اینترفکس گزارش کرد، روسیه ۱۰ موشک فراصوت جدید »زیرکن« را از یک ناوچه و دو موشک 
دیگر را هم از یک زیردریایی شلیک کرده است. به نقل از خبرگزاری رویترز، »والدیمیر پوتین« رییس 
جمهوری روسیه به عنوان بخشــی از رونمایی از نسل جدید سیستم های تسلیحاتی دستور آزمایش و 
شلیک این موشک های فراصوت را داد. پوتین این آزمایش موشکی را رویدادی بزرگ در روسیه دانست 
و گفت: این یک گام قابل توجه در افزایش ظرفیت های دفاعی کشور است. برخی از کارشناسان غربی 
این مسئله را زیر سوال برده اند که این تسلیحات نسل جدید روسیه چقدر پیشرفته هستند و گفته اند که 

سرعت، قدرت مانور و ارتفاع این موشک های فراصوت رهگیری و رصد آنها را دشوار می کند.

رییس جمهور آمریکا: 

به »پوتین« به شدت هشدار دادم
رییس جمهور آمریکا درباره تماس تلفنی با همتای روس خود گفت که به وی هشدار داده است هر گونه 
اقدامی برضد اوکراین، تاوانی سنگین در پی خواهد داشت. »جو بایدن« رییس جمهور آمریکا اعالم کرد 
که در تماس تلفنی خود با »والدیمیر پوتین« همتای روس خود گفته است هرگونه اقدام ضد اوکراین 
موجب اعمال تحریم ها در برابر  روسیه و افزایش حضور آمریکا در اروپا خواهد شد. وی در این باره گفت: 
برای رییس جمهور پوتین مشــخص کردم که چنانچه وی حرکتی اضافه تر انجام دهد، چنانچه وارد 
اوکراین شود، تحریم های شدیدی اعمال خواهند شد و به همراه شرکای مان در ناتو حضورمان در اروپا 
را افزایش خواهیم داد و تاوان سنگینی باید بابت آن پرداخت شود. بایدن همچنین گفت که پوتین با 
سه کنفرانس عمده در ماه آینده به همراه مقامات ارشد برای کمک به یافتن راه حل موافقت کرد و گفت 
که انتظار پیشرفت از این مذاکرات را دارد، اما »من به وی گفتم که اینها موقعی موثر است که تنش ها 

را کاهش دهد«.

رونمایی قریب الوقوع از رؤسای سه گانه عراق
یکی از اعضای ائتالف دولت قانون عراق گفت که به زودی اسامی رؤسای سه گانه این کشور مشخص 
خواهد شد. »محمد رسول« عضو ائتالف دولت قانون عراق گفت: دیدار سران هیئت هماهنگی گروه های 
شیعی با مقتدی صدر مثبت بود و دیدارهای دیگری طی روزهای آتی با گروه های سیاسی انجام خواهد 
شد. وی افزود: طی روزهای باقی مانده تا اولین جلسات پارلمان رایزنی ها ادامه خواهد یافت و دولت 

آتی توافقی و با مشارکت بیشتر طیف های سیاسی خواهد بود.

رهبر انقالب در دیدار خانواده و اعضای ستاد بزرگداشت سردار شهید قاسم سلیمانی:

سلیمانی عزیز، ملی ترین و امتی ترین شخصیت ایران و دنیای اسالم بود و هست

رهبر معظم انقالب اســالمی صبح  روز گذشــته در دیــدار خانواده و 
اعضای ستاد بزرگداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، »صدق« و 
»اخالص« را خالصه و نماد و نمایه مکتب سلیمانی خواندند و با اشاره 
به الگو شدن حاج قاســم در میان جوانان منطقه افزودند: سلیمانی 
عزیز، ملی ترین و امتی ترین شــخصیت ایران و دنیای اســالم بود و 

هست.
رهبر انقالب، شــهادت ســردار ســلیمانی را حادثه ای ملــی و حادثه 
بین الملل اســالمی برشــمردند و افزودنــد: بزرگداشــت مردمی و 
مبتکرانه حاج قاسم در سراسر ایران نشان دهنده  پیشرو بودن ملت در 

قدرشناسی از این شهید واالمقام است.
ایشان با اســتناد به آیات متعدد قرآن کریم گفتند: صدق و اخالص، 
جوهره و شکل دهنده مکتب سلیمانی است که هم زندگی و هم شهادت 
او را پر برکت ساخت و کیفیت شهادت او نیز، به فضل الهی حجت را بر 

همه بندگان خدا و دشمنان اسالم تمام کرد.
حضرت آیت ا...خامنه ای پای بندی و وفاداری کامال صادقانه ســردار 
سلیمانی به عهدی که با پروردگار بســته بود و تعامل از سر صدق حاج 
قاسم با امام)ره( و آرمان های اسالم و انقالب را مایه برکت فعالیت های 
ســردار ســلیمانی خواندند و افزودند: ســردار عزیز ملت ایران، رنج 
مجاهدت در راه آرمان ها را با همه وجود تحمل می کرد و با کمال دقت 
و در همه عمر به وظایف خود در قبال ملت ایران و امت اسالمی وفادار 
بود. ایشان با انتقاد از کسانی که خواسته یا ناخواسته خط دشمن در 
ترویج دوگانه دروغین »ملت و امت« را دنبــال می کنند، گفتند: حاج 

قاسم ثابت کرد که می توان ملی ترین و در عین حال امتی ترین بود.
رهبر انقالب با اشاره به حضور ده ها میلیونی ملت در تشییع پیکر مطهر 
سردار افزودند: این واقعیت نشان می دهد حاج قاسم ملی ترین چهره 
بوده و هست، ضمن اینکه نفوذ روزافزون یاد و نام او در دنیای اسالم 
اثبات می کند ســلیمانی عزیز، امتی ترین چهره دنیای اسالم نیز بوده 
و هست. حضرت آیت ا... خامنه ای، حاج قاســم را مظهر تالش و کار 
خســتگی ناپذیر و حیرت انگیز برشــمردند و افزودند: سردار قهرمان 
ملت ایران، در همه کارها و فعالیت های بی پایانش در حد تحســین 
برانگیزی از شجاعت و شهامت و در عین حال عقالنیت برخوردار بود و 
ضمن شناخت دقیق از دشــمن و امکانات و ابزارهایش، بدون ذره ای 
بیم، با قدرت و تدبیر وارد میدان مقابله می شد و کارهای اعجاب انگیزی 

انجام می داد.
ایشان، تحسین ملت از شجاعت سردار سلیمانی را از جمله نتایج صدق 

حاج قاسم در وفاداری به عهد الهی خواندند.

رهبر انقالب، »اخالص و کار برای خدا« را ویژگی دیگر شهید سلیمانی 
و مایه برکت بی بدیل در کار او دانستند و افزودند:سردار از دیده شدن 
فرار می کرد و اهل تظاهر و الف زنی نبود و آن تشــییع ده ها میلیونی و 
رواج نام و یاد او در جهان، اولین پاداش و جــزای الهی به اخالصش 

در دنیا بود.
ایشان با اشاره به تبدیل شدن شهید سلیمانی به الگو و قهرمان جوانان 
دنیای اســالم و منطقه، گفتند: امروز سلیمانی در منطقه ما نماد امید، 
اعتماد به نفس، رشادت و رمز استقامت و پیروزی است و همچنان که 
برخی به درســتی گفته اند، »شــهید« ســلیمانی برای دشــمنانش 

خطرناک تر از »سردار« سلیمانی است.
حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: دشمنان خیال می کردند با شهادت 
سلیمانی، ابومهدی و دیگر همراهان ایشــان، کار تمام خواهد شد اما 
امروز به برکت آن خون عزیز و مظلومانه، آمریکا از افغانستان فرار کرده 
است، در عراق ناچار به تظاهر به خروج و اعالم نقش مستشاری و بدون 
حضور نظامی است که البته برادران عراقی باید با هوشیاری این مسئله 
را دنبال کنند، در یمن جبهه مقاومت رو به پیشــرفت است، در سوریه، 
دشــمن، زمین گیر و بدون امید بــه آینده اســت و در مجموع جریان 

مقاومت و ضد استکباری در منطقه، امروز از دو سال قبل، پر رونق تر، 
شاداب تر و امیدوارتر در حال کار و حرکت است.

رهبر انقالب با نقل نمونه ای از برخورد عمیقا مهربانانه شهید سلیمانی 
با فرزندان شهدا، خاطرنشان کردند: آن شهید عزیز با آن روحیه عطوف 
در مقابل خانواده شهدا، در مقابل اشــرار و مفسدان داخلی و خارجی 
چنان قاطع و با شدت بود که حتی خبر حضورش در یک منطقه، روحیه 

دشمن را نابود می کرد.
ایشان، برخورد حذفی مستکبران با شهید سلیمانی در فضای مجازی 
را نشانه ترس آنها حتی از اسم شــهید و واهمه شان از رواج و تکثیر آن 
الگوی گران سنگ دانســتند و گفتند: در دنیای امروز، فضای مجازی 
زیر کلید مستکبران است و این واقعیت باید مسئولین فضای مجازی 
کشور را نیز هوشــیار کند تا به نحوی عمل کنند که دشمن نتواند به هر 

شکل و هر جا که اراده کرد، در فضای مجازی برخورد کند.
حضرت آیت ا...خامنه ای شــهید ســلیمانی را یک واقعیت ماندنی و 
تا ابد زنده، خواندند و افزودند: قاتــالن او همچون ترامپ و امثال آن، 
جزو فراموش شدگان تاریخ خواهند بود و در زباله دان تاریخ گم و گور 

می شوند، البته پس از آنکه تقاص جنایت دنیوی خود را پس بدهند.

حسین عالیی، استاد دانشــگاه، در یادداشتی در 
روزنامه جمهوری اسالمی نوشت: »در این روز ها 
موضوع تمدید انعقاد قرارداد بیســت ساله ایران 
با روسیه در دســتور کار سفر قریب الوقوع رییس 
جمهوری اسالمی ایران اســت. از آنجا که در طول 
تاریخ روابط ایران و روسیه دچار فراز و نشیب های 
فراوانی بوده، خوب اســت دست اندرکاران کشور 
قبل از تمدید و انعقاد این قرارداد به سوابق تاریخی 
و رفتار روســیه با ایران توجه کنند و اقدامات خود 
را به گونه ای تنظیم کنند تا بــا توجه به منافع ملی 

ایران، هر دو کشور از آن سود ببرند. 
طبیعی است که روابط دوستانه و همکاری ایران و 
روسیه به دلیل همسایگی دو کشور و فاصله آن ها 

از آمریکا به نفع طرفین اســت، ولی باید در انعقاد 
قرارداد با آن کشور به واقعیت های زیر توجه کرد:

۱- روســیه تــا کنــون هیچــگاه ایــران را متحد 
اســتراتژیک خود تلقی نکرده اســت.۲- روسیه 
همیشه از برگ ایران در حل مسائل خود با آمریکا 
استفاده کرده است.۳- روســیه در حوزه نفت و 
گاز رقیب ایران اســت و موافق انتقال گاز ایران به 
اروپا نیســت، زیرا آنجا را بازار خــود می داند.۴- 
روسیه در شــورای امنیت ســازمان ملل همواره 
علیه برنامه هســته ای ایــران رای داده و در زمان 
ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد که بیشترین 
قطعنامه ها علیه ایران صادر شــد، برخی از آن ها 
را دولت روسیه پیشــنهاد داده است.۵- روسیه 

موافق داشتن چرخه غنی سازی در ایران نیست 
و گسترش دانش هسته ای در ایران را به نفع خود 
نمی داند.۶- شــوروی در جریان جنگ تحمیلی، 
مهم ترین حامی صدام حســین بود و بیشترین 
 تســلیحات از جمله موشــک های زمین به زمین 
 و انــواع هواپیما های میــگ را در اختیــار ارتش 

بعثی قرار داد.

استاد دانشگاه: 

روسیه تا کنون ایران را متحد استراتژیک خود تلقی نکرده است

وزارت امور خارجه فرانسه اقدام ایران در پرتاب موشک ماهواره بر سیمرغ به فضا را محکوم کرده و مدعی شد که این اقدام بر خالف قطعنامه های شورای امنیت 
سازمان ملل بوده است. وزارت خارجه فرانســه، با تکرار ادعاهای اثبات نشده این آزمایش را محکوم کرد و مدعی شــد که اقدام ایران بر خالف قطعنامه ۲۲۳۱ 
سازمان ملل است. ادعای فرانسه در حالی مطرح شده که اصوال برنامه فضایی ایران ربطی به قطعنامه ۲۲۳۱ ندارد. در این قطعنامه تنها به برنامه موشکی اشاره 
شده که در آنجا هم با ادبیاتی غیرالزام آور از ایران »خواسته شده« از کار بر روی موشک هایی که »برای داشتن قابلیت حمل کالهک هسته ای« طراحی شده اند، 
خودداری کند. جمهوری اسالمی ایران تصریح کرده موشک های این کشور برای داشــتن قابلیت حمل کالهک طراحی نشده اند. وزارت خارجه فرانسه اضافه 
کرد که این آزمایش ایران در حالی انجام می شود که گفت وگوهای هســته ای در وین با پیشرفت همراه بوده است. وزارت دفاع ایران روز پنجشنبه اعالم کرد که 
ماهواره بر سیمرغ را با موفقیت به فضا پرتاب کرده است. »سید احمد حسینی« سخنگوی فضایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  گفته بود: »پس از 
دستیابی کشور به توانمندی بومی فضایی و ایجاد قابلیت پرتاب ماهواره های کوچک با ماهواره برهای سفیر و قاصد، توسعه پرتابگرهای با قابلیت باالتر مد نظر 
قرار گرفت و در همین راستا طراحی و توسعه پایگاه فضایی حضرت امام خمینی ) رحمه ا...علیه( و ماهواره بر سیمرغ در برنامه صنعت فضایی کشور قرار گرفت«.

آمریکایی ها و کشورهای اروپایی در حال حاضر ادعا می کنند قصد دارند از طریق گفت وگو با گروه ۱+۴ در مذاکراتی که در وین برگزار می شود زمینه های بازگشت 
به برجام را فراهم کنند. 

واکنش فرانسه به پرتاب ماهواره  بر سیمرغ به فضا
یاوه گویی وزیرخارجه رژیم 

صهیونیستی علیه ایران

خبر روز

توبیخ رییس صداوسیما در جلسه شورای عالی امنیت ملی 
تکذیب شد

برخی اخبار که طی روزهای گذشــته در فضای مجازی پیرامون توبیخ رییس ســازمان صداوسیما 
در جلسه شــورای عالی امنیت ملی در خصوص شیوه پوشش خبری تجمع کشــاورزان در اصفهان 
منتشــر شــده، صحت ندارد. یک منبع 
نزدیک به دبیرخانه شــورای عالی امنیت 
ملی به »نورنیوز« گفت: برخی اخبار که طی 
روزهای گذشته در فضای مجازی پیرامون 
توبیخ رییس سازمان صداوسیما در جلسه 
شــورای عالی امنیت ملــی در خصوص 
شیوه پوشش خبری تجمع کشاورزان در 
اصفهان منتشر شــده، صحت ندارد.وی 
اظهار داشت: جلسات شورای عالی امنیت 
ملی کامــال محرمانه بــوده و قطعا منابع 
رسانه ای که مدعی دسترسی به گزارش نشست های شــورا هستند، فقط توهمات هدف دار خود را به 

عنوان اخبار این نهاد منتشر می کنند.

نقل قول جنجالی مدیر مسئول روزنامه کیهان از مقام آمریکایی
مدیر مسئول کیهان در سالروز ۹ دی گفت: مایکل لدین، مشاور امنیت ملی آمریکا، دو روز قبل از ۹ دی  
گفته بود  ریشه جنبش سبز در اواسط دهه ۱۹۸۰ )سال های میانی دهه ۶۰( است. یعنی هنگامی که ما 
با دفتر میرحسین موسوی در تماس بودیم. حسین شریعتمداری، مدیر مسئول کیهان  روز پنجشنبه 
۹ دی ماه در سخنانی با اشاره به اظهارات مقامات آمریکایی در زمان انتخابات سال ۸۸ گفت: مایکل 
لدین، مشاور امنیت ملی آمریکا، دو روز قبل از ۹ دی در بنیاد دفاع از دموکراسی سخنرانی داشت و در 
حالی که پیروزی فتنه را نزدیک می دید، از رازی پرده برداشت و گفت؛ روزی ما درباره تاریخ پشت صحنه 
جنبش سبز سخن می گوییم. در آن هنگام همه شما خواهید گفت که جنبش سبز در سال ۲۰۰۹ آغاز 
شده است )۱۳۸۸( اما من به شما می گویم که ریشه آن در اواسط دهه ۱۹۸۰ )سال های میانی دهه 

۶۰( است. یعنی هنگامی که ما با دفتر میرحسین موسوی در تماس بودیم.

مسیح مهاجری:

  یک کشاورز   روستایی از قول اولیانوف می گفت
 دولت تصمیم گرفته با غرب بر سر برجام به توافق برسد!

حجت االسالم و المسلمین مسیح مهاجری در سرمقاله روزنامه جمهوری اسالمی نوشت: در یکی از 
دورافتاده ترین روستاهای کشور، یک کشاورز از من پرسید با اینکه روشن است دولت سیزدهم تصمیم 
گرفته با طرف های غربی بر سر برجام و رفع تحریم ها به توافق برسد، چرا مسئوالن ما این خبر خوش 
را اعالم نمی کنند و مردم را در حول و وال نگه می دارند؟ در ادامه یادداشت مسیح مهاجری آمده است: 
برایم خیلی جالب بود که یک کشاورز روستایی اینقدر در مهم ترین مسئله سیاسی کشور، دقیق است. 
صحبت ما وقتی ادامه پیدا کرد، قضیه برایم جالب تر هم شــد. به جای اینکه جواب سوال او را بدهم، 
از او پرسیدم از کجا فهمیده ای که دولت سیزدهم تصمیم گرفته با طرف های غربی بر سر برجام و رفع 
تحریم ها به توافق برســد؟ بدون معطلی گفت: از صحبت های میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در 
مذاکرات وین فهمیدم.وی گفته است: در مذاکرات اخیر، روسیه و چین، ایران را متقاعد کرده اند برخی 
خواسته های حداکثری خود را کنار بگذارد. ایرانی ها موافقت کرده اند مذاکرات را براساس پیش نویسی 

که در بهار گذشته توسط دولت قبلی ایران تنظیم شده بود، آغاز کنند.

