
 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
همراه با ارزیابی کیفی

شرکت عمران شهر جدید بهارستان  م الف: 1255200

شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد اجرای پروژه عمرانی به شرح زیر را در بهارستان از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شرکت های 
واجد صالحیت واگذار نماید، لذا با توجه باینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اســناد تا پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شــد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند. کلیه اسناد مناقصه گر که در سامانه بارگذاری می گردد 

می بایست دارای مهر و امضاء الکترونیکی )دیجیتالی( باشد.
مناقصه گران در صورت نیاز به اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف )ضمانتنامه( و نحوه مهر و امضاء الکترونیکی )دیجیتالی( اسناد و 
بارگذاری پاکت های )الف و ب و ج و همچنین اسناد ارزیابی کیفی( در سامانه ستاد به آدرس بهارستان بلوار امیر کبیر مراجعه یا با شماره تلفن 36861090- واحد 

مترو- تماس حاصل نمایند. )توجه: مناقصه گران می بایست به دقت شرایط مناقصه را مطالعه نمایند( 
الزم به ذکر است پیمانکار می پذیرد که کارفرما مطالبات پیمانکار را طبق شرایط مندرج در شرایط مناقصه پرداخت نماید. مالک بررسی اسناد مناقصه گران سامانه 

ستاد و امضاء و مهر دیجیتالی می باشد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768  
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آگهی مزایده نوبت اول

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کوهپایه درنظر دارد موارد ذیل را از طریق مزایده به صورت اجاره واگذار نماید.
1- یک باب مغازه تجاری متعلق به موقوفه  مسجد جامع کوهپایه واقع در شهر کوهپایه 

آگهی مزایده نوبت دوم

1- یک باب مغازه تجاری متعلق به موقوفه رحیم قاسمی واقع در تودشکچوئیه جنب جاده اصفهان-نائین

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کوهپایه مراجعه یا با شماره تلفن 46422200-031 تماس حاصل فرمایند و از تاریخ 

انتشار آگهی  تا پایان وقت اداری  روز شنبه مورخ 1400/11/02 فرصت دارند درخواست خود را تحویل اداره مذکور نمایند.

آگهی مزایده نوبت اول

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نایین درنظر دارد موارد ذیل را از طریق مزایده به صورت اجاره واگذار نماید.
1- دو باب مغازه موقوفه میرزا صفی واقع در مجتمع تجاری الماس کویر نائین

2- سه باب مغازه متعلق به امامزاده سلطان سید علی علیه السالم نایین واقع در مجتمع تجاری الماس کویر نائین

آگهی مزایده نوبت دوم

1- دو باب مغازه متعلق به موقوفه حسینیه چهل دختران

2- یک باب مغازه موقوفه محمد علی مفید واقع در مجتمع تجاری الماس کویر نائین

3- یک باب مغازه متعلق به امامزاده سلطان سید علی علیه السالم نایین واقع در مجتمع تجاری الماس کویر نائین

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نائین مراجعه یا با شماره تلفن 46253084-031 تماس حاصل فرمایند و از تاریخ 

انتشار آگهی  تا پایان وقت اداری  روز شنبه مورخ 1400/11/02 فرصت دارند درخواست خود را تحویل اداره مذکور نمایند.

آگهی مزایده

آگهی مزایده

اداره کل اواقف و امور خیرهی استان اصفهان
دفتر نمایندگی اواقف و امور خیرهی بخش کوهپاهی

اداره کل اواقف و امور خیرهی استان اصفهان
دفتر نمایندگی اواقف و امور خیرهی بخش کوهپاهی

م الف: 1255997

م الف: 1256001

سید علی طباطبائی- رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کوهپایه

علیرضا پیرمرد نائینی- رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نائین

نوبت دوم

خبر در زاینده رود
 جاریست ...

ارسال کمک های مردمی به سیستان و بلوچستان؛

اصفهانی ها در صف یاری به سیل زدگان
5

 اصفهان به احترام شهدا ایستاد
 استقبال نصف جهان از کاروان اهالی بهشت؛ 

7

 میزان مصرف آب 
 در صنایع اصفهان 
راستی آزمایی شود

نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر در 
ایستگاه ماقبل پایانی؛

تیم های اصفهانی در نبرد 
با شمال و جنوب

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و 
بختیاری مطرح کرد:

معضل سرویس بهداشتی در 
مدارس چهارمحال و بختیاری

3

4

6 3

لوازم خانگی قاچاق همچنان در دسترس؛ 

ُسنبه ُپرزور قاچاقچی ها!