کافه سیاست

در ادامــه لفاظی های اخیــر مقام های رژیم 
صهیونیســتی علیه ایران، وزیــر امور خارجه 
این رژیم روز جمعه در یک برنامه تلویزیونی 
از شــبکه ۱۲ مدعی شــد که ارتش این رژیم 
آماده اســت مجموعه ای از  توانایی ها را برای 
محافظــت از خــود در برابر آنچه کــه تهدید 
ایران خواند، به کار بگیرد. الپید مدعی شــد: 
اســراییل توانایی هایی دارد که برخی از آن ها 
را جهــان و حتی برخــی از کارشناســان این 
حوزه نمی توانند تصور کننــد و از خود در برابر 
تهدید ایران محافظت خواهد کرد. به گزارش 
خبرگزاری »اسپوتنیک«، وقتی از وزیر خارجه 
رژیم صهیونیســتی در مــورد توانایی تل آویو 
برای حمله به تاسیسات غنی سازی اورانیوم 
ایران و مکان هایی که سایت های تسلیحاتی 
خوانده می شوند، سوال شد، الپید در ادعایی 
پوچ گفت تل آویو هم توانایــی و هم آمادگی 
انجام چنین حمله ای را دارد. طبق این گزارش، 
وی همچنین ادعا کرد که ایــن اقدام ممکن 
اســت بدون مکاتبــه قبلی با آمریــکا انجام 
شود. الپید گفت: اســراییل هر کاری که الزم 
باشــد برای محافظت از امنیت خــود انجام 
خواهد داد و ما برای این کار به اجازه کســی 
نیاز نداریم. سپس در ادامه سیاه نمایی های 
اخیر علیه برنامه هســته ای ایــران با هدف 
اخالل در روند مذاکرات وین، بار دیگر مدعی 
شــد که اطالعاتی به متحدان این رژیم نشان 
داده شده که اثبات می کند ایرانی ها در رابطه 
با فعالیت های هســته ای اخیر خــود دروغ 
می گویند. پیش تر و در ادامه عجز و البه های 
مقامات رژیم صهیونیستی به کشورهای غربی 
برای متوقف کردن مذاکرات هسته ای با ایران 
در وین، یائیر الپید مدعی خطر ایران برای تمام 
جهان شده بود. وی به تازگی در صفحه توئیتر 
خود نوشت: مذاکرات درباره توافق هسته ای 
]ایران[ در وین در حال انجام است. به زودی 
مصاحبه های مــن در ۲۵ روزنامه به ۱۵ زبان 
مختلف در سراسر جهان منتشر خواهد شد. 
بســیار مهم اســت که جهان بداند ایران فقط 
مشکل اسراییل نیست، برنامه هسته ای ایران 

باید متوقف شود.

بین الملل

آگهی ابالغ

بدینوسیله به اطالع می رساند معاونت غذا و دارو د.ع.پ اصفهان در نظر دارد مجوز تاسیس داروخانه جایگزین در محله دلیگان شهر 

خورزوق و محله زمان آباد شهر دولت آباد را صادر نماید. لذا از کلیه داروســازان دارای حداقل ۲۰۰۰ امتیاز عالقمند به تأسیس داروخانه 

در یکی از محله های فوق الذکر درخواست می گردد ضمن ثبت تقاضا در ســامانه HIX تقاضای کتبی خود به انضمام مدارک مربوطه را 

شخصا به این معاونت تحویل نمایند.

دکتر محمود اعتباری– معاون غذا و دارو  م الف:1253193

معاونت غذا و دارو



یکشنبه 12 دی  1400 / 28 جمادی االول 1443 / 02 ژانویه 2022 / شماره 3435
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران:

 سهمیه خانوارها در طرح پایلوت بنزینی
 کمتر از ۶0 لیتر نخواهد بود

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: تمهیداتی اندیشیده شده است که 
سهمیه  خانوارها در پایلوت طرح جدید توزیع بنزین، کمتر از ۶۰ لیتر نخواهد بود.جلیل ساالری  در این باره 
اظهار کرد: در اجرای مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، یک طرح آزمایشی جدید برای توزیع بنزین 
در سه جایگاه عرضه سوخت در جزیره کیش اجرا می شود.وی افزود: بر پایه این طرح که پایلوت آن در 
جزیره کیش اجرایی خواهد شد، سهمیه ذخیره شدن بنزین در کارت سوخت خودروها و موتورسیکلت ها 
حفظ می شــود.مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه در طرح 
جدید، سهمیه خودروهای عمومی مطابق روال کنونی، اما به حســاب بانکی واریز می شود، تاکید کرد: 
برای خودروهای شخصی روال این است که برای همه افراد ۱۵ لیتر بنزین به حساب سرپرستان خانوار و 
به صورت ماهانه واریز می کنیم که در این سهمیه واریزی، امکان خرید و فروش، جابه جایی، باز گرداندن 
و نقد کردن سهمیه کارت و مبادله سهمیه وجود دارد.ســاالری تصریح کرد: تمهیداتی اندیشیده ایم که 
سهمیه خانوارهایی که تعداد نفرات آنها کم بوده و سهمیه شان کمتر از ۶۰ لیتر خواهد شد، سقف سهمیه ۶۰ 
لیتری آنها در طرح پایلوت حفظ خواهد شد.وی با تاکید بر اینکه امکان مبادله سهمیه خودروها در ساختار 
جدید وجود دارد، گفت: با سامانه مبادله ای که برای اجرای این طرح پیش بینی شده است، سهمیه افراد 
می تواند به صورت کارت به کارت به فروش برسد، نقد شده یا جابه جا شود، بنابراین اعتباری به کارت بانکی 

اشخاص واریز می شود که افراد می توانند این اعتبار را بفروشند یا جابه جا کنند. 
 

مشاور عالی سازمان مرکزی تعاون روستایی خبرداد:

توزیع اینترنتی میوه شب عید؛ راهی برای کنترل بازار
مشاور عالی سازمان مرکزی تعاون روستایی از توزیع هوشمند میوه شب عید و برخی دیگر از کاالهای 
اساسی تا پایان سال خبر داد.علیرضا جاوید عربشاهی  گفت: در فراخوان اخیر ۴۰ تا ۵۰ پلتفرم اعالم 
آمادگی کردند که به طرح عرضه هوشمند محصوالت بپیوندند که خوشبختانه به لحاظ تعداد پلتفرم 
و همکاری با پشتیبانی امور دام و بازرگانی مشــکلی در تامین اقالم نداریم.وی ادامه داد: از ظرفیت 
پلتفرم های دانش بنیان در جهت توزیع هوشمند کاال استفاده می کنیم، بدین منظور برای ایام پایانی 
سال برنامه ریزی کرده ایم که میوه شب عید و بخشی از کاالهای اساسی را از طریق این ظرفیت توزیع 
کنیم.عربشاهی درباره تاثیر توزیع هوشمند در مهار گرانی و کنترل بازار گفت: در شرایطی که قیمت هر 
شانه تخم مرغ به باالی ۶۰ هزار تومان رسیده بود و قیمت مرغ هم روزانه دچار تغییر قیمت می شد،  با 
توزیع مرغ و تخم مرغ از طریق سامانه بازرگام و حذف واسطه های غیرضرور، بازار به تعادل رسید.این 
مقام مسئول درباره تاثیر تغییر روش تخصیص ارز بر بازار گفت: با روش توزیع الکترونیکی و حذف 
واسطه های غیرضرور، بازار مدیریت خواهد شد، چرا که با تغییر روش تخصیص ارز، قیمت اقالم درصد 

مشخصی افزایش خواهند یافت.

یک اقتصاددان خطاب به وزیر اقتصاد: 

لوکوموتیو  شما دارد به ته دره می رود
جمهوری اسالمی نوشت: در جریان ســفر اســتانی دولت به قم، وزیر اقتصاد با جمعی از اساتید 
اقتصادی در دانشگاه قم جلسه ای برگزار کرد. در این جلسه که گفته می شود بسیار انتقادی بوده، 
بیشتر اساتید نقدهای تندی به سیاســت حذف ارز کاالهای اساســی مطرح کرده اند.سیدکاظم 
رجایی یکی از اساتید اقتصاد در این نشســت خطاب به وزیر اقتصاد می گوید: این لوکوموتیو دارد 
ته دره می رود؛ پس از بحــران بنزین ۱398 ما به مردم گفتیم دولت مســتقر که به دنبال تعامل با 
غرب بود مسئول این اقدام است. اگر در دولت رییسی اقدام مشابهی رخ بدهد، این بار ما به مردم 

چه بگوییم؟

خبر مهم درباره تعیین حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۱؛

همچنان منتظر باشید!

معاون روابط کار وزیر کار با بیان اینکه تا کنون ســه جلســه تخصصی 
کمیته مزد برگزار شده است، گفت: تا اســفند ماه 8 تا 9 جلسه برگزار 

می شود.
علی حســین رعیتی فرد در مورد اینکه آیا تعیین سبد معیشتی خانوار 
کارگری در جلسات کمیته دستمزد انجام شده است، گفت: تا کنون سه 
جلسه تخصصی کمیته دســتمزد کارگران ذیل شورای عالی کار برگزار 

شده، اما هنوز سبد معیشت خانوار کارگری مشخص نشده است.
وی افزود: قرار اســت وزارت اقتصاد آمار شــاخص های اقتصادی را 
اعالم کند که هنوز جمع بندی نکرده و بعد از آن میانگین سبد معیشت 

خانوار کارگری مشخص خواهد شد.
معاون روابط کار وزیــر کار همچنین گفت: به نظر من تا اســفند ماه 
امسال در مجموع 8 تا 9 جلسه کمیته دستمزد کارگران برگزار خواهد 
شد. جلسات شــورای عالی کار هم هر ماه یک جلسه طبق تقویم در 

شنبه های هر ماه برگزار می شود.
رعیتی فرد در مورد این که آیا آخر سال حداقل مزد کارگران برای سال 
آینده مشخص خواهد شد، تاکید کرد: قبل از پایان سال حتما تعیین 

حداقل مزد کارگران برای سال آینده مشخص می شود.
وی در مورد اینکه تا کنون با رایزنی مشــکالت چه تعداد از کارگاه های 

دارای مشــکل حل شــده اســت، گفت: به هر حال برای رفع مشکل 
کارگاه هــا و بنگاه های تولیــدی پیگیری می کنیم و هــر کارگاهی که 
مشکلی داشته و مراجعه کند، برای رفع آن اقدام می شود و تا کنون نیز 

مشکل بسیاری از کارگاه ها حل شده است.
معاون روابط کار وزیــر کار همچنین در مورد خبر خوبی که در جلســه 
آینده شــورای عالی کار بحــث می شــود گفت: آیین نامــه تبصره ۲ 
مــاده ۱۴9 قانون کار کــه در مورد تامین مســکن کارگران اســت در 
جلسه شــورای عالی کار بررســی می شــود، البته قبال آیین نامه ای 
در این زمینه تهیه شــده بــود، اما مشــخص نبود که کــدام کارگران 
ذی نفع و کدام هــا نیســتند، بنابرایــن قرار اســت ایــن آیین نامه 
مجددا بر اســاس نظر شــرکای اجتماعی یعنی کارگران، کارفرمایان 
 و دولــت در دســتور شــورای عالــی کار قــرار گیــرد و یکبــار دیگر

 بررسی شود.
رعیتی فرد همچنین در مورد شــرکت کشــت و صنعت هفت تپه بعد 
از برگشــت به دولت، گفت: بعد از اینکــه به دلیل عــدم اهلیت فرد 
خریداری شده، این شرکت به دولت برگشت در اختیار صنایع نیشکر 
کارون قرار گرفته و تصمیم برای واگذاری مجدد آن بر عهده سازمان 

خصوصی سازی قرار دارد.

رییس اتاق اصنــاف اصفهان با بیــان اینکه رکود 
سنگینی بر بازار مســکن حاکم است، گفت: آنچه 
بازار مسکن و دیگر بازارهای موازی را از این شرایط 
نجات خواهد داد ثبات نرخ دالر با هر قیمتی و در 
نتیجه ثبات اقتصادی اســت؛ به طوری که فعاالن 

بازار از بالتکلیفی خارج شوند.
رســول جهانگیری اظهــار کرد: در صــورت تحقق 

مذاکرات وین، ثبــات نــرخ دالر و در نتیجه ثبات 
اقتصادی می توان شــاهد کاهش نرخ مســکن و 
رونق این بازار بود وگرنه در شــرایط کنونی با وجود 
افزایــش غیرمنطقــی و تصاعدی نرخ مســکن 

انتظاری هم برای رونق وجود ندارد.
وی با بیان اینکه رکود ســنگینی بر بازار مســکن 
حاکم است، خاطرنشــان کرد: آنچه بازار مسکن 
و دیگر بازارهای مــوازی را از این شــرایط نجات 
خواهد داد ثبات نرخ دالر بــا هر قیمتی و در نتیجه 
ثبات اقتصادی اســت؛ به طوری کــه فعاالن بازار 
از بالتکلیفــی خارج شــوند. رییس اتــاق اصناف 

اصفهان گفت: قطعا با ثبــات اقتصادی، بازارها بر 
اســاس عرضه و تقاضا به صورت خــودکار تنظیم 
خواهد شد؛ زیرا در برهه ای از زمان نرخ دستوری 
برای بازارها پاسخگو نبوده اســت. جهانگیری در 
رابطه با تاثیر طرح هایی مانند جهش مســکن بر 
شــرایط بازار گفت: در صورت رفع موانع و اجرایی 
شــدن این طرح تا حدودی مشکالت بازار مسکن 
مرتفع خواهد شد؛ اما تاکید می کنم همه این موارد 
یک سوی ماجراســت و ثبات اقتصادی هم سوی 
دیگر است؛ زیرا تا این مهم به وجود نیاید بازارها از 

نابسامانی رها نمی شوند.

رییس اتاق اصناف اصفهان:

تثبیت قیمت دالر ، کلید رونق بازار مسکن است

تحلیل  روز

 کشف 7 میلیارد و 400میلیون ریال لوازم خانگی
 و خشکبار خارجی قاچاق در اصفهان 

رییس پلیــس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان از کشــف لــوازم خانگی 
و خشــکبار خارجی قاچاق به ارزش ۷ میلیــارد و ۴۰۰ میلیــون ریال در بازرســی ماموران این 
پلیس از یک باربری خبر داد. سرهنگ 
کامران ریاحی با اشــاره به کشف لوازم 
خانگی و خشکبار خارجی قاچاق اظهار 
داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی 
فرماندهــی انتظامی اســتان اصفهان 
حین سرکشــی و بازرســی از انبارها و 
باربری های ســطح شــهر اصفهان به 
وجود تعــداد قابل توجهــی کاال در یک 
باربری مشــکوک و موضــوع را تحت 
بررسی خود قرار دادند. وی با بیان اینکه 
بررسی ها حاکی از این بود که این کاالها 
فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی بوده و به صورت قاچاق تهیه شدند، تصریح کرد: در این عملیات 
۱۶ قلم لوازم خانگی و یک تن و 9۴3 کیلو خشکبار کشف شــد. رییس پلیس امنیت اقتصادی 
فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان، ارزش این محموله مکشــوفه را برابر ارزیابی کارشناسان 
مربوطه ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال اعالم کرد و گفت: در این رابطه یک نفر دستگیر و برای انجام 
اقدامات قانونی تحویل مرجع قضایی شد و اموال قاچاق نیز توقیف و به اداره نگهداری و فروش 

اموال تملیکی استان انتقال یافت.

معاون اداره کل راه و شهرسازی استان خبر داد:

  پیشرفت 85 درصدی احداث کمربندی 
خمینی شهر- جهادآباد

 معاون مهندسی و ســاخت اداره کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان از پیشرفت 8۵ درصدی 
پروژه احداث کمربندی خمینی شهر- جهادآباد با اعتبار هزینه شده ۲۷۷ میلیارد ریال خبر داد.

بهزاد شاهســوندی  در خصوص آخرین وضعیت پروژه احداث کمربندی خمینی شهر- جهادآباد 
اظهار کرد: با توجه به وجود پاالیشگاه پتروشــیمی، نیروگاه و شهرک صنعتی، احداث کمربندی 
از سمت خمینی شهر به سمت شاهین شهر در سال ۱398 در دســتور کار قرار گرفت. وی با بیان 
اینکه این پروژه به طول 3۰ کیلومتر است، خاطر نشان کرد: در حال حاضر بیش از ۲۰ کیلومتر آن 
انجام و به بهره برداری رســیده و ۱۰ کیلومتر دیگر در دست اجراســت. معاون مهندسی و ساخت 
اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان از مزایای این پروژه به روان شدن ترافیک و خارج شدن 
کمربندی خمینی شهر از ترافیک بین شهری اشاره کرد و گفت: به لطف خدا با تکمیل این پروژه 
مباحثی همچون تصادفات رخ به رخ و نقــاط حادثه خیز مرتفع می شود.شاهســوندی با بیان 
 اینکه پروژه احداث کمربندی خمینی شــهر- جهادآباد دارای 8۵ درصد پیشرفت فیزیکی است، 
 توضیــح داد: عملیات خاکبــرداری و خاک ریــزی این محور تکمیل شــده و تاکنــون ۱۱ هزار
  و ۵۲۰ مترمکعب زیراســاس و اســاس، ۴۴۵ مترمکعب بتن ریزی، هفت تــن آرماتوربندی و
  بیش از 3۱ هزار تن آســفالت گرم بــرای این پروژه به کار رفته اســت. وی، اعتبار هزینه شــده

  برای احــداث کمربندی خمینی شــهر- جهادآبــاد را ۲۷۷ میلیــارد ریال عنوان کــرد و گفت: 
 در صورت تامین اعتبــار و منابع الزم، بــه لطف خدا تا ســال ۱۴۰۲ این پروژه تکمیــل و تقدیم

 مردم می شود.

کافه اقتصاد

گرانی 3۰ تا ۴۰ درصدی مواد منفجره برای معادن  به علت از خط تولید خارج شدن یکی از سایت های کارخانه اصفهان؛اخبار

انفجار قیمت در بازار مواد منفجره!
بررسی ها حاکی است مواد منفجره الزم برای معادن نسبت به ایام ابتدایی امسال با رشد 3۰ تا ۴۰ درصدی مواجه شده است.برخی فعاالن معدنی عنوان می کنند 
مبلغ یک سایت انفجاری را به حساب واریز کرده اند؛ اما نزدیک به یک ماه تا ۴۵ روز است که مواد منفجره به آنان نرسیده، دلیل آن هم از خط تولید خارج شدن 
یکی از سایت های کارخانه اصفهان ذکر شده است.این در حالی است که در این مدت معادن دچار ضرر و زیان شــده اند. پیمانکاران و کارگران نیز بیکار شده و 
کارفرمایان باید با توجه به قرارداد حق الزحمه آنها را پرداخت کنند.موضوع وقتی جالب تر می شــود که بعد از این مدت عنوان شــده که ۷۰ میلیون تومان دیگر 
پرداخت کنید تا مواد را به شما تحویل دهیم.پرسش اساسی این است که دلیل این همه گرانی مواد منفجره در یک سال چیست؟ معدن داری که یک ماه تا ۴۵ 
روز قبل مبلغ مواد منفجره را به حساب واریز کرده، چرا باید مشمول افزایش قیمت االن شود؟در این زمینه، یکی از فعاالن معدنی گفت: هفدهم مهرماه مبلغ ۱۴۰ 
میلیون تومان برای این مواد به حساب واریز شده است و 8 آبان مجددا درخواست ۷۰ میلیون تومان اضافه کرده اند. دلیل آن هم افزایش قیمت آنفو از کیلویی 
۶هزار تومان به ۱۲ هزار تومان و همچنین افزایش قیمت بوستر عنوان شده است.گالیه فعاالن معدنی در حالی است که سال جاری از سوی رهبر معظم انقالب 

به سال »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« نام گذاری شده است.

 کله پاچه با 
روکش طال ! 

تصویــری از کلــه پاچه با 
روکــش طــال در فضــای 
مجازی وایرال شده است.

وز عکس ر

یک تحلیل گر اقتصادی مطرح کرد:

10 سال اخیر، رشد 
اقتصادی نداشته ایم

یک تحلیل گر اقتصادی با اشــاره به شرایط 
دشوار اقتصادی سال های 9۰ تا ۱۴۰۰، گفت: 
در دهه اخیر رشد اقتصادی صفر بوده و به این 
معناست که حتی نتواسته ایم میزان مصرفی 

خود را با افزایش تولید جایگزین کنیم.
حسین عبده تبریزی، در همایش بیمه عمر 
که در دانشگاه اصفهان برگزار شد، اظهارکرد: 
وضعیت جاری اقتصادی ایران در سال های 
اخیر، شرایط دشــواری است که شاهد رشد 
اقتصادی صفر  بوده ایم. یعنی نتوانسته ایم 
حتی چیزی که مصرف کرده ایــم را با تولید 
بیشتر جایگزین کنیم. وضعیت یک خانوار 
در ســال 9۰ و ۱۴۰۰ ثابت بوده و توانایی هیچ 
پیشرفتی نداشــته اســت.وی افزود: تنها 
راه حل این موضوع کنترل نقدینگی است که 
با آن چرخه تولید و اشــتغال را راه بیندازیم.

این استاد دانشگاه، دو مشکل اساسی کشور 
را نقدینگی و فراوانی پول و همچنین تورم و 
تحریم دانست و تصریح کرد: در سال جاری 
اقداماتی همچون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در 
خصوص کاهش تورم در حال انجام اســت 
که نرخی از تورم انتزاعی را به کشــور تحمیل 
می کند،  اما بــه عقیده برخی کارشناســان 
وجود ایــن تفاوت های قیمتــی تاثیری در 
قیمت پرداختی مصرف کننده نداشته است.

عبــده تبریزی اضافــه کرد: از ســوی دیگر 
وام های زیادی در این حوزه در بانک ها ثبت 
شــده که به معنی رخ دادن خلق پول است. 
در این شــرایط اگر با وجود خلق پول، تعداد 
کاالها زیاد نشــود، تحریم هــا و عدم توزیع 
برابر کاال را به همراه دارد.  وی تاکید کرد: اگر 
دولت بخش قابل مالحظه ای از منابع پولی 
را در خدمت بگیرد، بخش خصوصی به تنگنا 
می افتد.این اقتصاددان خاطر نشــان کرد: 
اگر رشد حقوق به طور متوسط ۱۰ درصد باشد، 
تورم رســمی۴۰ درصد اســت. بنابراین این 
سقف ۱۰ درصدی فشــار زیادی بر مردم وارد 
خواهد کرد، اما شرایط دولت نیز سخت است 

و باید کمک به رفع تحریم کند.

یلنا
س: ا

عک

عکس: ؟؟؟

سخنگوی صنعت برق:
 برق هم از بهمن ماه

 گران می شود
سخنگوی صنعت برق گفت: طرح افزایش تعرفه برق 
برای مشــترکان پر مصرف از ابتدای بهمن ماه ســال 
جاری اجرا خواهد شد و این دسته از مشترکان هزینه 

نزدیک به قیمت تمام شده پرداخت خواهند کرد.
مصطفی رجبی مشــهدی  با بیان اینکه قطعا قبوضی 
که بعد از بهمن ماه صادر می شوند با تعرفه های جدید 
خواهد بود، اظهار کرد: پیش بینی شــده در این طرح 
برای مشترکانی که میزان مصرف آن ها زیر الگوی کم 

مصرفی است، مشوق هایی لحاظ شود.
وی افزود: الگوی کم مصرفی افزایش پیدا کرده یعنی 
کســانی که زیر ۵۰ درصد الگوی منطقه باشند در ماه 
های غیر گرم ۱۰۰ کیلووات ســاعت برای مناطق عادی 
و برای ماه های غیر گرم ۱۵۰ کیلووات ســاعت لحاظ 
می شــود. اگر مشــترکی ماهیانه میزان مصرفی زیر 
این اعداد داشــته باشــد و عالوه بر آن تحت پوشش 
کمیته امداد و یا سازمان بهزیستی باشد برابر بند یک 
تبصره هشت قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از تعرفه رایگان 
برخوردار می شود. سخنگوی صنعت برق در پاسخ به 
این سوال که قبض برق برای کنتورهای تجمیعی چگونه 
محاسبه می شــود نیز گفت: تعداد این کنتورها بسیار 
اندک است، در برخی روستاها چنین کنتورهایی وجود 
دارد که اعالم شده برای جداسازی اقالمات الزم انجام 
شود، در شهرها نیز اگر دو خانوار از یک کنتور استفاده 
می کنند می توانند برای تفکیک کنتور درخواست خود 
را ثبت کنند و در سریع ترین زمان این کار انجام خواهد 
 شد و مشکلی در این خصوص وجود ندارد و مشترکان 

می توانند انشعاب جداگانه ای را دریافت کند.
 رجبی مشــهدی با بیان اینکه ۷۵ درصد مشــترکان
  زیر الگــوی مصــرف منطقه قــرار دارنــد و تنها ۲۵
  درصد که حــدود هفت میلیون مشــترک را شــامل

  می شــود جــزو مشــترکان پــر مصرف هســتند، 
 گفــت: البتــه در مناطــق مختلــف پراکندگــی ها 
 متفاوت اســت، در مجموع این دســته از مشترکان

 که بیش از حد مصرف منطقه مصرف دارند شامل حال 
این طرح خواهند شد.
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مدیرعامل شرکت آبفای چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

پیش بینی تنش آبی در ۲۲۹ روستا و ۲۳ شهر در چهارمحال
داغ کم آبی و کمبود بارش در چهارمحال و بختیــاری هنوز بر دل مردم 
سنگینی می کند. طی سالیان گذشــته در فصل پاییز و زمستان شاهد 
بارش های وسیع باران و برف در این اســتان بودیم، گاهی ارتفاع برف 
در برخی نقاط اســتان مانند کوهرنگ در این ایــام به بیش از یک متر 
می رسید، شــاید در خاطرات مادران و پدران مان حرکت در تونل های 
برفی خاطره انگیز باشد، اما امروز بر روی زمینی قدم می زنیم که خشک 
خشک است. سایه شوم خشکسالی دست از سر مردمان بام ایران بر 
نمی دارد، قطعا شیوه نادرســت رفتار با طبیعت و محیط زیست موجب 
تشدید تبعات خشکسالی شده است، اگر نتوانیم رفتارمان را با طبیعت 
اصالح کنیم، قطعا شــرایط از این بحرانی تر خواهد شد و شاید فرصتی 
برای جبران نیز باقــی نماند. در حال حاضر رعایــت الگوی مصرف در 
تمامی بخش ها تنها راه درمان و مقابله با خشکسالی و تنش آبی است.

 مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری با اشــاره به 
بارش های اخیر در استان، اظهار کرد: خوشبختانه شاهد بارش هایی در 
سطح استان در هفته های گذشته بودیم، اما این بارش ها به هیچ عنوان 
کمبود بارش در فصل پاییز را جبران نکرده است و در برخی شهرستان ها 
مانند کوهرنگ نسبت به میانگین بلندمدت با کاهش ۲۰ درصدی بارش 

مواجه هستیم. 
احمدرضا محمدی با بیان اینکه ارتفاع برف در شهرســتان کوهرنگ در 
حال حاضر حدود چهار سانتی متر اســت، گفت: این در حالی است که 
طی سال های قبل ارتفاع برف به طور میانگین در این شهرستان حدود 
۴۰ سانتی متر بود، یعنی ۹۰  درصد عقب افتادگی در ذخیره برف را شاهد 
هستیم. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری با تاکید 
بر اینکه باتوجه به کمبود بارش ها وضعیت منابع آبی اســتان مناسب 
نیست، عنوان کرد: کماکان باید در مصرف آب صرفه جویی صورت بگیرد، 
قطعا روزهایی که در تابســتان آینده پیش رو داریم، با تنش آبی همراه 
خواهد بود. وی با اشاره به اینکه پروژه هایی توسط شرکت آب و فاضالب 
چهارمحال و بختیاری برای جلوگیری از آزار تنش آبی در استان تعریف 
شده است، بیان کرد: در سطح اســتان ۳۰۵ پروژه آبرسانی کوچک و 
بزرگ تعریف شده است، همچنین برای تمامی روستاها و شهرها یک 

سناریو تعریف کرده ایم.
 محمدی افزود: پیش بینی می شود در تابستان ۲۲۹ روستا و ۲۳ شهر در 
چهارمحال و بختیاری درگیر تنش آبی شوند، بنابراین برنامه ریزی برای 
انجام پروژه های آبرسانی انجام شده است و منتظر تخصیص اعتبارات 
موردنیاز برای اجرای این پروژه ها هســتیم. مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضالب چهارمحال و بختیاری با تاکید بــر اینکه برای مدیریت تنش 

آبی نیازمند همکاری مردم فهیم استان هستیم، توضیح داد:امیدواریم  
با مدیریت مصرف آب و اجرای پروژه های آبی این تنش در تابســتان 
مدیریت شــود و دوره خشکسالی را پشت ســر بگذاریم. محمدی در 
خصوص کاهش دبی چشمه کوهرنگ، خاطرنشان کرد: یکی از دالیل 
اصلی کاهش دبی این چشمه بحث خشکســالی بود که کماکان این 
کاهش ادامه دارد، همواره در انتهای پاییز و فصل زمستان به علت دمای 
هوا شــاهد کاهش دبی آب چشــمه کوهرنگ بودیم، اما امسال این 
کاهش به دلیل خشکسالی شدیدتر شــد و همچنین در ماه مهر و آبان 
دبی این چشمه به شــکل غیرمنتظره ای کاهش پیدا کرد. مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضالب چهارمحــال و بختیاری بیان کــرد: امیدواریم 
با ریزش جوی و بارش برف در زمســتان شــاهد پرآب شدن چشمه 

کوهرنگ باشیم.

چهارمحال و بختیاری کمتر از چهار درصد از آب شــیرین کشور  را
  در اختیار دارد

نماینده سابق مردم شهرســتان های اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار در 
مجلس شــورای اســالمی و فعال حوزه آب در چهارمحال و بختیاری 
در خصــوص وضعیت منابع آبی اســتان، اظهار کرد: ایــن موضوع که 
چهارمحال و بختیاری ۱۰ درصد منابع آبی کشور را به خود اختصاص داده، 
یک مطلب نادرست بوده که در ذهن مســئوالن جای گرفته است، این 
مسئله مربوط به سالیان گذشته  است و این استان در حال حاضر کمتر 
از چهار درصد از آب شیرین کشور را اختیار دارد. نورا...حیدری  با تاکید بر 

اینکه چهارمحال و بختیاری برای تامین آب شرب، صنعت، کشاورزی و 
محیط زیست با مشکل مواجه است، گفت: این سوال پیش می آید که 
اگر این استان ۱۰ درصد آب شیرین کشور را در اختیار دارد، چرا مردم آن 
برای دسترسی به آب شرب سالم با مشکل مواجه شده و تشنه هستند. 
وی تصریح کرد: انتقال آب زمانی معنا پیدا می کند که آب مازاد وجود 
داشته باشد، البته این آب مازاد باید بر اساس قوانین زیست محیطی 
منتقل شود، شرایط فعلی چهارمحال و بختیاری از نظر منابع آبی بسیار 
بحرانی است، در صورت آبگیری تونل گالب نزدیک به ۷۰ کیلومتر از مسیر 
زاینده رود از استان حذف می شود و وضعیت روستاها و شهرهای حاشیه 

این رودخانه مشخص نخواهد بود.

حل مشکل آب شــرب لردگان از رییس جمهور با ادبیات متفاوت 
مطالبه شود

 نماینده مردم لردگان و خانمیرزا در مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
مشکل تامین آب شرب، صنعت و کشاورزی در شهرستان های خانمیرزا 
و لردگان، اظهار کرد: بعد از بیش گذشــت چهار دهه از انقالب اسالمی 
زیبنده نیست که مردم این شهرستان برای دسترسی به آب آشامیدنی 
سالم با مشکل مواجه باشند، آب شرب نیاز اولیه و ابتدایی مردم است. 
حسین بامیری بیان کرد: می طلبد در سفر رییس جمهور بحث مشکل 
کم آبی و تامین آب شرب پایدار با ادبیات متفاوت تری نسبت به گذشته 
مورد مطالبه قرار بگیرد، عملکرد وزارت نیرو  طی سال های گذشته مردم 

این استان را در بحث تامین آب با مشکل مواجه کرده است.

 ضرورت ارتقای کیفیت خدمات رسانی
 به شهروندان در آرامستان

جلسه هیئت مدیره سازمان مدیریت آرامستان های شــهرداری شهرکرد درخصوص موضوعاتی 
از جمله شفاف سازی در بهای خدمات و یارانه شهرداری در احداث قبور و... برگزار شد. شهردار شهرکرد 
در این جلسه گفت: ارتقای کیفیت خدمات رسانی به شهروندان در آرامستان ضرورت دارد. محمدتقی 
جاپلقی افزود: در کنار تالش کادر درمان، ســازمان مدیریت آرامستان ها در خط مقدم خدمات به 
خانواده متوفیان کرونایی قرار دارد و تالش های جهادی و همت کارکنان آرامســتان ها در خدمات 
به مردم استان و شهرکرد ستودنی است. جاپلقی اضافه کرد: هر سازمان یک بخش خصوصی در 
شهرداری است، بنابراین هزینه بهای خدمات باید برابر یا هم تراز و در سطح مردم باشد.وی ادامه 
داد: اجرای موازین دقیق و کامل به منظور ایجاد هماهنگی با سایر حوزه های شهرداری در چارچوب 
سند چشم انداز ٢٠ساله و برنامه راهبردی شهرکرد مورد تاکید و انتظار است. جاپلقی گفت: سازمان 
مدیریت آرامستان ها باید عالوه بر فعالیت های عمرانی و خدماتی یک چشم انداز درآمدی برای آینده 
خود داشته باشد. حجت االسالم والمســلمین البرز رییسی، عضو هیئت مدیره سازمان مدیریت 
آرامستان های شهرداری شهرکرد اظهار داشت: هزینه بهای خدمات شهرداری در قبال احداث قبور 

و سایر موارد باید شفاف سازی شوند.

نجات جان 3 طبیعت گرد گرفتار  در ارتفاعات بروجن
سعید عباسیان ،رییس جمعیت هالل احمر بروجن گفت: پس از دریافت گزارشی مبنی بر گرفتار شدن 
سه طبیعت گرد در ارتفاعات شهر بلداجی، دو تیم امداد و نجات کوهستان به محل حادثه اعزام شدند. 
این دو تیم پس از سه ساعت و نیم کوه نوردی در شرایط برف و کوالک، به گم شدگان دسترسی یافتند. 
در حالی که یکی از طبیعت گردان از ناحیه پا دچار شکستگی و مصدومیت شده بود، تیم اعزامی پس از 
ارائه کمک های اولیه، مصدومان را پس از هفت ساعت عملیات امداد و نجات به اورژانس انتقال دادند.

اهدای بیش از  1۶هزار  واحد خون در چهارمحال و بختیاری
 مدیرکل انتقال خون چهارمحال وبختیاری با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تا کنون ۲۰ هزار و ۲۵۷ نفر 
برای اهدای خون به مراکز خون گیری مراجعه کردند، گفت: این تعداد در مدت مشابه پارسال ۲۰ هزار 
و ۳۴۱ نفر بوده است. پارسال نیز ۱۷ هزار و ۳۳۲ نفر در چهارمحال و بختیاری اهدای خون داشتند. 
تعداد اهداکنندگان مستمر خون در سال گذشته هشت هزار و ۷۱۴ نفر و امسال هشت هزار و ۱۸۸ نفر 
بوده است. تعداد اهداکنندگان بار اولی خون در استان  ۲هزار و ۸۳۶ نفر است که این تعداد در مدت 
مشابه پارسال سه هزار و ۵۷ نفر بود. هم اکنون ۳۵۰ بیمار تاالسمی در استان ماهانه به دریافت یک تا 
۲ بار خون نیاز دارند.  حسین هاشمی ادامه داد: با توجه به شیوع کرونا امسال در چندین مرحله ذخیره 
خونی استان به مرز بحران و تا چهار یا پنج روز کاهش پیدا کرد که با همراهی مردم نوع دوست این 
میزان به مرحله بحران نرسید. افرادی که واکسن کرونا دریافت کرده اند، مشکلی برای اهدای خون 

ندارند؛ اما بهتر است اهدای خون ۲ هفته پس از تزریق واکسن کرونا انجام شود.

 آغاز رزمایش نظارت بر بازار کاال های اساسی 
چهارمحال و بختیاری

رییس سازمان جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: رزمایش ویژه نظارت بر بازار کاال های 
اساسی در اســتان همزمان با سراسر کشــور از روز پنجشــنبه ۹ دی ۱۴۰۰ با فعالیت ۶۰ گروه آغاز 
شد. عطاءا... ابراهیمی با اشــاره به اینکه بر اســاس قانون انتزاع همه زنجیره از تولید تا مصرف به 
جهادکشاورزی واگذار شده، افزود: اجرای این طرح با همکاری ۶۰ گروه بارزسی و نظارت با همکاری 

بسیج، تعزیرات حکومتی، سازمان صمت و جهاد کشاورزی با رمز یا زهرا آغاز شد.