3

 حق نکاشت کشاورزان، 
هر جریب 200 هزار تومان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        

شنبه 18 دی  1400 
05 جمادی الثانی  1443

08 ژانویه  2022
 شماره 3439   
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شنبه 18 دی 1400 / 05 جمادی الثانی 1443 / 08 ژانویه 2022 / شماره 3439

نخست وزیر انگلیس به فساد مالی متهم شد
نخست وزیر انگلیس پس از اینکه مشخص شد برای بازسازی آپارتمان خود از یک اهدا کننده محافظه 
کار درخواست بودجه کرده، متهم به فساد شده است. به نقل از گاردین، بوریس جانسون نخست وزیر 
انگلیس که برای بازسازی آپارتمانش از یکی از کمک کنندگان به حزب محافظه کار درخواست کمک 
مالی کرده، اکنون به دلیل عدم افشای این موضوع به فســاد مالی متهم شده است. بر اساس این 
گزارش پس از انتشار پیام های بوریس جانسون با دیوید براونلو کمک کننده مالی به حزب محافظه 
کار، نخست وزیر انگلیس اکنون با سواالت جدیدی روبه رو شده اســت. جانسون در این پیام ها از 
براونلو خواسته تا برای بازسازی آپارتمان محل اقامتش به وی کمک مالی کند. جانسون پس از افشای 
این پیام ها مجبور شد به خاطر عدم اعالم رسمی این درخواست به مشاور اخالقی اش، متواضعانه و 

صمیمانه عذرخواهی کند.

جزئیات دیدار »الکاظمی« با »مقتدی صدر«
نخست وزیر عراق تاکید کرد که در دیدار با رهبر جریان صدر با وی، درباره وضعیت خدماتی استان نجف 
اشرف گفت وگو کرده است. به نقل از میدل ایست نیوز، مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق، تاکید 
کرد که در دیدار با مقتدی صدر،رهبر جریان صدر وضعیت خدماتی استان نجف اشرف را بررسی کرده 
است. بر اساس بیانیه رسمی دفتر نخست وزیر عراق ،وی در این دیدار اوضاع خدماتی در نجف اشرف 
و راه های بهبود وضعیت خدمات و رفع موانع خدمت رسانی در نجف اشرف و دیگر شهرها و استان های 
عراق را بررسی کرد. الکاظمی عصر پنجشنبه به نجف اشرف سفر کرده و با مقتدی صدر در منزل وی در 
محله الحنانه دیدار کرد. وی پس از خروج از منزل صدر در پاسخ به سواالت خبرنگاران به گفتن این 

جمله بسنده کرد که سفرش به نجف فقط یک سفر اداری بوده و ابعاد سیاسی ندارد.

سخنگوی کاخ سفید:

 »بایدن« تصمیم درباره »ترامپ« را به وزارت دادگستری 
می سپارد

سخنگوی کاخ سفید اعالم کرد بایدن تصمیم گیری درباره دونالد ترامپ، رییس جمهوری سابق را به 
وزارت دادگستری می سپارد که مستقل عمل می کند. جن ســاکی در نشستی خبری روز پنجشنبه 
خود به وقت محلی این مطلب را در پاسخ به ســوالی درباره پیامدهای اقدام ترامپ مبنی بر تحریک 
حامیانش برای حمله به کنگره و اقدام بایدن در این زمینه بیان کرد. وی در پاسخ به سوال دیگری درباره 
به کار بردن عبارت شورش مسلحانه، از سوی بایدن برای حمله به کنگره و اینکه آیا او از وزارت دادگستری 
می خواهد علیه ترامپ یا هر شخصی دیگری اتهامی مطرح کند؟ گفت که بایدن از وزارت دادگستری 
و دادستان کل می خواهد مستقل عمل کنند و این چیزی است که دادستان هنگام پذیرش این مقام 
خواسته است. سخنگوی دولت بایدن تصریح کرد بایدن هیچ قضاوت یا جهت  گیری درباره اینکه وزارت 
دادگستری چگونه باید اقدام یا رفتار کند، انجام نداد و فکر نمی کنم وزارت دادگستری یا دادستان کل 

نیز چنین دیدگاهی داشته باشد.

بایدن »مک کنزی« را برکنار کرد
روزنامه وال اســتریت ژورنال گزارش داد جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا یک ژنرال ارشد ارتش 
را به عنوان فرمانده جدید مرکز فرماندهی ســنتکام که عملیات های نظامی این کشور در غرب آسیا 
)خاورمیانه( را پوشش می دهد، معرفی کرد. در صورت تایید سنای آمریکا، ژنرال کوریال جانشین ژنرال  
فرانک مک کنزی خواهد شد که از مارس ۲۰۱۹ فرماندهی این مرکز را برعهده داشت. دوره خدمت مک 
کنزی دراول  آوریل ۲۰۲۲ به پایان می رسد. ژنرال کوریال، رییس سابق ستاد فرماندهی مرکزی اکنون 
فرمانده   »واحد هجدهم هوابرد« ارتش آمریکا در پایگاه فورت براگ در ایالت کارولینای شمالی است.

ادعای خبرنامه »دیپلماتیک«: ضرب االجل آمریکا تا پایان ماه میالدی جاری برای تصمیم درمورد امکان احیای برجام؛

مذاکره با ضرب و زور!
رســانه های غربی درحالی مدعی ضرب االجل پایان ژانویه شده اند 
که اخیرا سخنگوی وزارت خارجه ایران درمورد مذاکرات گفته بود: ما 
هیچ ضرب االجل ساختگی را نمی پذیریم و امیدواریم کسانی که این 
ضرب االجل های ساختگی را نیز مطرح می کنند خودشان این مسائل 

باورشان نشود و برای رسیدن به یک توافق خوب به تهران بیایند.
الرا روزن، روزنامه نگار آمریکایی نوشــت: یک کارشناس حوزه ایران 
نزدیک به تیم مذاکــره کننده آمریکا گفت که انتظــار می رود ایاالت 
متحده تا پایان ژانویه ارزیابی کند که آیا پیشرفت کافی در مذاکرات 
ایران در وین حاصل شده است یا نه تا مشخص شود که آیا توافق برای 

احیای برجام می تواند تا فوریه یا مارس به دست بیاید یا نه.
به گزارش »انتخاب«، در ادامه این مطلب آمده است: این کارشناس 
گفت: به نظر می رسد که ضرب االجلی در دولت آمریکا وجود دارد که 
قصد دارند تا پایان ژانویه ببینند اساسا بارقه  امیدی وجود دارد یا خیر.

وی افزود که اگر مذاکرات با سرعت به شدت کند پیش رود، ایاالت 
متحده و متحدان اروپایی احتماال به رویکردی قهری تر روی خواهند 

آورد که با تشدید تحریم های اقتصادی آغاز می شود.
راب مالی، فرستاده آمریکا در ایران برای گفت وگو هایی که روز دوشنبه 

پس از تعطیالت سال نو از سر گرفته شد، به وین بازگشت.
وزارت امور خارجه گفته است که تا به امروز پیشرفت کمی در مذاکرات 

حاصل شده است.
ند پرایس، ســخنگوی وزارت امور خارجه در یک نشست در روز سه 
شنبه )۴ ژانویه( به خبرنگاران گفت: »آنچه در این مرحله می توانیم 
بگوییم این اســت که در مذاکرات پیشــرفت اندکی حاصل شد. ما 
امیدواریم که در این هفته بتوانیم بر اســاس پیشرفت رخ داده، جلو 
برویم. آنچه واضح است این است که اگر ما به زودی به تفاهم در مورد 
بازگشت متقابل به پای بندی نرســیدیم، گام های سریع هسته ای 
ایران به طور فزاینده ای مزایای عدم اشــاعه برجام را کاهش خواهد 

داد.«
یک مذاکره کننده غربی که در اوایل این هفته به وین بازگشته بود، ابراز 
نگرانی کرد که اگر مذاکرات با ســرعت آهسته پیش برود، »طرفین 
واقعا تا پایــان ژانویه، زمانی که ایاالت متحده معتقد اســت آخرین 

مهلت برای آن هاست، به توافق نمی رسند«.
این کارشــناس حوزه ایران افزود: »اما من از ایرانی ها شنیده ام که 
قرار بود علــی باقری ،معاون وزیر امور خارجه ایــران و مذاکره کننده 
اصلی هسته ای برای دور دوم دور هشتم با چند ابتکار جدید به وین 
بازگردد.« وی اضافه کرد: »این امید وجود داشــت که اگر ایرانی ها 

رویکرد عمل گرایانه تری اتخاذ کنند، به ویژه اگر برخی از خواسته های 
خود را اولویت بندی کنند، مذاکرات می تواند پیشــرفت سریع تری 

داشته باشد.«
یکی از مذاکره کنندگان اروپایی در مذاکرات وین گفت که می توان با 

اراده سیاسی کافی تا پایان ماه به پیشرفت کافی دست یافت.
یک مذاکره کننده اروپایی در پاســخ به این سوال که آیا شتاب کافی 
برای رســیدن به ضرب االجل ظاهری پایان ژانویه وجود دارد، گفت: 