بام ایراناخبار
سنا

 ای
س:

عک

مفاد آراء
10/44 آگهــی هیات موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سندرسمی شهرســتان گلپایگان به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1- راي شــماره 2899- تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضي آقاي عبدالرضا 
ســهیلي فرزند عباسعي بشــماره شناســنامه 1 صادره ازگلپایگان در ششدانگ 
ساختمان به مســاحت 331.17 مترمربع مجزی شــده از پالك 571 فرعي از 3 

اصلي واقع در بخش2 محرز گردیده است.
2- رای شــماره 2744- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عبدالصمد 
دیانتي فرزند مسیب بشماره شناسنامه 4 صادره ازخوانسار در ششدانگ ساختمان 
به مساحت 247.10 مترمربع مجزی شده از پالك 17 اصلی و پالك 2  فرعي از 

17 اصلي واقع در بخش1 محرز گردیده است.
3-  رای شماره 2710- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم ناهید هاشمي 
فرزند قربانعلي بشماره شناســنامه 170 صادره از بوئین و میاندشت در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 260.49 مترمربع مجزی شده از پالك 4873 اصلي واقع در 

بخش1 محرز گردیده است.
4- راي شماره 2849- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي ابوذر هاشمي 
فرزند یوسف بشماره شناسنامه 1210028395 صادره از گلپایگان در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 208.13 مترمربع مجزی شده از پالك 12 فرعي از 4227 

اصلي  واقع دربخش1 محرز گردیده است.
 5- راي شــماره 2850- تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضــي آقاي فتح اله
 زین الدیني فرزند علي اكبر بشماره شناسنامه 41 صادره ازخوانسار در ششدانگ 
مغازه به مساحت 64.74 مترمربع مجزی شده ازپالك8 فرعي از20  اصلي  واقع 

در بخش1 محرز گردیده است.
6- رای شــماره2901- تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضــي آقاي محمود 
امیدواري فرزند محمد جواد بشــماره شناســنامه 164 صــادره از گلپایگان در 
ششدانگ مغازه به مساحت 94.34 مترمربع مجزی شده از پالك6 فرعي از526 

اصلي واقع در بخش1 محرز گردیده است.
7- راي شــماره2900- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم ســیده ثریا 
درخشان فرزند خونگار بشماره شناســنامه 105 صادره از كوهرنگ در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 276.48 مترمربع مجزی شده از پالك117فرعي از4 اصلي 

واقع در بخش2  محرز گردیده است.
8- رای شــماره 2712 و 2711- تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضي آقاي 
حسین اتحادي فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 5980 صادره از گلپایگان در 
چهار دانگ مشــاع و خانم معصومه قنبري فرزند عبدالحسن بشماره شناسنامه 
1649 صادره از الیگودرز در دو دانگ مشاع از ششــدانگ ساختمان به مساحت 
210.43 مترمربع مجزی شــده از پالك 530 فرعي از 6 اصلي واقع در بخش4 

محرز گردیده است.
9- راي شــماره  2848 و 2847- تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضي آقاي 
محمد ثابتي فرزند حمید بشماره شناســنامه 1210013657صادره از گلپایگان 
درسه دانگ مشــاع و آقاي غالمعلي حمیدي فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 
330 صادره از گلپایگان در سه دانگ مشــاع از ششدانگ زمین محصور مشتمل 

بر اعیان به مســاحت 267.10 مترمربع مجزی شــده از پالك 2242 فرعي از1  
اصلي  واقع در بخش2 خریداري ازورثه مالك رسمي خانم صدیقه معظمی محرز 

گردیده است. 
10- راي شــماره  2972- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مرتضي 
سنائي فرزند محمدرضا بشماره شناســنامه 161 صادره ازگلپایگان درششدانگ 
ساختمان به مســاحت 468.60 مترمربع مجزی شــده از پالك 190 فرعي از 4 

اصلي واقع در بخش2  محرز گردیده است.
11- راي شماره 2903 و 2902- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي زهیر 
ابریشمي فرزند محمد بشماره شناسنامه 1210123975 صادره ازكاظمین عراق 
در سه دانگ مشاع و خانم شــهربانو رحمتي فرزند حیدر علي بشماره شناسنامه 
79 صادره از گلپایگان در ســه دانگ مشاع از ششدانگ ســاختمان به مساحت 
145.80 مترمربع مجزی شــده از پالك20 فرعي از 528 اصلي واقع دربخش1  

محرز گردیده است.
12- راي شماره 2969- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سید منصور 
موسوي فرزند سید حاتم بشماره شناسنامه 3 صادره از الیگودرز درششدانگ زمین 
مشتمل بر اعیان به مســاحت 635.49 مترمربع مجزی شده از پالك1 فرعي از 
1 اصلي واقع در بخش2 خریداري از ورثه مالك رســمي آقاي علی اكبر توسلی 

محرز گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/09/27

تاریخ انتشار نوبت دوم :   1400/10/12
م الف: 1241896 محمد سلمانی رئیس ثبت اسناد و امالك گلپایگان

مفاد آراء
10/45 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هیات هــاي موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود . در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك تسلیم و پس از اخذ 
رســید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع 

قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شماره 11183 - 1400/09/17 هیات چهارم آقای عبداله جوانی 
جونی به شناســنامه شــماره 27 كدملي 1289966192 صادره فرزند عباس در 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 159/30 متر 
مربع از پالك 114 فرعی از 25  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 
غرب اصفهان از مالکیت متقاضی و نعمت اله جوانی جوهانی مورد ثبت صفحات 

425 و 428 دفتر 414 امالك 
ردیف 2- راي شــماره 11184 - 1400/09/17 هیات چهــارم آقای نعمت اله 
جوانی جوهانی به شناســنامه شــماره 45 كدملي 1290056730 صادره فرزند 
عباس در نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یك باب ساختمان به مساحت 
159/30 متر مربع از پالك 114 فرعــی از 25  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالکیت متقاضــی و عبداله جوانی جونی مورد 

ثبت صفحات 425 و 428 دفتر 414 امالك 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/12

م الف: 1241727  شــهریاري رئیــس منطقه ثبت اســناد و امالك غرب 
اصفهان 

مفاد آراء
10/46 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آیین نامــه اجرایي قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر آراء صــادره هیئت موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي شهرستان لنجان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشخصات متقاضیان 
وامالك مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمــوم در دو نوبت به فاصله 
15 روز در روزنامه هاي تعیین شــده توســط ارشاد آگهي میشــود در صورتي 
 كه اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشند، 
مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت 
 انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد. 
1- راي شــماره 140060302015001411 مــورخ 1400/09/16 آقــای 
علی ســلیمیان ریزی فرزند قربانعلی نســبت به ششــدانگ یکبــاب خانه به 
مســاحت 100/82 متــر مربع مفــروز از پــالك 107- اصلي واقــع در زرین 
 شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداري شــده از مالك رســمي

 ابوالفتح قهرمان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/27

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/12 
م الف: 1242410 مصطفي شمسي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك لنجان 

مفاد آراء
10/47 آگهی مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت نایین
 در اجــرای مــاده یــك قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی

 و ساختمانهای فاقد سند رســمی و بر حســب  ماده 3 قانون مذكور آرا ذیل كه 
از طرف این هیات مبنــی بر تایید انتقال عادی و یا ســهم مفــروزی متقاضی 
صادر گردیــده در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهی می شــود تا شــخص یا 
اشــخاصی كه به آرا مذكــور اعتراض دارنــد از تاریــخ اولین انتشــار آگهی 
ظرف مدت دو مــاه اعتراض خــود را به این اداره تســلیم نمــوده و در مهلت 
یك ماه از تاریخ تســلیم اعتراض فرصت دارند نســبت به تقدیم دادخواســت 
بــه دادگاه صالحه و ارایــه گواهی مبنی بر طــرح دعوی اقــدام نمایند در این 
صورت اقدامــات ثبت موكول بــه ارایه حکم قطعــی دادگاه خواهــد بود و در 
صورت انقضا مهلــت و عدم وصــول اعتراض طبــق مقررات ســند مالکیت 
 صادر خواهد شــد و صدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعه متضرر بــه دادگاه 

نخواهد بود. 
1- رای شماره 140060302031000813 - 1400/9/28 خانم آمنه ابراهیمی 
كوشکوئیه فرزند محمد 18 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ باستثناء بهای ربیعه 
اعیانی یك باب اتاق پالك ثبتی 18470 اصلی واقع در روستای بالباد بخش 2 
ثبت نایین به مساحت ششدانگ 43/18 متر مربع خریداری عادی و مع الواسطه 

از صمد راحتی بالباد مالك رسمی
2- رای شماره 140060302031000814 - 1400/9/28 خانم آمنه ابراهیمی 
كوشکوئیه فرزند محمد 18 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ باستثناء بهای ربیعه 
اعیانی یك درب باغچه پالك ثبتی 18476 اصلی واقع در روستای بالباد بخش 2 
ثبت نایین به مساحت ششدانگ 293/96 متر مربع خریداری عادی و مع الواسطه 

از صمد راحتی بالباد مالك رسمی
نــم 1400 خا /9 /28  3- رای شــماره 140060302031000815 - 
 آمنــه ابراهیمــی كوشــکوئیه فرزند محمد 18 ســهم مشــاع از 72 ســهم 

ششــدانگ باســتثناء بهای ربیعه اعیانی یــك درب باغ پــالك ثبتی 18484 
اصلی واقع در روســتای بالبــاد بخش 2 ثبت نایین به مســاحت ششــدانگ 
 358/32 متر مربــع خریداری عــادی و مع الواســطه از صمد راحتــی بالباد 

مالك رسمی
4- رای شــماره 140060302031000816 - 1400/9/28 خانــم آمنــه 
 ابراهیمی كوشکوئیه فرزند محمد 18 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ باستثناء 
بهــای ربیعــه اعیانی یــك درب باغچــه خانه پــالك ثبتــی 18496 اصلی 
واقــع در روســتای بالبــاد بخــش 2 ثبــت نایین به مســاحت ششــدانگ 
 888/79 متر مربــع خریداری عــادی و مع الواســطه از صمد راحتــی بالباد 

مالك رسمی
5- رای شماره 140060302031000817 - 1400/9/28 خانم آمنه ابراهیمی 
كوشکوئیه فرزند محمد 18 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ باستثناء بهای ربیعه 
اعیانی قطعه زمین مزروعی پالك ثبتی 18582 اصلی واقع در روســتای بالباد 
 بخش 2 ثبت نایین به مساحت ششــدانگ 544/98 متر مربع خریداری عادی و 

مع الواسطه از صمد راحتی بالباد مالك رسمی
6- رای شماره 140060302031000818 - 1400/9/28 خانم آمنه ابراهیمی 
كوشکوئیه فرزند محمد 18 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ باستثناء بهای ربیعه 
اعیانی زمین خرمن  پالك ثبتی 18572 اصلی واقع در روســتای بالباد بخش 2 
ثبت نایین به مساحت ششدانگ 140/72 متر مربع خریداری عادی و مع الواسطه 

از صمد راحتی بالباد مالك رسمی
7- رای شــماره 140060302031000819 - 1400/9/28 خانــم آمنــه 
 ابراهیمی كوشکوئیه فرزند محمد 18 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ باستثناء
 بهای ربیعه اعیانی قطعــه زمین مزروعی  پالك ثبتــی 18577 اصلی واقع در 
روســتای بالباد بخش 2 ثبت نایین به مساحت ششــدانگ 1011/52 متر مربع 

خریداری عادی و مع الواسطه از صمد راحتی بالباد مالك رسمی
8- رای شماره 140060302031000820 - 1400/9/28 خانم آمنه ابراهیمی 
كوشکوئیه فرزند محمد 18 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ باستثناء بهای ربیعه 
اعیانی قطعه زمین مزروعی  پالك ثبتی 18598 اصلی واقع در روســتای بالباد 
 بخش 2 ثبت نایین به مساحت ششــدانگ 692/23 متر مربع خریداری عادی و

 مع الواسطه از صمد راحتی بالباد مالك رسمی
9- رای شــماره 140060302031000676 - 1400/9/14 آقای حسن زارع 
 سهیلی فرزند محمد  نسبت به ســه سهم مشاع از 72 ســهم ششدانگ مزرعه 
فرح آباد پاكوه مشتمل بر یك رشــته قنات به پالك ثبتی 4234 اصلی واقع در 
 بخش 3 ثبت نایین به مساحت ششــدانگ 14700  متر مربع خریداری عادی و 

مع الواسطه از قدرت اله كشاورزی مالك رسمی
10- رای شــماره 140060302031000824 - 1400/9/29 خانم صدیقه دانا 
فرزند حسن نســبت به ششــدانگ  یکباب اتاق  پالك ثبتی 25 فرعی از 1444  
اصلی واقع در چاه گربه بخش 4 ثبت نایین به مساحت 43/50 متر مربع خریداری 
عادی و مع الواســطه از پیر محمد ایرانی اناركی و فاطمــه بیگم اطهری اناركی 

مالکین رسمی 
11- رای شــماره 140060302031000825 - 1400/9/29 آقای عباسعلی 
دانا فرزند حسن نسبت به ششدانگ  یکباب اتاق  پالك ثبتی 17 فرعی از 1444  
اصلی واقع در چاه گربه بخش 4 ثبت نایین به مساحت 50/75 متر مربع خریداری 
عادی و مع الواســطه از پیر محمد ایرانی اناركی و فاطمــه بیگم اطهری اناركی 

مالکین رسمی 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/12 
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توزیع یک میلیون بسته معیشتی در استان اصفهان

رییس سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان گفت: بســیج سازندگی استان یک میلیون بسته 
معیشتی و ۱۵۰۰ سری جهیزیه در راستای ازدواج آسان طی دو ســال گذشته تامین و توزیع کرده 
است.سرهنگ حسن عجمی اظهار کرد: نظام و انقالب هر زمان که احساس نیاز کند، سپاه و بسیج 
با جان و دل می پذیرند و در برنامه ها شــرکت می کنند و تاکنون به همــه دولت ها در حوادث غیر 
مترقبه مانند سیل و زلزله کمک کرده اند.وی، نیرو های بســیجی و جهادی را ظرفیت خوبی برای 
کشور دانست و گفت: بسیج طی دو ســال اخیر عمال در زمینه کرونا پای مردم ایستاد و کمک های 

مومنانه را ترویج داد.
رییس سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان گفت: این نهاد با محوریت معاونت اجتماعی سپاه 
دست کم در اســتان اصفهان یک میلیون بسته معیشــتی، ۶۰ هزار اقالم لوازم التحریر و در زمینه 
ازدواج آسان ۱۵۰۰ ســری جهیزیه تامین و بین نیازمندان توزیع کرد.سرهنگ عجمی گفت: آزادی 
۲۲۱ نفر زندانی و کمک به ساخت ۳۷۸ واحد مسکن محرومان از دیگر اقدامات این نهاد در راستای 

کمک های مومنانه بوده که از هنگام شیوع کرونا در سال گذشته تاکنون انجام شده است.

تجلیل از پیرغالم محله چهارسوق
مراسم تکریم پیر غالم و مداح اهل بیت، حاج مهدی آقا باباگلی در مجموعه فرهنگی بیت الرضای 
محله چهارسوق اصفهان برگزار شد.حاج مهدی آقا بابا گلی، پدر شهید احمد رضا آقا بابا گلی و عموی 

سردار شهید رضا آقا بابا گلی، پیر غالم منتخب کنگره مداحان در سال ۸۸ است.
سردار مجتبی فدا، فرمانده ســپاه صاحب الزمان )عج( در این مراســم، قدردانی از پیرغالم حاج 
مهدی آقا بابا گلی را در زمان حیاتش ستودنی دانست و گفت: وظیفه همه ماست که از خادمان اهل 

بیت)ع( قدردانی کنیم.

 دانشگاه های معین، نحوه برگزاری امتحانات 
در دانشگاه های غیرانتفاعی را مشخص می کند

رییس اتحادیه موسسات و دانشگاه های غیر انتفاعی با اشاره به نحوه برگزاری امتحانات دانشگاه ها 
و موسسات غیر انتفاعی گفت: نحوه برگزاری امتحانات توسط وزارت علوم به دانشگاه ها واگذار شده 
است منتهی چون وضعیت استان ها از نظر کرونا با یکدیگر متفاوت است و پیش از این وزارت علوم 
نحوه برگزاری امتحانات در هر استان را به دانشگاه های معین در هر استان واگذار کرده بود، بنابراین 

دانشگاه های معین در استان ها در این خصوص تصمیم می گیرند.
علی آهون منش  افزود: البته روشن است که یک تصمیم کلی برای همه دانشگاه های کشور وجود 
ندارد. ممکن است این تصمیم برای هر استان با توجه به وضعیت کرونا و شرایط آن استان متفاوت 
باشد. به عنوان مثال در استان اصفهان براساس تصمیم دانشگاه اصفهان به عنوان دانشگاه معین، 

امتحانات مجازی خواهد بود.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه سمیرم خبر داد:
1۹3 موقوفه بدون سند در سمیرم

رییس اداره اوقاف و امور خیریه سمیرم گفت: شهرستان سمیرم دارای دویست و هشتاد موقوفه 
است که ۱۹۳ موقوفه سند ندارد. امیرارسالن جباری اظهار کرد:  شهرستان سمیرم دارای دویست 
و هشتاد موقوفه است که تاکنون حدود هشتاد و هفت موقوفه سند دار شده و ۱۹۳ موقوفه بدون 
سند است. به گفته  رییس اداره اوقاف و امور خیریه سمیرم، موظفی دریافت اسناد مالکیتی برای 
موقوفات سمیرم امسال بیست مورد بوده اســت که تاکنون دو مورد سند صادر شده و سند شش 

موقوفه دیگر نیز طی چند روز آینده صادر خواهد شد.

 مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان از وقوع بیش از 602 مورد خودزنی برای گرفتن دیه خبر داد؛

می خواهم آسیب ببینم!

کشــف بیش از ۶۰۰ مورد خــود زنی با  نرگس طلوعی
ادعای نزاع طی هشــت ماهه اول سال 
جاری در استان اصفهان نشان از شــیوع گسترده آسیبی دارد که در 
سالیان اخیر رواج یافته است. بر اساس قوانین ایران افرادی که به 
اشخاص دیگر خســارت جســمی می زنند، ملزم به پرداخت دیه 
هســتند و بعضی ها این راه را  برای پر کردن شــکم گرســنه خود 
انتخاب کرده اند، از طرفی نرخ دیه به صورت سالیانه تعیین می شود 
و عالوه بر این که میزان دیه برای قتل نفس مشخص است، برخی 

برای ضربه زدن به هر قسمتی از بدن نیز تعیین می شود. 
خود زنی اکثرا در تصادفات رانندگــی رخ می دهد بدین صورت که 
بعضی از افراد با مصدوم کردن از طریق انداختن خود جلوی وسایل 
نقلیه با شکایت از راننده درخواست دیه می کنند؛ اما گاهی هم خود 
زنی به صورت آســیب دیدگی ســاختی در اثر  یک نزاع ساختگی 
ایجاد می شود که در هر حالت ممکن است برخی از طرفین بخواهند 
بعد از نزاع با خودزنی آسیب دیدگی خود را افزایش داده یا آسیب 

دیدگی های قبلی خود را ناشی از نزاع اعالم کنند.
آن طور که مدیر کل پزشــکی قانونی استان اصفهان گفته است طی 

هشت ماهه اول ســال جاری ۶۰۲ مورد خود زنی با ادعای نزاع و با 
هدف دریافت دیه و خسارت کشف شده است که این تعداد شامل 

4۲4 مرد و ۱۷۸ زن بوده  که به مراجع قضایی معرفی شده اند.
علی سلیمان پور هم چنین از شناســایی ۲۶ تصادف ساختگی در 

همین مدت خبر داده است.
 افزایش بی رویه خود زنی در سالیان اخیر موجب شده تا پزشکی 
قانونی نیز با به کارگیــری روش ها و امکانات جدید به شناســایی 
 این خود زنی ها با دقت و تمرکز بیشــتری همت گماشته تا جلوی 

سوء استفاده افراد گرفته شود.
مدیر کل پزشکی قانونی استان اصفهان در این باره گفت: بسیاری از 
موارد خودزنی که با ادعای نزاع و درگیری انجام می شود، همچون 
تصادفات ساختگی، از سوی کارشناســان با تجربه پزشکی قانونی 

قابل تشخیص است.
ســلیمان پور با بیان اینکه در موارد خودزنی و تصادفات ساختگی 
هدف این افــراد، عمدتا دریافت دیــه یا ارش و جبران خســارت 
آســیب های ادعایی اســت، افزود: با توجه به اینکه در بسیاری از 
موارد کارشناسان خبره پزشــکی قانونی قادر به تشخیص خودزنی 

از دیگرزنی هستند، افرادی که اقدام به خودزنی می کنند در بیشتر 
موارد نه تنها از آســیب رســاندن به خود ســودی نمی برند، بلکه با 

مشکالت قانونی و قضایی نیز مواجه خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: آسیب هایی از این دست ممکن است محصول 
خودزنی )ایجاد آسیب بدون هیچ گونه درگیری و حادثه( یا محصول 
تلفیقــی از نزاع و خودزنــی )افزایش صدمات متعاقــب منازعه و 
درگیری( باشد که در بیشتر موارد توسط کارشناسان پزشکی قانونی 
تشخیص و شناسایی می شوند و برای طی مراحل قانونی به مراجع 

قضایی معرفی می شوند.
اگرچه بر اســاس گفته کارشناســان امر، هر فردی ممکن اســت 
چنین رفتاری را مرتکب شود و نمی توان از روی ظاهر افراد قضاوت 
صحیحی در مورد رفتارهای خود زنی آنها داشــت؛ اما بررسی سن 
افرادی که درگیر این  معضل شده اند نشــان می دهد خود زنی در 
نوجوانان و جوانان شــیوع گسترده تری نســبت به دیگر افراد دارد 
و از آن جایی که خود زنی ممکن اســت ســبب ایجاد آسیب های 
ماندگار در شخص شود، باید با آموزش جلوی تکرار چنین اتفاقاتی 

گرفته شود.