»این ماجرا کامال با حسن نیت کافی امکان پذیر است«.
میخائیل اولیانوف، سفیر روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی و 
مذاکره کننده ارشد، در توئیتر نوشت: »مذاکرات به آرامی، اما پیوسته 

پیش می روند«.
ند پرایس بار دیگر تاکید کرد که پیشــرفت در مذاکــرات وین باید با 
خویشتنداری ایران در زمینه پیشــرفت های بیشتر هسته ای همراه 
باشد. اسپوتنیک روســیه در ۲۵ دســامبر به نقل از رییس سازمان 
انرژی اتمی ایران گفــت که ایران اورانیوم بیــش از ۶۰ درصد را غنی 
سازی نخواهد کرد. ایران ماه گذشته همچنین با آژانس بین المللی 
انرژی اتمی توافق کرد که دوربین ها را به کارگاه سانتریفیوژ کرج که در 

ماه ژوئن در اثر حمله خرابکارانه آسیب دیده بود، بازگرداند.

پرایس گفت: »فقط تکرار می کنم که پیشــرفت هایی در شناســایی 
مسائل سختی که برای مذاکره باقی مانده اند، حاصل شده است. اما 
حتی اگر پیشرفتی حاصل شده باشد، اساس ماجرا واقعا باقی است. 
ایران باید در برنامه هسته ای خود خویشتنداری کرده و مذاکرات در 

وین را با جدیت دنبال کند.«
رییس سازمان انرژی اتمی ایران در ۲۵ دسامبر به خبرگزاری روسی 
اسپوتنیک گفت که ایران سطح غنی سازی اورانیوم خود را بیش از ۶۰ 
درصدی که در حال حاضر دنبال می کند افزایش نخواهد داد. سطح 

باالتری از غنی سازی، ۹۰ درصد، درجه سالح است.
محمد اسالمی، رییس سازمان انرژی اتمی گفت: تهران قصد ندارد 
از سطح ۶۰ درصد غنی سازی اورانیوم عبور کند، حتی اگر طرف های 
مذاکره در وین به توافق نرسند و آمریکا تحریم های خود را لغو نکند.

سعید خطیب زاده ، سخنگوی وزارت امور خارجه روز ۱۳ دی ماه  در 
مورد برخی از ضرب االجل ها در ارتباط با مذاکــرات وین که بعضا از 
سوی مقامات اروپایی و آمریکایی مطرح می شود، گفته بود: ما هیچ 
ضرب االجل ساختگی را نمی پذیریم و امیدواریم کسانی که این ضرب 
االجل های ســاختگی را نیز مطرح می کنند خودشــان این مسائل 

باورشان نشود و برای رسیدن به یک توافق خوب به تهران بیایند.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس 
خبری به سواالتی درباره پیشرفت های انجام شده 
در مذاکرات وین پاســخ داد. ند پرایس، سخنگوی 
وزارت امور خارجه این کشور در یک کنفرانس خبری 
در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه توضیحی درباره 
اظهارات اخیر علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشــد 
ایران در وین درباره روند مذاکرات احیای توافق هسته 
ای و همچنین درباره اظهارات وزیر امور خارجه آلمان 
دارد که گفته بود در برهه ای تعیین کننده در مذاکرات 
وین قرار داریم، گفت: درباره مذاکرات وین، چیزی 
که نمی خواهــم درباره اش نظــری بدهم، اظهارات 
دیگران درباره پیشــرفت در مذاکــرات یا فقدان آن 
است. آنچه می توانم با شما بگویم، بازگویی چیزی 

اســت که یکی دو روز پیش از خودمان شــنیدید، 
اینکه رابرت مالی نماینده ویــژه آمریکا در امور ایران 
و تیمش مشغول انجام دادن دور هشتم مذاکرات 
وین هستند. مذاکرات وین روز ســوم ژانویه از سر 
گرفته شد. پیشرفت نسبتا کمی در مذاکرات انجام 
شده و همچنان شاهد پیشرفت نســبتا کمی بوده 
ایم. امیدواریم در روزهای آتی، کار را بر اســاس آن 
پیش ببریــم. پرایس افزود: در حــال حاضر، آنچه 
حقیقت دارد و در ســوال تان هم به آن اشاره کردید، 
این است که زمان واقعا کوتاه تر می شود و ما در گفتن 
این تعارف نداشــته ایم. اگر نتوانیم به زودی بر سر 
بازگشــتی دوجانبه به پای بندی به تفاهم برسیم، 
اقدامات هســته ای ایران که در حال سرعت گرفتن 

اســت، موجب از بین بردن منافع عدم اشــاعه ای 
برجام خواهد شد و ما مجبور می شویم مسیر دیگری 
را برای پیش رفتن بررســی کنیم. وی در این راستا 
گفت: این موضوعی چند هفته ای اســت، مطمئنا 
چند ماهه نیست. اما با این وجود، شما شاهدید قبال 
گفته ایم زمانی که از آن حــرف می زنیم از روی یک 
ساعت معمولی نیست، بلکه بیشتر مبتنی بر ارزیابی 
فنی برنامه هسته ای ایران است تا زمان سنجی که 

از قبل روی تاریخی به خصوص فیکس شده باشد.

واکنش آمریکا به اظهارات باقری درباره روند مذاکرات: 

همچنان شاهد پیشرفت نسبتا کم هستیم

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز با تاکید بر لزوم انتشار صادقانه و بدون غرض اقدامات دولت سیزدهم، گفت: وقتی نیت رسانه خیرخواهانه و منصفانه 
باشد، آن وقت انتقادش هم مفید خواهد بود و این انتقاد به عنوان پیشنهاد تلقی می شود. حجت االسالم والمسلمین سیدرضا اکرمی درباره تاکید رییس جمهور بر 
اهمیت اطالع رسانی دقیق و بهنگام برای خنثی کردن تالش های کسانی که می خواهند نقاط قوت دولت سیزدهم را در اذهان عمومی وارونه جلوه دهند، گفت:  فعاالن 
حوزه اطالع رسانی، خبرنگاران و رسانه ها دقت به خرج دهند که در انتشار اخبار دولت امانت دار باشند و با این موضوع صادقانه و به دور از غرض شخصی و گروهی 
برخورد کنند. عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز افزود: وظیفه رسانه ها تخریب صرف و یا تملق نیست بلکه انتقاد سازنده و بیان واقعیات است. رسانه ها با 
قصد و نیت خیرخواهانه و برای کمک به کشور،  رویدادها را منصفانه اطالع رسانی کنند نه اینکه با دامن زدن به شایعات، افکار عمومی را منحرف کنند. وقتی نیت رسانه 
خیرخواهانه و منصفانه باشد، آن وقت انتقادش هم مفید خواهد بود و انتقادش به عنوان پیشنهاد تلقی می شود. اکرمی در ادامه با اشاره به انتشار شایعات درباره 
کمبود برخی اقالم و سوء استفاده برخی سودجویان از این موضوع، خاطرنشان کرد: این نوع اطالع رسانی خیرخواهانه نیست و باعث می شود فرصت طلبان بازار را 
دچار التهاب کنند. اگر واقعا در تولید یا عرضه کاالیی مشکل وجود دارد روابط عمومی های مرتبط با این موضوع با حوزه اطالع رسانی دولت در هماهنگی کامل باشند 

و اصل موضوع را با مردم در میان بگذارند و از مردم بخواهند تا در حل مسئله به دولت کمک کنند.

واکنش »اکرمی« به انتشار شایعات درباره کمبود برخی اقالم در بازار
واکنش وزارت خارجه ایران به 

ناآرامی های قزاقستان

خبر روز

وز عکس ر

خداحافظی 
سفیر فلسطین با 
امیرعبداللهیان

صالح الزواوی، ســفیر فلســطین 
در جمهــوری اســالمی ایــران در 
پایان ماموریتش در این ســمت با 
امیرعبداللهیان دیدار و خداحافظی 
کرد. پیش از وی، هانی الحسن عهده 
دار این سمت بوده است. الزواوی از 
سال ۱۳۶۱ )۱۹۸۰میالدی( عهده دار 
این سمت بوده و از اعضای موسس 

جنبش فتح است.

کنایه نماینده سابق مجلس به یقه سفیدها
نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه فساد ریشه در فقر هم دارد، تصریح کرد: با این 
حال فسادهای کالن توسط یقه سفیدها انجام می شود که سیری ناپذیر بوده و زیاده خواه هستند.

مجمدجوادآرین منش  در پاسخ به این پرسش که آیا سفر و زندگی خانواده مسئوالن در خارج از 
کشور می تواند مالکی برای قضاوت درباره فساد آن مسئول باشد، گفت: در این زمینه نباید قضاوت 
مطلق داشت. چه اشکالی دارد که فرزند مسئولی برای تحصیل در رشته ای که در ایران وجود ندارد، 
به خارج از کشور برود؟این مسئله نباید به عنوان نقطه ضعف یا اشرافی گری تلقی شود. نباید فرزند 
مسئولی را به خاطر جایگاه پدرش از پیشرفت باز بداریم، مگر اینکه فرزند مسئول یا پدرش در این 

مسیر از رانت و امتیازهای دولتی استفاده کرده باشد.