لیان اخیر موجب   افزایش بی رویه خود زنی در سا
با به کارگیری روش ها  شده تا پزشکی قانونی نیز 
با  زنی ها  این خود  به شناسایی  امکانات جدید  و 
جلوی  تا  گماشته  همت  بیشتری  تمرکز  و   دقت 

سوء استفاده افراد گرفته شود

خبر خوان جامعه

سخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان در خصوص وضعیت بستری، 
فوتی و ابتالی قطعی به اومیکرون در اســتان اصفهــان، اظهار کرد: طبق 
آخرین آمار ارائه شده در تاریخ نهم دی ماه، تعداد کل بیماران بستری کرونا 
در استان اصفهان، ۳۳۲ نفر است که حال ۵۵ نفر از این تعداد وخیم بوده 
و در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند. تعداد فوتی کرونایی استان 
اصفهان در روز هشــتم دی ماه یک مورد بوده که این مورد نیز مشــکوک 

گزارش شده است.
پژمان عقدک در خصوص آمار ابتال بــه اومیکرون در اصفهان گفت: ابتالی 
قطعی مثبت بــه اومیکرون ۹ نفر بــوده که این تعداد مبتال در شــهرهای 

اصفهان، فالورجان، مبارکه و خمینی شهر تایید شده است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان افزود: پوشش واکسیناسیون 
افراد باالی ۱۸ ســال اســتان اصفهان در دوز اول ۸4 درصد و دوز دوم ۷۲ 
درصد است و میزان واکسیناسیون افراد ۱۲ تا ۱۸ سال در دوز اول ۸۱ درصد 
و در دوز دوم ۶۵ درصد است. درصد پوشش تزریق دوز سوم واکسن کرونا 

در استان اصفهان نیز تاکنون ۱۱ درصد است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به کاهش تعداد تزریقات 
واکسن کرونا، ادامه داد: تعداد تزریق واکسن کرونا از ۹۰ هزار به حدود ۲۵ 
هزار واکسن رسیده است و به علت افت زیاد ایجاد شده در آمار، بسیاری 

از مراکز تجمیعی تعطیل شده یا ساعات کاری خود را کاهش داده اند. 
تالش می شــود برای واکسیناســیون مردم به ســمت پایگاه های جامع 
سالمت محالت سوق داده شوند و این تعداد مراجعه کننده در پایگاه های 

محلی کامال قابل پوشش است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بــا توجه به این تعــداد مراجعه کننده، به 
فعالیت مراکز تجمیعی واکسیناســیون نیازی نیســت، تصریح کرد: دایر 
کردن مراکز تجمیعی واکسیناســیون کرونا زمانی معنی داشت که تعداد 
مراجعات باال و ظرفیت تزریق واکســن در پایگاه های سالمت محالت پر 

شده بود.
در روزهای ابتدایی به علت کندی روند واکسیناسیون کرونا نسبت به سایر 
کشورها و کمبود واکسن، به دایر شدن مراکز تجمیعی واکسیناسیون نیاز 
بسیاری بود؛ اما اکنون با توجه به شــرایط موجود، بهتر است مراکز تزریق 

واکسیناسیون کرونا به پایگاه های سالمت هر محله تغییر یابد.

رییس پلیــس راهنمایی و رانندگی اســتان با هشــدار بــه خانواده ها در 
خصوص ارائه موتورســیکلت به فرزندان نوجوان خود از جان باختن ۲4 
موتورسوار زیر ۱۸ سال در تصادفات درون شهری استان طی ۸ ماهه امسال 
خبر داد. سرهنگ محمدرضا محمدی بیان داشت: طی ۸ ماهه سال جاری 
تعداد ۱۰۹ موتورسوار در تصادفات راه های شهری استان اصفهان جان خود 
را از دست دادند و در واقع موتورســواران، 4۶ درصد جان باختگان حوادث 

رانندگی را به خود اختصاص دادند.
وی با هشدار به خانواده هایی که موتورسیکلت را در اختیار فرزندان نوجوان 
خود قرار می دهند، افزود: متاســفانه ۲4 نفر از موتورســواران جان باخته 
در ۸ ماهه امسال نوجوانان زیر ۱۸ ســال بودند.رییس پلیس راهنمایی و 
رانندگی استان اصفهان اظهارداشــت: پدران و مادرانی که اجازه می دهند 
فرزندان کم سن و سال آنها با موتورســیکلت تردد کنند در حقیقت با جان 
آنان بازی می کنند و در صورت از دســت دادن عزیزان شان یک عمر باید 

عذاب وجدان بکشند.
به گفته ســرهنگ محمدی؛ همچنین ۳4 نفر از موتورسواران جان باخته 
طی  ۸ ماهه امسال ۱۸ تا ۲4سال، ۲۰ نفر ۲۵ تا ۳۵سال و ۳۱ نفر هم باالی 
۳۵ سال سن داشــتند.وی اضافه کرد: طبق آمارهای ارائه شده بیشترین 
موتورسواران جان باخته در حوادث رانندگی اســتان در سن فعال جامعه 
بودند و می توانســتند فرد مفیدی برای آینده کشــور  باشــند؛ اما براثر بی 

مباالتی و بی توجهی خانواده ها جان شان را از دست دادند.
سرهنگ محمدی، نداشــتن گواهینامه،عدم مهارت الزم در موتورسواری، 
عدم استفاده از کاله ایمنی، عدم رعایت حق تقدم، عدم توجه به جلو، عبور 

خالف جهت، عبور از چراغ قرمــز، عدم رعایت ســرعت مطمئنه ، تردد در 
بزرگراه و آزاد راه ها و انجام حرکات نمایشــی را از جمله دالیل وقوع حادثه 
برای موتورسوارها و جان باختگان یا مجروح شدن آنها در تصادفات عنوان 

کرد.
رییــس پلیــس راهنمایــی و رانندگی اســتان اصفهــان با بیــان اینکه 
موتورســوارانی که زیر ۱۸ سال باشند یا موتورســوارانی که فاقد گواهینامه 
و بیمه نامه باشــند مورد اعمال قانون قرار گرفته و موتورســیکلت آنان نیز 
توقیف می شود ،گفت: قطعا این گونه اقدامات سختگیرانه به خاطر حفظ 

سالمت و جان شهروندان است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مطرح کرد:

لزوم تغییر محل واکسیناسیون به پایگاه های سالمت محالت
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اعالم کرد:

مرگ 24 موتورسوار نوجوان در تصادفات شهری اصفهان 

مفاد آراء
10/48 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060302031000811-1400/9/28 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
 ثبتی حوزه ثبت ملک نایین تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضــی بنیاد خیریه 
بقیه ا... بافران به شناسه ملی 10861484119 ششدانگ مفروزی یکباب ساختمان 
به مساحت 56/87 متر مربع پالک قســمتی از 5878 اصلی واقع در بافران بخش 
2 ثبت نایین خریداری عادی و مع الواســطه از حبیب و فاطمه پور بافرانی مالکین 
رسمی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/27

م الف: 1249917  اباذر مهیمن رئیس ثبت اسناد و امالک نایین

مفاد آراء
10/49 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 140060302031000812-1400/9/28 هیــات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
 در واحد ثبتــی حوزه ثبت ملــک نایین تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی

 بنیاد خیریه بقیه ا... بافران به شناســه ملی 10861484119 در ششدانگ یکباب 
ســاختمان به مســاحت  200 متر مربع پالک ثبتی 5879 واقع در بافران بخش 2 
ثبت نایین خریداری عادی و مع الواســطه از رحمت اله پور بافرانی مالک رســمی 
محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی بــه مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
 صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت

 صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/27

م الف: 1250082  اباذر مهیمن رئیس ثبت اسناد و امالک نایین

مفاد آراء
10/50 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره  4352 14006030200700 مورخ  14 / 09 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمدرضا محمدی آغچه بدی فرزند تقی بشماره شناسنامه 2209 وکدملی 
1289004811 صادره ازاصفهان درششدانگ یک باب خانه به مساحت 79 / 144 
مترمربع پالک 32 اصلی واقع درآغچه بدی خریداری مع الواســطه ازمالک رسمی 
آقای احمدرضا محمدی آغچه بدی محرزگردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/27

م الف: 1252206 محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان

فقدان سند مالکیت

 10/51 خانــم شــهین سوفســطائی فرزنــد حســن  بــه اســتناد 2 بــرگ
 استشــهادیه محلی که هویت وامضاء شهود رســما گواهی گردیده مدعی است 
 که ســند مالکیت 7 / 538 سهم مشــاع از 2226 سهم ششــدانگ پالک ثبتی

 188 / 53  واقع درشــهر ابریشــم یزدآباد بخــش 9 ثبت اصفهان به شــماره 
ســریال 461524 ب 98 کــه دردفتــر امــالک سیســتمی  بــه شــماره 
139820302007005516 به نام نامبرده ثبت وســندمالکیت صادر وتســلیم 
گردیده اســت وســپس مفقود شــده اســت.  بنابراین چون نامبرده درخواست 
صــدور ســند مالکیــت المثنی نمــوده طبــق تبصره یــک اصالحــی ماده 
120 آیین نامــه قانون ثبــت مراتب آگهی میشــود که هرکــس مدعی انجام 
 معامله نســبت به ملک موصــوف و یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد از
 تاریخ انتشــار این آگهی تا  10 روز به این اداره مراجعــه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و ســند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت 
 مجلس و اصل ســندمالکیت به ارائه دهنده مســترد گردد. ودر صورت  انقضای 
مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه اصل ســند 
 مالکیت المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تســلیم خواهد شــد .  

م الف: 1252490  
محمدعلی ناظمی اشنی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک فالورجان  



وزنه برداری جهان در شرایط بحرانی قرار دارد و  هر لحظه خطر حذف از بازی های المپیک این رشته را تهدید می کند. از این رو فدراسیون جهانی برای کاهش هرچه 
بیشتر این خطر، قوانین سخت گیرانه ای را در بحث مبارزه با دوپینگ وضع کرده است. هرگونه دوپینگ می تواند منجر به کاهش سهمیه ها برای المپیک ۲۰۲۴ 
پاریس شود و اگر تعداد آنها بیشتر از سه مورد شود، کشور مربوطه حضور در المپیک را از دست می دهد. بنابراین وزنه برداری ایران هم ماه های بسیار حساسی را 
پیش رو دارد و باید کنترل دوپینگ را بیشتر کند تا مبادا بر اثر قصور، وزنه برداران ایران شانس حضور در بازی ها را از دست بدهند. از زمانی که بحث مثبت شدن 
آزمایش یکی از وزنه برداران نوجوان در مسابقات جهانی مطرح شد، نگرانی ها نسبت به این رشته در داخل بیشتر شده است و فدراسیون باید تغییری در استراتژی 
خود بدهد و بیشتر از قبل مراقب معضل دوپینگ باشد. کوروش باقری، سرمربی اسبق تیم ملی وزنه برداری ایران در این باره گفت: من فکر می کنم وقتی یک 
ورزشکار موفقیتی کسب می کند  کادر فنی، فدراســیون، ارگان ها و نهادها این موفقیت را از خود می دانند، زمانی هم که مشکلی به وجود می آید همه آنها دخیل 

هستند. ما باید به جای مچ گیری، دست گیری کنیم.

دوپینگ؛ معضل جدی وزنه برداری ایران برای المپیک ۲۰۲۴پاریس

یکشنبه 1۲ دی  1۴۰۰ / ۲8 جمادی االول 1۴۴3 / ۰۲ ژانویه ۲۰۲۲ / شماره 3۴35

گواردیوال: 

از اختالف امتیاز در صدر،  شگفت زده شدیم
سیتی در اواخر اکتبر و با شکست برابر کریســتال پاالس، پنج امتیاز با چلسی که در آن زمان در 
صدر جدول قرار داشت فاصله پیدا کرد؛ اما پس از آن موفق شده 1۰ بازی را با پیروزی پشت سر 
بگذارد.این پیروزی های ارزشمند باعث شــده که این تیم در حال حاضر با هفت امتیاز اختالف 
نســبت به لیورپول رده دومی به عنوان مدافع عنوان قهرمانی در صدر جدول جای بگیرد.سیتی   
در بازی روز شنبه برابر آرسنال در تالش است که این اختالف امتیاز را افزایش دهد.این در حالی 
است که لیورپول نیز این هفته دیدار ســختی در پیش دارد و باید در استمفمورد بریج به مصاف 

چلسی برود.
گواردیوال درباره صدرنشــینی تیمش گفت:» این موقعیتی غیرمنتظره اســت. هنوز یک ماه از 
زمانی که  چهار یا پنج امتیاز عقب تر از چلســی و لیورپول بودیم، نگذشــته اســت. وقتی اوضاع 
خوب است نباید بیش از حد راضی و خشنود بود و وقتی شرایط برعکس پیش می رود نیز نباید 
خیلی ناراحت و افسرده شد چون باید با این تعداد بازی و تمامی رقابت ها با آرامش برخورد کرد، 
این چیزی است که من فصل گذشته به دلیل شرایط شــیوع کرونا بهتر آن را یاد گرفتم.« سیتی 
پس از شکست برابر پاالس و تساوی خانگی مقابل ساوتهمپتون شدیدا مورد انتقاد قرار گرفت و 
بسیاری باور داشتند که این باشگاه باید پس از جدایی آگوئرو، جانشین برای این بازیکن جذب 
می کرده است. سرمربی سیتی در این باره اظهار داشت:» مهم ترین ویژگی بازیکنان این است که 
عطش بازی داشته  و به تیم متعهد باشند. این تیم باید به خودش بگوید که می خواهد این کار را 
انجام دهد و پیش برود. ما پنج یا شش مهاجم باورنکردنی داریم و فقط می توانیم از سه بازیکن 
استفاده کنیم. همه در تیم دخیل هستند. رحیم و ریاض برابر لستر عالی بودند؛ اما مقابل برنتفورد 
بازی نکردند. من فکر می کنم در این بازه زمانی همه بــه نوعی در تیم حضور دارند. این همکاری 

در تیم عالی است و به همین دلیل ما اینجا هستیم.«

فردیناند: 

کاپیتانی خیلی زود به »مگوایر« داده شد
مگوایر در ژانویه ۲۰۲۰ بازوبند کاپیتانی را از اشلی یانگ گرفت و این در حالی بود که کمتر از شش ماه از 
انتقال 8۰ میلیون پوندی این بازیکن از لستر به یونایتد می گذشت.این بازیکن در طول دو فصل اخیر که 

یونایتد با مشکالتی روبرو بوده همیشه مورد انتقاد قرار گرفته و بسیاری توانایی های 
او به عنوان کاپیتان را زیر ســوال بردند.بعضی از هواداران بارها درخواست گرفتن 
بازوبند کاپیتانی از این مدافع را مطرح کرده اند و حتی در ماه اکتبر اخباری مبنی بر 
نارضایتی بازیکنان از کاپیتانی این بازیکن و تصمیم اوله گونار سولسشر در این زمینه 

به گوش می رســید. فردیناند در این باره به وایب وید فایو گفت:» واقعیت 
این است که این بازوبند جایگاه خاصی به او داده است. فکر می کنم این 
مقام خیلی زود به او داده شد. بازی در منچستریونایتد به اندازه کافی 
سخت است، این که بتوانی احساس راحتی در این تیم داشته باشی و 
انتخاب شدن زودهنگام به عنوان کاپیتان آن را سخت تر هم می کند و 

 فشار بیشتری اضافه می شود.« این ستاره سابق یونایتد ادامه داد:
» کاپیتانی یونایتد مسئولیت بسیار زیاد و بزرگی است چون سابقه 

تاریخی زیادی با خود به همراه دارد. این موضوع وزن زیادی را روی 
شانه های بازیکن می گذارد. شما نیاز دارید که مدتی تجربه در این تیم 
داشته باشــید تا بتوانید این وزن را تحمل کنید. این که مگوایر بتواند به 
یکی از بازیکنان اصلی یونایتد تبدیل شــود بســیار مهم تر از این بود که 

تمرکزش روی کاپیتانی این تیم باشد.«

هفته سیزدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور؛

میزبانی ذوب آهن از فجرسپاسی در فوالد شهر

در چارچوب هفته سیزدهم رقابت های   سمیه مصور
لیگ برتر فوتبال کشــور، تیم ذوب آهن 

اصفهان میزبان تیم فجرسپاسی شیراز است. 
رقابت های نیم فصل اول بیست و یکمین دوره مسابقات لیگ برتر 
فوتبال کشــور به هفته های پایانی نزدیک شــده و تنها سه هفته به 
پایان دور رفت این رقابت ها باقی مانده اســت. هفته سیزدهم این 
مسابقات فردا با برگزاری هشت دیدار آغاز می شود که در یکی از این 
دیدار ها سبزپوشــان اصفهانی مقابل تیم فجرسپاسی شیراز صف 
آرایی می کنند. شاگردان مهدی تارتار در شــرایطی پا به میدان این 
مســابقه می گذارند که هفته گذشته موفق شــدند یک برد شیرین 
را کســب کنند. ذوبی ها در مقابــل تیم تراکتورســازی تبریز با ارائه 
یک بازی خوب توانستند ســه امتیاز ارزشــمند را به حساب خود 
واریز کنند. ذوب آهن با این پیروزی 1۴ امتیازی شــده و با کســب 
۴ پیروزی، ۲ تســاوی و 6 شکســت، با دو پله صعــود به رده دهم 
جدول رســید.  سبزپوشــان برد مهم و تاثیرگذاری را در مقابل تیم 
تراکتورسازی  به دست آوردند. آنها پیش از این بازی هفته ها بود که 

در ورطه ناکامی و بدشانسی های عجیب و غریب دست و پا می زدند 
و برای بازگشت دوباره به لیگ، به این برد نیاز داشتند. این پیروزی 
با ارزش می تواند شــرایط این تیم را برای ادامه فصل دگرگون کرده 
و سبزپوشــان را در هفته های پیش رو از نظر روانی به اوج آمادگی 
برساند. نکته قابل توجه در خصوص عملکرد ذوبی ها در دیدار تراکتور 
ســازی جنگندگی  و دوندگی بی امان بازیکنان خط میانی این تیم 
بود. هافبک های ذوب آهن در این دیدار با استفاده از پرسینگ شدید 
و دوندگی بسیار، موفق شــدند ارتباط بین خط حمله و  هافبک تیم 

تراکتور را قطع کرده و در ضد حمالت خطرناک ظاهر شوند.
 در آن سو تیم فجر سپاسی هفته گذشته در مقابل تیم هوادار متوقف 
شــد تا همچنان در رده های پایینی جدول باقی بماند. این تیم هم 
اکنون با ۲ برد و 5 تساوی و کسب 11 امتیاز در رده چهاردهم جدول 

قرار گرفته است.
دیدار ذوبی ها با تیم فجر سپاسی شیراز  نه تنها برای  این دو تیم از 
اهمیت زیادی برخوردار است که نتیجه آن با توجه به فاصله امتیازی 
تیم های میانه جــدول برای همســایه ها نیز حائز اهمیت اســت. 