 انتقاد تند »اولیانوف« از »ظریف« در واکنش 
به فایل صوتی جنجالی

میخائیل اولیانوف، مذاکره کننده ارشد روسیه از اظهارات ظریف در فایل صوتی درز پیدا کرده او پیش 
از انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرد.اولیانوف در پاسخ به توئیتی خطاب به او که گفته بود »دکتر 
ظریف درمورد نقش منفی روسیه در مذاکرات برجام درست گفته بود«، نوشت: شما مختارید که بر 
اساس نظرات شخص دیگری که تحت تاثیر دندان درد، سردرد یا چیزهای دیگر بوده؛ خود را گمراه 
کنید.« اولیانوف البته پیش از این توئیت دیگری با آوردن نام ظریف منتشر کرده بود که آن را حذف 

کرد. او نوشته بود: »شما مختارید که بر اساس نظرات آقای ظریف، خود را گمراه کنید.«
وی افزود: »افراد جدی به نظراتی که در نتیجه دندان درد یا ســردرد به زبان آورده شــده باشــند، 

اهمیتی نمی دهند.«

نشست اعضای برجام با آمریکا بدون حضور ایران
نماینده روسیه در وین در پیامی از نشست چندجانبه نمایندگان کشورهای عضو برجام در وین )بدون 
ایران( با آمریکا خبر داد. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین در 
صفحه توئیترش نوشت: دیدار معمول اعضای برجام )بدون ایران( با آمریکا در پایان روز پنجشنبه 
برگزار شد.  اولیانوف ادامه داد: ما مذاکرات هدفمندی درباره یکی از دشوارترین مسائل در دستور 

کار مذاکرات وین داشتیم.  
این دیدار در پی این مطرح می شــود که این دیپلمات روسی با معاون وزیر امور خارجه کره جنوبی 
و نمایندگان کشورهای اروپایی در وین نیز دیدار داشته و درباره روند مذاکرات وین گفت و گو کرده 
اند.  دور هشتم مذاکرات وین از چند روز قبل آغاز شده است که پس از جلسه کمیسیون مشترک 
برجام، دیدارهای رسمی و غیررسمی نمایندگان کشورهای عضو برجام و کارشناسان آن ها در روزها 

و در چارچوب های مختلف در حال برگزاری بوده است.

وزیر امور خارجه ایران: 

آماده احیای روابط با عربستان هستیم
وزیر خارجه کشورمان در گفت وگویی از آمادگی ایران برای ازسرگیری روابط با عربستان سعودی خبر 
داد. حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه کشورمان در گفت وگویی با شبکه الجزیره گفت: مذاکرات 
جاری با عربستان سعودی مثبت و سازنده است و ایران آمادگی ازسرگیری روابط با این کشور را در 
هر زمانی دارد. این شبکه خبری همچنین به نقل از وزیر خارجه کشورمان اعالم کرد که نماینده ایران 
در سازمان همکاری اسالمی طی روزهای آتی به جده بازخواهد گشت. الجزیره همچنین عنوان کرد 
که امیرعبداللهیان به اهمیت گفت وگوی منطقه ای برای حل مشکالت منطقه که شامل عربستان، 

مصر و ترکیه باشد، باور دارد.

کافه سیاست

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه جمهوری 
اســالمی ایران گفت که تحــوالت جاری در 
قزاقســتان یک موضوع داخلی اســت، اما 
برخی طرف های خارجی با سوءاســتفاده از 
شــرایط، درصدد دامن زدن بــه ناآرامی ها و 
ایجاد بی ثباتی در این کشور هستند. »سعید 
خطیب زاده« در پاســخ به سوال خبرنگاران 
در خصــوص آخرین وضعیــت تحوالت در 
قزاقستان اظهار داشت: همانطور که پیشتر 
هم تاکید شد ثبات و امنیت در قزاقستان از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است و امیدواریم 
روند بازگشــت آرامش به آن کشــور هرچه 
بیشــتر تســریع شــود. خطیب زاده افزود: 
روشن است تحوالت جاری در قزاقستان یک 
موضوع داخلی اســت، اما برخی طرف های 
خارجی با سوءاستفاده از شــرایط، درصدد 
دامن زدن بــه ناآرامی ها و ایجــاد بی ثباتی 
در این کشــور هســتند. ســخنگوی وزارت 
خارجه در پایان ابــراز اطمینان کرد که دولت 
و ملت فهیم کشور دوســت، برادر و همسایه 
قزاقستان با اتحاد داخلی پاسخ مناسب را به 
تالش های بدخواهان خارجی خواهند داد. 
»ســعید خطیب زاده« همچنین در واکنش 
به تحوالت اخیــر در جمهوری قزاقســتان 
گفته بود: جمهوری اســالمی ایران تحوالت 
جاری در قزاقســتان را به دقت زیر نظر دارد. 
الزم به ذکر است، یکشــنبه ۱۲ دی  جمعیت 
زیادی در شــهرهای »ژانائوزن« و »آکتائو« 
به خیابان ها آمدند و به قیمت باالی سوخت 
اعتراض کردند. دو روز بعد، تظاهرات آلماتی 
را فــرا گرفــت. اعتراض های گســترده در 
شهرها و مناطق مختلف قزاقستان با وجود 
اعالم وضعیت فوق العاده در این کشــور روز 
چهارشنبه نیز ادامه یافت و چندین هزار نفر 
در شهر» آلماتی« در قزاقستان به رغم اعالم 
وضعیت فوق العــاده راهپیمایی کــرده و با 
پلیس درگیر شدند. گفتنی است؛ در پی این 
تحوالت، سخنگوی بانک ملی قزاقستان از 
توقیف موقت فعالیت تمام موسسات مالی 

در این کشور خبر داد.

بین الملل
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میزان مصرف آب در صنایع اصفهان راستی آزمایی شود
معاون عمرانی استاندار اصفهان گفت: با توجه به گزارش حفر چاه های غیر مجاز در هفته های اخیر، گروهی 
از بازرسان برای راستی آزمایی میزان مصرف آب در صنایع اصفهان اعزام خواهند شد. مهران زینلیان در 
سومین جلسه از جلسات چهارگانه استانداری، آب منطقه ای، جهادکشاورزی و صنف کشاورزی اظهار کرد: 
بازرسان با حضور کارشناسان صنف کشاورزی، آب منطقه ای و دادگستری برای نظارت بر میزان مصرف 
آب در صنایع کار خود را آغاز خواهند کرد. زینلیان با بیان اینکه احیای زاینده رود خواسته همگان است و 
در این جلسات به دنبال کاهش مصارف مجاز، حذف مصارف غیر مجاز و رسیدن به کیفیت آب هستیم، 
گفت: با وجودی که یک سامانه نظارتی بر چاه های غیر مجاز وجود دارد، اما کماکان شاهد گزارش از حفر 
این دست چاه ها هستیم که باید نظارت قوی تری صورت بگیرد. معاون عمرانی استانداری اصفهان گفت: 
از ارائه بسته پیشــنهادی برای احیای زاینده رود که مورد توافق همگان از باال تا پایین حوضه آبریز باشد، 
استقبال می کنیم. زینلیان گفت: بخش اندکی از مدیریت حوضه زاینده رود در استان اصفهان است و بقیه 
به مدیریت کشوری بستگی دارد و نمی توان کاری بیش از این انجام داد. زینلیان با اشاره به اینکه درباره 
پساب مدعیان زیادی وجود دارند، گفت: برای مدیریت پســاب نیاز به خرد جمعی و همیاری نهاد های 
مختلف است، از این رو رسیدگی به مسئله پساب و ساماندهی رودخانه زاینده رود در جلسات آینده بررسی 
خواهد شد.  زینلیان با بیان اینکه هدف از برگزاری جلسات چهارگانه با صنف کشاورزان، جهاد کشاورزی، 
آب منطقه ای و استانداری رسیدن به مصوبات یکسان و ارائه آن به نهاد های مختلف است، گفت: رسیدن 
به یک توافق و یک دیدگاه یکسان تنها راهکار فعلی برای حل مشکل زاینده رود است و تا زمانی که مقابل 
یکدیگر بایستیم و به جای شنیدن سخنان همدیگر، تنش ایجاد کنیم، مشکل زاینده رود حل نخواهد شد. 
زینلیان گفت: تاریخ بازگشایی زاینده رود مشخص نیست و هنوز در این خصوص به جمع بندی نرسیده ایم.