سبزپوشان اصفهانی در این دیدار خانگی به دنبال کسب سه امتیاز 
بازی هستند تا یک برد دیگر را در کارنامه به ثبت برسانند.

 شــاگردان مهدی تارتار برای بهبود جایگاه شان در جدول رده بندی 
و رســیدن به رتبه های باالتر در پایان نیم فصل اول به برتری در این 
دیدار نیاز مبرمی دارند. تیم فجرسپاســی یکی از تیم های تازه وارد 
لیگ برتر در این دوره از مســابقات اســت که پس از چندین فصل 
حضور در لیگ دسته یک بار دیگر توانست مجوز حضور در  رقابت های 
لیگ برتر را به دست آورد. این تیم که از بازیکنان جوانی بهره می گیرد 
اگرچه نتوانســته به نتایج خوبی دســت یابد اما در مقابل حریفان 
عملکرد خوبی را از خود به نمایش گذاشته تا نشان دهد تیم دست 
و پا بســته ای نیســت و به راحتی امتیاز نمی دهد. فجرسپاسی در 
این دیدار به دنبال کسب امتیاز است تا با دست پر به شیراز برگردد. 
انگیزه هر دو تیم برای پیروزی در این دیدار ســبب می شود تا یک 
دیدار زیبا در ورزشــگاه فوالد شــهر شــکل بگیرد. دیــدار تیم های 
 ذوب آهن اصفهان و فجرسپاسی شــیراز فردا بعد از ظهر از ساعت

 17 آغاز می شود.

خبر روز

»محمد محبی« و شروع دوباره در سانتاکالرا 
وینگر فصل گذشته سپاهان بعد از نمایش خوبی که در بازی با 
پورتو داشت تصور می شد به سرعت تبدیل به یکی از مهره های 
تاثیر گذار سانتا کالرا شود به خصوص که در این بازی به همراه 
تیمش برنده شد؛ اما این تصور اشتباه 
بود و او بعد از این بازی فرصت حضور در 

ترکیب تیم پرتغالی را پیدا نکرد. 
نه به دلیل فنی بلکه به خاطــر مصدومیت از 
ناحیه کمر. محمدی هفته های متمادی درگیر آسیب دیدگی از 
ناحیه کمر بود که سرانجام این مصدومیت با تالش کادر پزشکی 
باشگاه ســانتا کالرا و بدون عمل جراحی برطرف شد و در بازی 
با فریرا ۲۴ دقیقه فرصت پیدا کرد که حضور در میدان را تجربه 
کند. اگر چه این بازی با شکست دو بر یک سانتا کالرا در خانه 
حریف همراه بود؛ اما یک دستاورد خوب برای کادر فنی 
تیم سانتاکالرا به همراه داشت و آن بازگشت وینگر 

ایرانی به ترکیب تیم بود. 
محبی در بازی با پورتو که با نتیجه 3-1 به سود محمد 

یافت به خوبی به کادر فنی تیمش ثابت ســانتاکالرا پایان 
توپ گیری با توجه به قدرت کرد می تواند نقش اثرگذاری در 

باشــد و به نظر می رســد با فیزیکی و شــروع حمالت ناگهانی داشته 
با فریرا بــدون درد از ناحیه توجه به رفع آســیب دیدگی و اینکه در دیدار 
شانس بیشتری برای حضور کمر بازی کــرد در بازی های آتی ســانتا کالرا 

حال حاضر بــا 13 امتیاز از 16 بازی در ترکیب ثابت این تیم داشته باشد.  سانتا کالرا در 
در رده چهاردهم جدول 18 تیمی لیگ برتر پرتغال قرار دارد ودر تالش است در بازی های باقی 
مانده تا شروع تعطیالت زمســتانی با تصاحب امتیازات حساس در جدول رده بندی جهش 

داشته باشد.

عضو هیئت رییسه هیئت فوتبال:

 تصمیم سازمان لیگ در مورد گل گهر درست بود 
روز جمعه  علیرضا صالحی ، رییس کمیته استیناف به سازمان لیگ ایراد گرفت که چرا رای صادره 
از سوی کمیته انضباطی در خصوص باشــگاه گل گهر را در جدول رده بندی اعمال کرد. این موضوع 
واکنش احمد رضا براتی یکی از اعضای هیئت رییسه فدراسیون فوتبال را به همراه داشت، کسی که 

رییس کمیته تدوین و مقررات فدراسیون فوتبال بود. 
براتی در خصوص اعمال این رای از سوی سازمان لیگ با سایت این سازمان مصاحبه کرد و گفت: بر 
اساس بند ۴ ماده 11۲ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ، آرا  و تصمیمات بالفاصله بعد از ابالغ ، 
اجرا می شوند و مطابق بند ۴ ماده 1۰3 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ، تجدیدنظرخواهی مانع 

اجرای حکم یا توقف اجرای آن نخواهد شد . ) مگر در مورد احکام مالی ( 
عضو هیئت رییسه فدراسیون فوتبال با تاکید بر اینکه این موضوع در مقررات فیفا نیز تصریح شده 
است، ادامه داد : فدراســیون جهانی فوتبال )فیفا( نیز در مواد ۴7 و بند 8 ماده 51 و بند یک ماده 
61 مقررات انضباطی فیفا تاکید کرده اســت که آرای صادره بالفاصله بعد از ابالغ اجرا می شــوند و 

تجدیدنظرخواهی مانع اجرای حکم نیست . ) مگر در مورد احکام مالی (
 رییس ســابق کمیته تدوین و تطبیق مقررات اضافه کرد: رویه ارکان قضایی فدراســیون فوتبال 
در گذشــته نیز همواره همین گونه بوده  و اتفاقا اقدامی اســت که دقیقا منطبق با مقررات ملی و 

بین المللی فوتبال و رویه قضایی حاکم بر آن است.

مستطیل سبز

 روایت قهرمان سنگین وزن
 از چالش های کشتی زنان؛

همه از دیدن »دختر 
کشتی گیر« تعجب می کنند!

دو ســال قبل بود که هانیه عاشــوری، دختر 
کرمانشــاهی کشــتی آلیش ایران توانست 
برای نخستین بار در بخش بانوان، ایران را در 
این رشته صاحب مدال طال کند. عاشوری که 
در ســنگین وزن رقابت می کند، بعد از مدتی 
تعطیلی اردوهــای تیم ملی بــه خاطر کرونا، 
اخیرا بار دیگر به اردو دعوت شد و در تورنمنت 
قرقیزستان شــرکت کرد، اما این بار در فینال 
شکست خورد و به مدال نقره رسید.این دختر 
۲۲ ساله که رویاهای بزرگی در سر دارد،  درباره 
وضعیت کشــتی آلیش زنان صحبت هایی را 
انجام داده و از احتمال المپیکی شــدن این 
رشته گفته اســت: به جز کشتی کالسیک در 
بخش زنان که مدتی در ایران راه اندازی شــد 
و سپس فعالیتی نداشــت، کشتی آلیش که 
یک رشته شناخته شــده بین المللی است از 
سال 93 زیر نظر فدراسیون کشتی کار خود را 
آغاز کردم. اعتقاد دارم اگر بیشتر به این رشته 
بها داده شود، می تواند افتخارات بزرگی برای 
ایران رقم بزند. رقابت های بین المللی کشتی 
آلیش جایزه بزرگ جــام ارکینبایف اخیرا در 
قرقیزســتان برگزار شد و ســطح باالیی هم 
داشت. من هم برای قهرمانی به این مسابقات 
رفته بودم، اما هــم آســیب دیدگی هایی که 
داشــتم مرا اذیت کرد، هم ناداوری باعث شد 
در مبارزه آخر بازنده شــوم. البتــه قبل از آن 
سه حریفم را شکســت داده بودم. به هر حال 
این تورنمنت فرصت خوبی بــود تا من برای 
مسابقات بعدی خودم را محک بزنم. هدف و 
آرزوی من المپیکی شدن کشتی آلیش است. 
این طور که شــنیدم آلیش این شانس را دارد 
تا در آینده ای نزدیــک وارد بازی های المپیک 
شــود. در آن صورت اســت که من می توانم 
یک روز روی ســکوی المپیک قرار بگیرم و به 
آرزویم برســم. این جمله را بارها شنیده ام که 
می گویند مگر دخترها هم کشتی می گیرند؟ 
خیلی ها تعجــب می کننــد و می گویند مگر 
می شود در ایران زنان هم روی تشک بروند و 

کشتی بگیرند؟ 

دیدار ذوبی ها با تیم فجر سپاسی شیراز  نه تنها برای  این 
دو تیم از اهمیت زیادی برخوردار است که نتیجه آن با توجه 
به فاصله امتیازی تیم های میانه جدول برای همسایه ها 
نیز حائز اهمیت است. سبزپوشان اصفهانی در این دیدار 

خانگی به دنبال کسب سه امتیاز بازی هستند

فوتبال جهان

وز عکس ر

طرح توپ جام جهانی 
۲۰۲۲ قطر لو رفت

سایت »فوتی هدالینز« از توپ رسمی 
مســابقات جام جهانــی ۲۰۲۲ قطر 
رونمایی کرد. این توپ تولید کمپانی 
آلمانی »آدیداس« و نامش »رحله« 
است. رحله، واژه ای عربی است که به 

سفر و سفرنامه اشاره دارد.

همیشه به شیوه انتخاب ملی پوشان کشتی فرنگی 
انتقاد هایی وارد بوده اما این بار، انتقاد های مختلفی 
از سوی شــاگردان ســابق بنا صورت گرفت که بی 
ســابقه بود. امید نوروزی، قاســم رضایی و سعید 
عبدولی افــرادی بودند که علیه بنا شــورش کردند 
و حســابی به او تاختند. نکته جالــب این نفرات، 
پای ثابت درخشش کشــتی فرنگی در مسابقات 
مختلف از جمله المپیک لنــدن و ریو بودند و حاال 
همان شــاگردان بنا به او انتقاد می کنند.  جمشید 
خیرآبادی، مسعود هاشــم زاده، صباح شریعتی، 
محمدعلی چمیانی و برخی دیگر از پیشکســوتان 
کشتی فرنگی ایران نیز به تبعیت از 3 چهره شاخص 
کشتی جهان و المپیک، علیه محمد بنا و رویکرد او 
در انتخاب ملی پوشان، موضع گرفتند تا آقای خاص 
کشتی ایران پس از درخشش تیمش در مسابقات 

جهانی نروژ که با کسب ۴ مدال طال همراه بود، مورد 
هجمه سنگین منتقدان قرار گیرد.

پس از انتقاد این افراد رسول جزینی، دست راست 
بنا و یار دیرین او در این سال ها، به منتقدان پاسخ 
داد و از ســرمربی تیم ملی دفاع کرد. جزینی مثل 
همیشه شدیدا به منتقدان بنا تاخت و گفت: »این 
رسم مردانگی نیست کسانی که خود روزی شاگرد 
محمد بنا بوده اند و بــا زحمات وی در اردوهای تیم 
ملی به مــدال جهانی و المپیک رســیده اند، حال 
به همه چیز پشــت کنند و ســال های گذشته را به 
فراموشی بسپارند.« ســعید عبدولی نیز در پاسخ 
به جزینی در صفحه شخصی خود نوشت: »بعضی 
از مربیان)ثابت(مســافرت های خارجی تیم ملی 
کشتی فرنگی میان میگن بنای کشتی ایران را ویران 
نکنیم. آره استاد شما راستشو میگی با این گرونی 

و بی پولی اگر من هم هر روز پای ثابت مســافرت 
و مسابقه بودم از همه تمجید و تشکر می کردم.«

امید نوروزی، دیگر طالیی المپیک لندن نیز درباره 
انتقادها از نحوه انتخاب تیم ملی کشــتی فرنگی 
برای رقابت های جهانی و بازی های آسیایی ۲۰۲۲، 
گفت: »این چرخه پــر از ایراد و فرمالیته اســت و 
نمی تواند عدالت را در انتخاب ملی پوشان اجرا کند. 
احساس می کنم ارائه این چرخه فقط برای راضی 
کردن اهالی کشتی و مردم است، در حالی که این 

چرخه اصال انتخابی نیست.«

شورش علیه »بنا« در کشتی فرنگی!
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شهردار اصفهان:

 همشهریان، چشم بینای مدیریت شهری
 در مناطق و محالت شهر باشند

شهردار اصفهان در ارتباط زنده رادیویی با برنامه »سالم اصفهان«، ضمن تبریک سال نوی میالدی به 
هموطنان مسیحی و ارامنه اصفهان، اظهار کرد: هفته گذشته دیداری با اسقف اعظم ارامنه اصفهان 
و جنوب کشور داشتم که در مجموع، ایشــان از شرایط زندگی در شــهر اصفهان، رضایت بسیاری 
داشت و این باعث خرسندی است.علی قاسم زاده، پیرامون بروز پیشامدی مبنی بر ترک برداشتن 
آسفالت خیابان بزرگمهر در مقابل بیمارستان آیت ا... صدوقی، بر روی پل زیرگذر شهید آقاخانی که 
در شبکه های اجتماعی نگرانی هایی را ایجاد کرده بود، تصریح کرد: الزم است این اطمینان خاطر را 
به همشهریان عزیز بدهم که طی بررسی های انجام گرفته و اعالم تیم های فنی شهرداری، مشخص 
شد این درز به طور معمول، در اثر انقباض و انبساط های فصلی در زمستان و تابستان، بر روی پل ها 
پیش می آید و موضوعی نیست که باعث نگرانی همشهریان عزیز شود. شهردار اصفهان با بیان اینکه 
در حال برنامه ریزی روی بودجه سال 1401 شهرداری هستیم، ادامه داد: با توجه به این موضوع از 
همشهریان عزیز درخواست می کنیم اگر مشکل حادی در محله یا منطقه خود دارند، این موضوع را 
به اطالع شهرداری برسانند تا برای بررسی و رفع آن، تالش شود.وی خاطرنشان کرد:هر چند تیم های 
فنی و کارشناسی ما از همه مناطق سرکشــی می کنند اما گاهی ممکن اســت مشکالتی از منظر 
تیم های کارشناسی پنهان بماند که همشهریان می توانند از طریق سامانه 137 این موضوعات را به 
اطالع شهرداری برسانند تا شاهد رفع آن مشکل از طریق پیش بینی بودجه و اقدامات موثر باشیم.

رییس اداره طرح های جامع و تفصیلی شهرداری مطرح کرد:

 رصد و پایش کاربری های مذهبی 
در طرح تفصیلی شهر اصفهان

رییس اداره طرح های جامع و تفصیلی شهرداری اصفهان گفت: آخرین وضعیت کاربری مذهبی 
به لحاظ شاخص های مساحت، تعداد و سرانه مذهبی شهر بر اساس طرح بازنگری طرح تفصیلی 
اصفهان رصد و پایش شده است. جواد کرباسی اظهار کرد: با توجه به نقش اماکن مذهبی به ویژه 
مساجد در ساختار شهرهای اسالمی، ساماندهی بافت شــهری به عنوان مرکز محله و پایگاه های 
پرورش و هدایت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و آموزشی محل، جانمایی، ساخت، تامین 
و تجهیز مساجد محالت مورد توجه ویژه مدیریت شهری قرار دارد. وی افزود: در این راستا آخرین 
وضعیت کاربری مذهبی به لحاظ شاخص های مساحت، تعداد و سرانه مذهبی شهر بر اساس طرح 

بازنگری طرح تفصیلی اصفهان رصد و پایش شده است.
رییس اداره طرح های جامع و تفصیلی شهرداری اصفهان تصریح کرد: همچنین مصوبات موردی 
کمیسیون ماده پنج با استناد به بخش نامه تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری های شهری و تعیین 
سرانه آنها مصوب سال ۸۹ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت.کرباسی 
خاطرنشان کرد: با توجه به ســرانه استاندارد کاربری مذهبی مصوب شــورای عالی شهرسازی و 
معماری ایران، برای شهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت، حداقل مساحت 0.۵ تا 0.7۵ مترمربع 

برای هر نفر پیشنهاد شده است. 
وی ادامه داد: طبق بررسی های صورت گرفته سرجمع مساحت کاربری مذهبی یک میلیون و ۵۹۲ 
هزار و ۲۵۵ مترمربع است، البته پیشنهاد سرانه کاربری مذهبی در طرح بازنگری طرح تفصیلی کالن 
شــهر اصفهان برابر 0.7۹ مترمربع برای هر نفر لحاظ شده که بیشتر از میزان حداکثر سرانه مصوب 
است. رییس اداره طرح های جامع و تفصیلی شــهرداری اصفهان اظهار کرد: در خصوص اصول و 
ضوابط عمومی مکان یابی و آمایش مسجد کشور مصوبه ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد 
10 جلد کتابچه مربوط به مناطق 1۵ گانه شــهرداری اصفهان جهت اطالع و اقدام الزم در خصوص 

جانمایی و طراحی مساجد جدیداالحداث ابالغ شده است.

قوطی های رنگ، حشره کش ها، باتری ها و...  فائزه عباسپور
به دلیل وجود ترکیبات سمی، قابل اشتعال و 
واکنش دهنده پســماند های خطرناک خانگی محسوب می شوند که باید 
به صورت مجزا تفکیک و به شــکل اصولی دفن شوند.زباله های خطرناک 
خانگی مانند موادی را که به مرور زمان دچار تغییرات شیمیایی می شوند و یا 
امکان انفجار دارند باید در مکانی جدا جمع آوری کرد.موضوعی که کمتر مورد 
توجه قرار گرفته و اطالع رسانی ها هم برای آگاهی بخشی به شهروندان بسیار 
اندک و ناچیز بوده است.همین غفلت، سبب شده تا پسماند های خطرناک 
خانگی با پسماند های عادی مخلوط و در سطل های زباله رها شوند. این در 
حالی است که به گفته فعاالن محیط زیست اگر زباله های خطرناک خانگی 
درست جداسازی و دفن نشوند سالمت مردم و محیط زیست به شدت به 
خطر می افتد.استفاده از تجارب شهر ها و کشور هایی که در حوزه جمع آوری 
پســماند های خطرناک خانگی موفق بوده اند، می تواند بــه عملکرد بهتر 

مدیریت شهری کمک کند.

تولید بیش از صد تن شیرابه از هر تن پسماند
نتایج پژوهش های سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان نشان 
می دهد برای دفن یک تن پسماند به یک متر مربع فضا نیاز است، همچنین 
به ازای یک تن پسماند 100 تا 130 لیتر شیرابه تولید می شود و یک لیتر شیرابه 
قادر به آلوده کردن هزار متر مکعب آب است.براساس شناخت منابع تولید 

کننده پسماند های شهری و تجزیه و تحلیل فیزیکی و شیمیایی آن در کالن 
شهر اصفهان مشخص شده که بیشترین تولید پسماند را اماکن مسکونی 
دارند. مدیریت پسماند جامد شهری با توجه به سطح فرهنگی و اقتصادی 

هر منطقه با منطقه ای دیگر متفاوت است و نیاز به راهبرد خاص خود دارد.

مسئوالن اصفهانی آینده نگر در حوزه پسماند خطرناک
یک فعال محیط زیســت گفت: اصفهان جزو شــهر هایی اســت که برای 
پسماند های خطرناک در حوزه زیست محیطی برنامه دارد و توانسته پسماند 
خطرناک تولید شده را به صورت هدفمند جمع آوری و بازیافت کند.سعید 
مرادی کیا اظهار کرد: مدیران اجرایی و تولیدکنندگان این موضوع را مدنظر 
داشته باشند که برای بازیافت بهینه پسماند باید قبل از تولید اقدام کنند که با 
این رویکرد تمام تولیدات با هدف بازیافت حداکثری صورت می گیرد و این 
در حوزه پسماند موفقیت محسوب می شود.به گفته این فعال محیط زیست، 
دنیا به سوی کاهش پسماند از مبدأ گام برداشته است و ما هم باید با تصویب 
مصوبات ملی و شهری در این مسیر حرکت کنیم.فرشاد مستأجران، معاون 
برنامه ریزی و پژوهش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: 
مدیریت پسماند های شــهری از جمله معضالت عمده در مدیریت شهری 
است؛ در حال حاضر مدیریت پسماند های شهری طبق طرح جامع مدیریت 
پسماند مصوب سال 13۹1 در حال اجراســت.وی بازنگری در این طرح را 
به دلیل بروز مســائل جدید در حوزه مدیریت پسماند شهری و نیز توسعه 

روش های نوین مدیریت ضروری دانســت و گفت: به روز رســانی نشدن 
شبکه جمع آوری و حمل پسماند شهری در اصفهان باعث اتالف سرمایه های 
انسانی، مادی و زمانی می شــود و نیاز اســت تا با تعیین نقاط بحرانی در 
مدیریت پســماند شــهری از محل تولید تا پردازش، زمینه ارتقای فرآیند 
پردازش و دفع فراهم شود. معاون برنامه ریزی و پژوهش سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری اصفهان گفت: در همین زمینه سازمان مدیریت پسماند 
شــهرداری اصفهان با انتشــار فراخوانی، از محققان دعوت کرده در زمینه 
مدیریت پسماند های شهری پیشنهاد های خود را در قالب طرح پژوهشی 
و عملیاتــی ارائه کنند.مســتأجران گفت: در این زمینه تحــول در آموزش، 
فرهنگ سازی و بهینه سازی فرآیند های زنجیره مدیریت پسماند تا قبل از 
پردازش مدنظر است و در صورت پذیرش طرح ها در فرآیند داوری به صورت 
آزمایشی اجرای آن ها آغاز می شــود.وی گفت: توجه ویژه به آموزش های 
تخصصی در زمینه مدیریت پسماند الزم است و می باید به صورت مستمر 
برای مجموعه های مختلف طرح ها و برنامه های آموزشی تدوین کرد.معاون 
برنامه ریزی و پژوهش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: 
بخشی از مدیریت صحیح پسماند مربوط به تغییر نگرش و بهبود رفتار در 
مواجهه با پسماندهاست تا از این طریق بتوان شاخص هایی مانند تفکیک 

از مبدأ را افزایش داد.

فرهنگ سازی و آموزش مدیریت پسماند از کودکان
غالمرضا ساکتی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان 
گفت: مرکز هوشمند آموزش مدیریت پســماند، محل مناسبی برای ارائه 
آموزش های تخصصی به کودکان و نوجوانان است و در بخش های مختلف 
نمایشــگاه، مخاطبان در قالــب روش های مختلف آموزشــی، اطالعات 
گوناگونی را دریافت می کنند.وی، آموزش و فرهنگ سازی را از اولویت های 
راهبردی این سازمان برای رسیدن به اهداف زیست محیطی دانست و گفت: 
محصوالت مکتوب و دیجیتال، برگزاری کارگاه های تخصصی و رویداد های 
شهری، از برنامه هایی است که انتظار می رود بتوانیم رفتار های صحیح در 

حیطه مدیریت پسماند را در بین شهروندان نهادینه کنیم.

طرح های مدیریت پسماند با رویکرد فناورانه
ساکتی گفت: در پاسخ به نیاز روز افزون جمعیت و تنوع پسماند های تولیدی 
باید استفاده از فناوری ها و خدمات نوین شــهری را در دستور کار قرار داد.

وی  افزود: استقرار ســامانه پیرولیز برای مدیریت بخش غیرآلی پسماند 
شهری و تولید سوخت مایع یکی از طرح های جدید است که نخستین تجربه 
استفاده از سیستم پیرولیز در مدیریت پسماند مخلوط شهری در کشور به 
شمار می رود.مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: 
قرارداد راه اندازی این سامانه با شرکت تامین کننده منعقد شده و این طرح 
تاکنون بیش از ۵0 درصد پیشرفت داشته است.نخستین مرحله این طرح 
به زودی با ظرفیت 10 تــن در روز راه اندازی می شــود و پس از طی مرحله 
آزمایشی و بهره برداری اولیه، ماژول های بعدی مستقر و ظرفیت آن تا 300 

تن در روز افزایش می یابد.

ویژه برنامه »هنرمردان« در ایام شــهادت حضرت 
زهرا)س( و همزمان با دومین ســالگرد شــهادت 
سردار حاج قاسم ســلیمانی از 1۲ تا 16 دی ماه به 
شهروندان، خدمت فرهنگی و هنری ارائه می دهد. 
معاون اجتماعی و مشــارکت های مردمی سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان با بیان 
این خبر گفت: برنامه »هنرمردان« با هدف تعظیم 
شــعائر در عرصه های مختلف با موضوعات مربوط 
به شــهادت حضرت زهرا)س( و زندگی و شهادت 
سردار حاج قاســم ســلیمانی خدمت فرهنگی و 
هنری به شــهروندان ارائه می دهد.ســعید امامی 

اظهار داشت: هنرمردان قرار است در کنار کار ارزشمند 
پذیرایی از مردم در سایر موکب های ایام عزاداری، 
نوع جدیدی از خدمت را ترویج دهد و در موکب های 
این برنامــه پذیرایی فرهنگی به مردم ارائه شــود.

وی در تشریح فعالیت این موکب ها افزود: در این 
موکب ها فیلم های جشنواره فیلم عمار با همکاری 
دفتر تخصصی سینما وابسته به سازمان فرهنگی، 
اجتماعیو ورزشــی شــهرداری اصفهــان در مورد 
مقاومت و ایثار، حضرت زهرا)س( و سردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی هر شب به صورت تکرارشونده 
اکران می شــود.معاون اجتماعی و مشارکت های 
مردمی ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی 
شهرداری اصفهان ادامه داد: در تاالر هنر فراخوانی 
برای اجرای تئاتر درباره حاج قاســم ســلیمانی و 
حضرت زهرا)س( اعالم شــد که 6 اثر برگزیده آن 
فراخوان در همین موکب ها به صورت تکرارشــونده 

اجرا خواهد شــد.امامی گفت: گروه های ســرود 
برجسته شهر اصفهان نیز در این موکب ها هر شب به 
اجرای برنامه می پردازند. همچنین هنرمندان حوزه 
خط و نقاشی در موکب ها اثر هنری خلق می کنند و 
مردم می توانند هنرآفرینی آنها را از نزدیک ببینند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برنامه هنرمردان توسط 
معاونت اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشــی شــهرداری اصفهان با 
مشــارکت معاونت فرهنگی هنری این سازمان و 
دفاتر تخصصی سینما، هنرهای نمایشی، موسیقی 

و سرود و تجسمی برنامه ریزی شده است.
گفتنی اســت؛ برنامه هنرمردان در ایام شــهادت 
حضرت زهرا)س( و همزمان با ســالگرد شهادت 
سردار حاج قاسم ســلیمانی از 1۲ تا 16 دی ماه هر 
شب از ساعت 1۸ تا ۲3 در میدان امام حسین)ع( 

اجرا می شود.

پذیرایی فرهنگی از شهروندان در موکب های »هنرمردان« 

 جوانان؛ هدف سیاست های شهری اصفهان
 برای توانمندسازی و اشتغال

جلسه کارگروه توانمندسازی و اشتغال مناطق 10 و 14 شهرداری اصفهان با حضور رییس کمیسیون 
آب و مناطق کم برخوردار شورای اسالمی شهر، معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی 

و ورزشی اصفهان و معتمدان محلی برگزار شد.
رییس کمیســیون آب و مناطق کم برخوردار شــورای اســالمی شــهر اصفهان در جلسه کارگروه 
توانمندسازی و اشتغال مناطق 10 و 14 شهرداری اصفهان گفت: در صدد هستیم از بستر و طرفیت 
شهرداری برای آموزش در راستای کاهش مسائل اجتماعی اســتفاده کنیم زیرا معتقدیم با ارائه 
طرح های اشتغال زا می توانیم جوانان از فضای الابالی گری خارج و آنها را به افرادی پویا تبدیل کنیم.

وی ادامه داد: در این مسیر از گروه های مختلفی که در حوزه توانمندسازی فعالیت داشتند، دعوت 
کردیم و خوشبختانه امروز حامیان ما افراد محلی و در رأس آن روحانیت هستند.

مجید نادراالصلی،  با بیان اینکه در کارگروه توانمندسازی و اشــتغال طی پنج ماه اخیر گروه های 
متعددی را از بخش خصوصی و فعاالن عرصه اشتغال و ســازمان های اداری دعوت کرده و برای 
تحقق اهداف طرح موضوع کردیم، گفت: از فرهنگسرای استاد شریعت برای محل فعالیت کارگروه 
توانمندسازی و اشتغال مناطق 10 و 14 استفاده کردیم و در این فضا توانمندسازی جوانان را مدنظر 
قرار دادیم.وی تصریح کــرد: با توجه به انجام مباحث فرهنگی معتقدیم اگر یک جوان در مســیر 
صحیح حرکت کرده و فعالیت کند، خانواده او خاطری آسوده خواهد داشت و از سوی دیگر جامعه 

شاهد کاهش مشکالت اجتماعی خواهد بود.
نادراالصلی با اشاره به برگزاری جلسات آموزش محور با مسئوالن صنف صنایع دستی، کمیته امداد و 
سازمان فنی و حرفه ای، خاطرنشان کرد: باید بخشی از امکانات شهرداری در این مسیر بسیج شود 
و برای توانمندســازی جوانان به عنوان جامعه هدف گام برداریم تا اهداف مد نظر محقق شود.وی 
اظهار کرد: به تازگی نمایشگاه معرفی و فروش توانمندی ها و محصوالت زنان خانه دار و سرپرست 
خانوار مناطق 10 و 14 در چهارباغ برگزار شد و مورد اســتقبال بانوان قرار گرفت؛ البته ظرفیت های 
خوبی در اصفهان وجود دارد که می توان برای توانمندسازی جوانان استفاده کرد.رییس کمیسیون 
آب و مناطق کم برخوردار شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه باید از طریق شهرداران و حوزه 
فرهنگی شهرداری فضایی برای آموزش و توانمندســازی جوانان ایجاد کرد، گفت: حوزه معاونت 
فرهنگی شهرداری باید برای توسعه آموزش و فرهنگ سازی و تبلیغات، اقدامات الزم را انجام دهد 
تا جامعه هدف اشتیاق و انگیزه بیشتری داشته باشد؛ بی شک اگر فضای کار را برای جوانان فراهم 
کنیم، آنها مبلغان طرح توانمندسازی و اشتغال می شوند.وی با تاکید بر اهمیت حضور کارآفرینان 
در جلسات کارگروه توانمندسازی و اشتغال، تصریح کرد: عالوه بر این موضوع مهم، نیاز به پشتیبانی 
جدی معاونت فرهنگی شــهرداری داریم، البته نقش تسهیلگری را در انجام امور رعایت و بستری 

برای آموزش فراهم کردیم و در صدد استعدادیابی و جریان سازی هستیم.

300 ساعت جلسات کاری در شورای اجرایی مرکز توانمندسازی
 در ادامه جلســه محمــد مهدی کاظمی، مدیر فرهنگســرای اســتاد شــریعت ضمن تســلیت

  به مناســبت ایام شــهادت حضرت زهرا )س( و ســردار شــهید ســلیمانی به عنوان اسوه های 
 والیتمداری، اظهار کرد: اشتغال مهم ترین دغدغه ســاکنان مناطق 10 و 14 شهرداری بوده است. 
 وی با بیــان اینکه 300 ســاعت جلســات کاری در شــورای اجرایــی مرکز توانمندســازی برای

 بررسی مسائل و مشکالت برگزارشده است، افزود: پس از تشکیل مرکز توانمندسازی و اشتغال، 
جلساتی با مسئوالن اتحادیه ها و صنوف مختلف و فعاالن حوزه اشتغال برگزار شد. مدیر فرهنگسرای 
استاد شریعت ادامه داد: با انتشار یک فراخوان جهت  برگزاری دوره های آموزشی و ایجاد اشتغال 
با همکاری اتحادیه صنایع دستی در سه رشــته صنایع دستی شامل میناکاری، خاتم کاری و گلیم 
فرش، تعداد 70 نفر از بانوان جــوان ثبت نام کردند و در نهایت ۵0 نفــر از آنها در کالس های تئوری 

حضور یافتند.

با مسئولان

گزارش

ثبت ملی ۷ اثر 
فرهنگی تاریخی اصفهان

خبر روز

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
ثبت هفت اثر در فهرست میراث فرهنگی تاریخی 
ملی را به اســتاندار اصفهان ابالغ کرد. به نقل از 
روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی؛ در یکی از نامه هــای عزت ا... 
ضرغامی، وزیر میــراث فرهنگی خطاب به رضا 
مرتضوی، اســتاندار اصفهان آمده اســت: »در 
اجــرای بند )ج( مــاده واحده قانون تشــکیل 
سازمان میراث فرهنگی کشــور مصوب 1364 
مجلس شــورای اســالمی و بند ششــم ماده 
سوم قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی 
کشــور مصوب 1367 مجلس شورای اسالمی 
مبنی بر ثبت آثار ارزشــمند منقول و غیرمنقول 
فرهنگی تاریخــی کشــور در فهرســت آثــار 
ملی و فهرســت های ذی ربط، مراتــب ثبت اثر 
فرهنگی تاریخــی »خانه خواجــه نایین« واقع 
در اســتان اصفهان، بخش مرکزی، شهر نایین، 
خیابان دکتر طبا، محله نوآبــاد، کوچه عامری، 
جنب خانه تاریخی باقریان پس از طی تشریفات 
قانونی الزم به شماره 334۹3 مورخ 1400/۸/10 
در فهرســت آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، 
ابالغ می شود. اثر مذکور تحت حفاظت و نظارت 
این وزارت است و هر گونه دخل و تصرف یا اقدام 
عملیاتی که منجــر به تخریب یــا تغییر هویت 
آن شــود برابر مواد ۵۵۸ لغایــت ۵6۹ از کتاب 
پنجم قانون مجازات های اســالمی، تعزیرات و 
مجازات های بازدارنده، جرم محسوب می شود 
و مرتکب مشمول مجازات های قانونی خواهد 
شد و مرمت و بازسازی اثر  فقط با تایید و نظارت 
ایــن وزارت ممکن خواهــد بود.«همچنین در 
شش نامه دیگر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی به استاندار اصفهان مراتب ثبت 
شش اثر فرهنگی تاریخی به شرح زیر ابالغ شده 
است: »خانه طهرانچی )سرای سهراب(« واقع 
در شهرســتان ،»مجموعه دســتکند زیرزمینی 
سفیدشهر« واقع در شهرســتان آران و بیدگل،  
سردابه سفیدشــهر« واقع در شهرســتان آران 
و بیدگل،»قلعه یــاوری )خــان( طالخونچه« 
»مجموعه باغ احمدخان فاتح الملک« واقع در 
شهرســتان اصفهان،»خانه پرورش« واقع در 

شهرستان اصفهان.

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان اردستان با همکاری انجمن ادبی کوثر بانوان، فراخوان پنجمین همایش شعر کوثر ویژه زنان شاعر استان اصفهان را 
منتشر کرد.این همایش ادبی به مناسبت میالد حضرت زهرا)س( و بزرگداشت مقام مادر و روز زن و با هدف ترویج فرهنگ فاطمی و کشف استعدادهای 
جوان در خلق آثار فاخر آیینی، به ویژه اشعار مرتبط با حضرت زهرا)س( برگزار خواهد شد.پنجمین همایش شعر استانی کوثر دو بخش اصلی و ویژه دارد که 
بخش اصلی با موضوع مقام مادر و کرامت زن و بخش ویژه شامل مدح، مرثیه، فضائل، مناقب، زندگانی و ابعاد وجودی حضرت زهرا)س( و مادران شهداست.

عالقه مندان می توانند از قالب های کالسیک )غزل، مثنوی، رباعی، دوبیتی، چهارپاره و...(، ســپید و نیمایی برای اشعار خود استفاده کنند. اشعاری که در 
همایش های سال های گذشته شرکت داده شده باشند، در روند بررسی آثار کنار گذاشته می شوند.مهلت ارسال آثار برای شرکت در این همایش، ۲0 دی ماه 
جاری است و عالقه مندان می توانند آثار خود را به شماره 0۹16۲۹1۹۲۵7 در پیام رسان واتساپ ارسال کنند. مشخصات صاحب اثر شامل نام و نام خانوادگی، 

شماره تماس، آدرس و تاریخ تولد باید ذیل هر اثر درج شود.

اعالم فراخوان پنجمین همایش شعر استانی »کوثر« در اصفهان

اجتماع بزرگ هنرمندان 
اصفهانی به یاد شهید 
حاج قاسم سلیمانی

همایــش اجتماع هنرمنــدان برای 
ابراز ارادت و تجدید میثاق هنرمندان 
بــا آرمان هــا و مکتب حاج قاســم 
سلیمانی به مناســبت گرامیداشت 
دومین سالگرد شــهادت این شهید 
قهرمان در سالن گلســتان شهدای 
اصفهان با حضور هنرمندان از سراسر 

استان اصفهان برگزار شد.

وز عکس ر

عکس: صاحب نیوز

جمع آوری پسماند، نیازمند بازنگری جدی

حرکت فناورانه اصفهان در مسیر مدیریت پسماند
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 اینکــه تصمیم بگیرید بــرای نوزاد خــود از یک صندلی 
ماشین کودک دست دوم استفاده کنید از نظر اقتصادی 
منطقی به نظر می رســد؛ اما حتی صندلی های ماشین 
هم تاریخ انقضا دارند. مسئله اینجاست که ما معموال تنها 
تاریخ انقضای چیزهای فاسد شــدنی مثل مواد غذایی، 
دارو و لوازم آرایش را چک می کنیم ولی باید بدانید و به 
خاطر داشته باشــید که حتی چیزهای فاسد نشدنی هم 
عمر مفیدی دارند.در ادامه از وســایلی خواهیم گفت که 
نمی دانســتید تاریخ انقضا دارند و به مرور تاثیر خود را از 

دست می دهند.
  چندراهی برق: روی چندراهی های برق تاریخ انقضا نمی 
زنند؛ اما آن ها هم به مرور تاثیر خود را از دست می دهند. 
پس اگر یادتان نمی آید که چندراهی های برق تان را کی 
خریدید، وقت عوض کردن شان رســیده است. عالوه بر 
این، اگر رد سوختگی دور سوکت دیدید و یا متوجه شدید 
وسیله ای که به آن وصل شده سوسو می زند، یعنی دیگر 
باید چندراهی جدیدی جایگزینش کنید.به خاطر داشته 
باشید که چندراهی های برق هم خطر آتش سوزی دارند 

گرچه کمتر کسی این موضوع را می داند. 
هر گونه اتصالی یــا جرقه زدن می توانــد منجر به آتش 

سوزی شــود، بنابراین بهتر اســت بعد از یک یا دو سال 
آن ها را عوض کنید.

 دمپایــی روفرشــی: دمپایــی های روفرشــی بســیار 
غیربهداشتی هستند. ما در خانه به طور مداوم آن ها را به 
پا می کنیم و به همین دلیــل به مرور می توانند به چیزی 
غیربهداشتی بدل شوند. حتی اگر مرتب هم آن ها را می 
شــویید، بهتر اســت هر 6 ماه آن ها را عوض کنید. برای 
پاهای تان هم بهتر است.این قاعده در مورد لباس زیر  هم 
صدق می کند. هر گونه پوسیدگی، پارگی یا تغییر رنگی به 
این معناست که وقتش شده سری به مغازه های لباس 

زیر فروشی بزنید.
 ادویه جات: بیشــتر ادویه های کارخانه ای بر روی بسته 
بندی خــود تاریخ انقضا دارنــد؛ اما اگر تاریــخ انقضای 
شان پاک شــده یا ادویه های تان دست ســاز هستند، 
باید بدانید کــه ادویه جــات واقعا منقضی نمی شــوند 
و فقــط  خاصیــت و رایحه خود را از دســت مــی دهند.

ســبزیجات خشــک  یک تا 3 ســال و ادویه جات پودر 
شــده 2 تا 3 ســال می مانند. ادویه جات درسته )پودر 
 نشده( هم اگر درســت نگهداری شــوند می توانند تا 4 

سال بمانند.

 عطــر: اگر فقط یــک عطر دارید که همیشــه هــم از آن 
اســتفاده می کنید شــاید الزم بــه دور انداختن چیزی 
نباشــد چون در عرض یک ســال تمامش خواهید کرد. 
اما اگر چند عطر مختلف دارید که از آن ها اســتفاده می 
کنید، باید بدانید که بیشــتر برندهای عطر مدعی هستند 
عمر مفید محصوالت شــان بیشــتر از 3 ســال نیست.
البته تــا زمانی که عطر بــوی خود را از دســت ندهد، می 
توانید از آن اســتفاده کنید. عطرها پس از مدتی شــروع 
به خراب شدن می کنند و می توانند بویی ترش، اسیدی 
یا گاهی حتی شــبیه به تخــم مرغ پیدا کننــد. آن وقت 
 اســت که متوجه می شــوید دیگر وقت خرید یک عطر 

تازه رسیده است.
 بالش: بالش به مرور چربی بدن، آلودگی ها، سلول های 
مرده پوســت و مایت های گرد و غبار را به خود جذب می 
کند. لکه ها را هم به این فهرست اضافه کنید. بالش می 
تواند به پناهــگاه باکتری ها و مواد آلرژی زا بدل شــود.

فراموش نکنید که بالش ها باید هــر 6 ماه یک بار با یک 
شــوینده مالیم شسته و در آفتاب خشک شــوند. با این 
وجود هم ایده آل آن است که هر سال یا دو سال یک بار 

بالش ها را عوض کنید.

آشپزی

»کاکا کدو« خوشمزه گیالنی ها
مواد الزم : پوره کدو حلوایی  یک پیمانه، آرد گندم  یک پیمانه، تخم 

مرغ  یک عدد، پودر دارچین  یک قاشق چای خوری، شیر  یک  پیمانه، 
بکینگ پودر  یک قاشق چای خوری، شکر  یک دوم پیمانه، گردو و کشمش  
یک دوم پیمانه، روغن به میزان الزم، زعفران دم شده  یک  قاشق غذا خوری

 طرز تهیه :ابتدا کدو را شسته و از وسط به دو نیم می کنیم. دانه و ریشه های آن را خالی کرده 
و داخل قابلمه ای چیده و به اندازه نصف استکان آب داخل قابلمه ریخته درب آن را می بندیم و 

اجازه می دهیم تا کدو کامال پخته و آب آن نیز تمام شود. حاال که کدو پخته و نرم شده است پوست 
آن را جدا کرده و به کمک گوشت کوب برقی یا دستی پوره می کنیم. داخل ظرف مناسبی تخم مرغ و 
شیر را کمی مخلوط می کنیم تا تخم مرغ از حالت لختگی خارج شود سپس کدو پوره شده و شکر را 

افزوده و کامال مخلوط می کنیم. در این مرحله بکینگ پودر  را به آرد اضافه کرده و روی مواد الک 
می کنیم و مواد خیس و خشک را کامال مخلوط کرده تا بافت خمیری لطیفی به دست آید. 
پودر دارچین، زعفران، مغز گردو و کشمش را به مواد می افزاییم و مخلوط  می کنیم، حاال 

خمیر کاکا ما آماده شده است.در این مرحله خمیر را به اندازه های منظم داخل 
روغن ریخته و سرخ می کنیم. با یک قاشق روغن داغ را روی خمیر ریخته 

تا کامال پف کند و بعد از اینکه دو سمت کاکا سرخ شد آن را روی 
دستمال روغن گیر گذاشته و بعد در کنار چای یا 

دمنوش سرو و نوش جان کنید.

چیزهایی که نمی دانستید تاریخ انقضا دارند

 بهرنگ توفیقی سریال 
»بی همگان« را کلید زد

 شهره لرستانی و بازیگر »پایتخت« 
در سریال جدید

سریال »بی همگان« به تهیه کنندگی مهران مهام و به کارگردانی 
بهرنگ توفیقی با قلم علیرضا کاظمی پور و سعید جاللی کلید خورد.

در این مجموعه تلویزیونی بازیگرانی چون کاظم هژیرآزاد، نسرین 
بابایی، سپند امیرسلیمانی، مهدی ماهانی، محمد صادقی، میترا 
رفیع، مهسا باقری، هادی قمیشی، مسعود شریف، علیرضا درویش، 
داریوش سلیمی و بازیگر خردسال: رستا رحیمیان بازی  می کنند .

به تازگی تصویری از پشت صحنه سریال »خوشنام« به کارگردانی 
علیرضا نجف زاده منتشر شده که حمید لوالیی، هومن حاجی عبداللهی 
و شهره لرستانی در این عکس حضور دارند.تصویربرداری  این سریال 
در لوکیشن هایی چون قهوه خانه، گاراج، کارواش، بیمارستان و چندین 
لوکیشن خارجی در شرق تهران و سعادت آباد ادامه دارد. نیلوفر رجایی فر، 
رابعه مدنی ،ساناز سماواتی و... از بازیگران این سریال هستند.

فوالد مبارکه در چهارمین جشــنواره ملی صنعت سالمت محور که با حضور 
شرکت های برتر کشــور در محل ســالن همایش های ســازمان مدیریت 
صنعتی برگزار شد، موفق به دریافت تندیس زرین به عنوان باالترین نشان 
این مراسم شد. پس از ارزیابی های صورت  گرفته از سوی برگزار کنندگان این 
جشنواره ملی، شرکت فوالد مبارکه اصفهان حائز دریافت تندیس زرین شده 
و این تندیس از سوی مقامات رســمی و دولتی برگزارکننده به محمدیاسر 
طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اهدا شــد.انعکاس مفهوم صنعت 
سالمت محور در سیاست های کالن کشور از اهداف این جشنواره ملی بوده 
اســت.در بخش اهدای جوایز، تندیس زرین به عنوان باالترین نشان این 
مراسم به چهار شرکت صنعتی تعلق گرفت و به مدیران عامل آنها اهدا شد.

گفتنی است در این مراسم، پس از فوالد مبارکه به  متین دیداری، مدیرعامل 
شرکت زاگرس، مجتبی حمیدیان مدیرعامل شــرکت سنگ آهن مرکزی 
و فرشــاد مقیمی، مدیرعامل شــرک ایران خودرو نیز تندیــس زرین این 
جشنواره اهدا شــد.این جشــنواره با حضور مهدی صادقی نیارکی، معاون 
سابق امور صنایع وزیر صمت، محمد مهدی برادران، معاون صنایع عمومی 

وزارت صمت، مجتبی حمیدیان، مدیرعامل شــرکت ســنگ آهن مرکزی 
ایران ،  مهدی اسالم پناه،  رییس سازمان ملی استاندارد و مدیرانی از سایر 

وزارتخانه ها و شرکت های تولیدی و صنعتی  برگزار شد.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان، حفظ و ارتقای کیفیت آب شرب را حساس 
ترین و مهم ترین رسالت صنعت آبفا دانست .هاشم امینی در مراسم تجلیل 
از کارکنان کنترل کیفی آزمایشــگاه های آب که موفق به دریافت گواهی نامه 
تایید صالحیت ISO/IEC17025:2017 در ســال 1400 شده اند، گفت: 
کارکنان مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب باید ضمن آشــنایی با 
علم روز دنیا و بهره مندی از تجهیزات و فناوری های نوین، زمینه نظارت دقیق 
بر فرآیند کنترل کیفی آب و پساب تولیدی و همچنین ارتقای خدمات رسانی 
به مردم را بیش از پیش فراهم کنند.وی افزود: طی سال های اخیر آزمایشگاه 
های آبفا در استان اصفهان  با بهره مندی از بهترین تجهیزات و نیروی انسانی 
متخصص  و کارآمد، کیفیت خدمات را در سطح اســتان ارتقا داده اند. مدیر 
عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان این که کنترل کیفی خدمات 
آبفا به صورت مستمر و پایدار ادامه دارد، تصریح کرد: آب شرب پس از تایید 
مراجع ذی صالح و با نظارت دقیق و مستمر  نهادهای مسئول در اختیار مردم 
در شهرها و روستاها قرار می گیرد و سالمت آن از نظر کیفی مورد تایید است.

امینی، تامین آب شــرب با کیفیت مطابق با اســتانداردهای تعریف شده را 
ضروری دانست و اظهار داشت: آب شرب، استراتژیک ترین و حیاتی ترین 
کاالیی اســت که مردم به آن نیاز دارند و متقاضی همیشگی آن هستند و به 
همین دلیل، بهبود کیفیت آن دغدغه اصلی فعاالن صنعت آبفا به شمار می آید.

وی با تاکید بر اهمیت فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی اعالم کرد: از کارکنان 
انتظار می رود با انجام تحقیق و پژوهش های کاربردی، راه های دسترســی 
آسان و بهتر مردم به خدمات صنعت آبفا را هموار تر  کنند تا رضایت مشترکین 

که اولویت اصلی فعالیت این صنعت به شمار می رود  همچنان پابرجا باقی 
بماند.وی در بخش دیگری از ســخنانش با تاکید بر اهمیت افزایش کیفیت 
پساب خروجی تصفیه خانه های فاضالب افزود: باید همچنان نظارت دقیق 
و مستمری بر فرآیند کیفی پســاب تولیدی وجود داشته باشد تا  بتوان از آن 
در صنعت و یا پرورش گیاهان غیرمثمر استفاده کرد. گفتنی است؛ آزمایشگاه 
مرکزی آبفای استان اصفهان و آزمایشــگاه های آب ادارات آبفای سمیرم، 
تیران و کرون، نجف آباد و شهرضا موفق به دریافت گواهی نامه تایید صالحیت 
ISO/IEC17025:2017 در سال 1400 شــدند. این گواهی نامه پس از 
انطباق مداوم با الزامات استاندارد ISO/IEC17025:2017 و اخذ تاییدیه 

در ممیزی های مراقبتی ساالنه، به این آزمایشگاه ها اعطا شد.

فرمانده قرارگاه حضرت زینب)س( سپاه قدس و همرزم سردار شهید حاج 
قاسم سلیمانی در بازدید از شــرکت فوالد مبارکه ضمن تسلیت به مناسبت 
ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( و دومین سالگرد شهادت 
سردار سلیمانی اظهار کرد: بنده به عنوان رزمنده دفاع مقدس، شاگرد شهید 
باکری و خاک پای سردار سلیمانی، به عنوان کسی که توفیق خدمت در 36 
عملیات آفندی و پدافندی در ســوریه را داشته ام، برای قدردانی از تالشگران 
جبهه صنعت کشور به فوالد مبارکه آمده ام.سردار رحیم نوعی اقدم،  هدف خود 
از بازدید از فوالد مبارکه را قدردانی از تالشــگران جبهه صنعت کشور اعالم کرد 
و افزود: فوالد مبارکه امروز یکی از افتخارات نظام جمهوری اسالمی ایران با 
ابداع، نوآوری، تحقیق و پژوهش درصدد ایجاد امکانات و شــرایطی است تا 
نظام مقدس جمهوری اسالمی را به ســمت استقالل و پیشرفت سوق دهد.

همرزم سردار شهید حاج قاسم سلیمانی خاطرنشان کرد: اگر دیروز رزمندگان 
دفاع مقدس جنگیدن را وظیفه خود می دانستند، با عزت و اقتدار جنگیدند؛ 

حاال امروز نوبت شماست تا آنچه که رزمندگان دوران دفاع مقدس فتح کردند 
به دست شما فعاالن جبهه صنعت تثبیت شود.وی در ادامه اذعان داشت: کار 
تالشگران جبهه صنعت در فوالد مبارکه به اندازه ای ارزشمند است، به طوری 
که بنده حاضرم کوچک ترین پیشرفت این صنعت به سمت استقالل کشور را 
با کل عملیات هایی که انجام داده ام، عوض کنم.نوعی اقدم با بیان این که فوالد 
مبارکه قرارگاه عملیاتی برای پیشرفت و توسعه کشور است، تصریح کرد: برای 
رشد، تعالی، ترقی و توسعه میهن اسالمی  خود با اخالص هرچه تمام تر تالش 
کنید چراکه خدا می بیند و شــما نیز آثار و برکات تالش خود را در زندگی تان 
خواهید دید.فرمانده جبهه مقاومت در پایان اذعان داشــت: تالشگران فوالد 
مبارکه قهرمانانی هستند که با ذهن پویا، هوش، تدبیر و تحلیل شان می توانند 
پیروزی های جمهوری اسالمی در جبهه برون مرزی را تثبیت کنند که در این 
زمینه نگاه ما به این عزیزان است و از تالشگران جبهه صنعت برای پیشرفت 

کشور انتظار داریم.

معاون برنامه ریزی و توســعه ذوب آهــن اصفهان، با اشــاره به اجرای 
پروژه های متعدد زیســت محیطی در این شرکت و همچنین پروژه های 
در دست اجرا گفت: این شرکت نه تنها با نظارت سازمان محیط زیست در 
مسیر صنعت ســبز قرار دارد بلکه با تولید ریل، امکان توسعه حمل و نقل 
ریلی و خطوط مترو را فراهم کرده تا بزرگ ترین عامل آالیندگی شــهرها 

یعنی تردد خودروها را کاهش یابد.
علیرضا رضوانیان اظهار داشت: کسی نمی تواند ادعا کند که صنعت از جمله 
صنعت فوالد آالینده نیست؛ اما کاهش آالیندگی راه های مختلفی دارد هم 
چنان که در بسیاری کشــورهای دنیا کارخانه های فوالدی نزدیک مناطق 
مسکونی هستند و مشــکلی هم ایجاد نمی شود. در واقع صنایع فوالدی 
باید برای کنترل آالیندگی، نهایت تالش خــود را بکنند ولی امکان توقف 
فعالیت این صنایع وجود ندارد چرا که نمی توان بــه مردم گفت که خانه 
نســازند، از لوازم خانگی اســتفاده نکنند و... چرا که همه این ها نیازمند 

صنعت فوالد هستند.
وی افزود: در این بین، آالیندگی حاصل تردد خودروها و مناسب نبودن و 
کامل نبودن خدمات حمل و نقل شــهری نسبت به صنایع فوالدی بسیار 
بیشــتر اســت؛ اما کمتر مورد توجه قرار می گیرد. برای افزایش خدمات 
حمل و نقل شــهری، توســعه حمل و نقل ریلی اهمیت بسیاری دارد که 
طی سالیان گذشته به دلیل نبود ریل و مشکالت ناشی از تحریم، توسعه 
مناســب در این بخش را شــاهد نبودیم. اما ذوب آهن اصفهان با تولید 
ریل، این مشکل را حل کرد و هم اکنون با تولید انواع ریل مورد نیاز کشور، 

توسعه خطوط ریلی را شاهد هستیم و سال گذشته در این خصوص رکورد 
توسعه این زیرساخت مهم در کشور با بهره گیری از ریل ملی، شکسته شد. 
اگر به اهمیت تولید ریل توسط ذوب آهن توجه نشود و یا به دالیل مختلف 
از جمله مقابله با آالیندگی بخواهیم مانع تولید این شــرکت شویم، ریل 
تولید نخواهد شد و قطعا خطوط مترو توســعه نخواهد یافت و آالیندگی 

شهری نیز همچنان مسیر افزایش را در پیش می گیرد.
معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن اصفهان گفت: در واقع این مجتمع 
عظیم صنعتی عالوه بر فعالیت های زیســت محیطــی که برای کاهش 
آالیندگی های خود انجــام داده و در این زمینه بیــش از 4 هزار میلیارد 
ریال هزینه کرده و برای نگهداری فضای سبز 16 هزار و 500 هکتاری که 80 
برابر استاندارد جهانی برای صنایع است، ساالنه 14 میلیارد تومان هزینه 
می کند، جهت کاهش آالیندگی ناشی از تردد خودروها هم، تولید ریل را با 
سختی فراوان و در شرایط تحریم رقم زد که اهمیت بسیاری برای محیط 

زیست دارد. 
شایان ذکر است؛ ذوب آهن اصفهان سال گذشته با تولید 55 هزار تن ریل، 
شرایط اجرای پروژه های توســعه حمل و نقل ریلی در هفت محور کشور 
را فراهم کرد و با تحویل ریل به متروی اصفهان و تهران، کمک بسیاری به 
توسعه خدمات حمل و نقل شهری کرد. با توجه به اثرات زیست محیطی 
توســعه حمل و نقل ریلی و همچنین توســعه مترو در کالن شهرها، می 
توان گفت، فرآیند تولید در ذوب آهن اصفهان، هم اکنون در خدمت حفظ 

محیط زیست است.

فوالد مبارکه در جشنواره ملی »صنعت سالمت محور« خوش درخشید فرمانده قرارگاه حضرت زینب)س( سپاه قدس:

فوالد مبارکه ، قرار گاه عملیاتی برای پیشرفت و توسعه کشور است

معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن اصفهان:

توسعه خطوط ریلی، آالیندگی کالن شهرها را کاهش می دهد

مدیرعامل آبفای استان اصفهان:

حفظ و ارتقای کیفیت آب شرب، مهم ترین رسالت صنعت آبفاست

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