ایمن سازی شبکه های برق در بازار قیصریه اصفهان
مدیر برق منطقه یک شرکت توزیع برق اصفهان گفت: شبکه های برق در بازار قیصریه اصفهان و سرای ملک 
التجارساماندهی شد. علیرضا عریضی اظهار کرد: بیش از یک کیلومتر بهینه سازی شبکه های برق سرای 
ملک التجار بازار قیصریه اصفهان در ۴ مرحله نصب ترانس هوایی، کابل کشی فشار متوسط و ضعیف، بهینه 
سازی شبکه فشار ضعیف هوایی داخل سرای ملک التجار و برکناری شبکه فرسوده نا ایمن اجرا شد. در 
تابستان سال ۱۳۹۹ پس از انتشار خبر آتش سوزی مغازه طالفروشی در بازار قیصریه خبر آتش سوزی 
مغازه سفره قلمکاری رسانه ای شد. مدیر عامل سابق سازمان آتش نشانی و خدماتی ایمنی شهرداری 
اصفهان در این خصوص می گوید: طی سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ سه مورد حریق در بازار قیصریه و میدان 

نقش جهان رخ داد که اغلب به دلیل اتصالی برق و پیکنیک بود.

حق نکاشت کشاورزان، هر جریب 200 هزار تومان
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشــاورزان اصفهان گفت: مبلغی که برای جبران خسارت کشت نکردن 
کشاورزان پرداخت شده دربرابر خسارات وارد شده به کشاورز، بسیار اندک است. وحیدا اظهار کرد: حق 
نکاشت واریز شده برای هر جریب ۲۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است که هکتاری دو میلیون تومان 
می شود و این مبلغ دربرابر خسارات وارد شده به کشاورز، بسیار اندک است. خسارت نکاشت به حساب 
بیش از ۲۳ هزار و ۳۰۰ نفر کشاورز اصفهانی واریز شده است که مبلغ واریزی خسارت نکاشت ۱۲۰ میلیارد 
تومان برای کشاورزان شرق اصفهان اســت. به گفته وی، قول های زیادی در جهت رفع مشکالت به ویژه 
معضل آب به کشاورزان داده شده و قرار بر آن بوده که در طول سه ماه مشکالت برطرف شود. ضمن آنکه 
هر ۱۵ روز یک بار هم گزارشی از اقدامات و برنامه ها داده می شود. کشاورزان از مسئوالن استان انتظار دارند 
طبق توافق نامه به وعده هایشان عمل کنند در حالی که با گذشت نزدیک به ۴۵ روز هنوز اقدام خاصی در 
این زمینه انجام نشده است. طبق توافق نامه ای که بین صنف کشاورزان، شورای میراب های شرق و غرب و 
استانداری اصفهان در روز سه شنبه دوم آذر ماه امسال به امضا رسید، مقرر شد مسئوالن استان هر ۱۵ روز 

یک بار درباره پیگیری ها و پیشرفت امور حوضه زاینده رود اطالع رسانی کنند.

لوازم خانگی قاچاق همچنان در دسترس؛ 

ُسنبهُپرزورقاچاقچیها!

با وجود ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشــور، بخشی از بازار را 
محصوالت قاچاق در اختیار دارند.

 عباس هاشــمی، دبیرکل انجمن صنایع لــوازم خانگی ایران گفت: 
برند های لوازم خانگی شــاید عالقه چندانی برای بازگشت به ایران 
نداشته باشند چرا که هنوز قاچاق را دارند و  از آن برای فروش بخشی 

از محصوالت خود استفاده می کنند.
قاچاق، امروز به ابزاری برای ورود دوباره برند های لوازم خانگی به 
بازار ایران تبدیل شده است. شرکت هایی که در روزهای تحریم کشور 
ما را ترک کردند؛ حاال با استفاده از قاچاق می خواهند بخشی از سهم 

بازار ایران را در اختیار داشته باشند.
طبق گفته قاسم مصطفوی، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع لوازم 
خانگی ایران، حدود ۳۰ تــا ۴۰ درصد بازار لــوازم خانگی در اختیار 

محصوالت قاچاق است. 
این لوازم خانگــی در حالی در بــازار فروخته می شــوند که خرید 
آن ها پر دردسر است. ممنوعیت واردات باعث شده تا هیچ کدام از 
محصوالت فروخته شده گارانتی و خدمات پس از فروش نداشته 
باشند و طبق اعالم مسئوالن این حوزه تمام گارانتی های ارائه شده 

تقلبی و بدون اصالت هستند.

قاچاق لوازم خانگی هنوز صرفه اقتصادی دارد
رییس انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی در این خصوص می گوید: 
نباید تولیدات داخل را با محصوالت قاچاق مقایسه کرد چرا که این 
محصوالت گارانتی و خدمــات پس از فروش ندارنــد در حالی که 

تولیدات داخل گارانتی و خدمات چند ساله دارند.
به گفته دیانــی، افراد بــرای واردات مالیات و حق ورود به کشــور 
پرداخت نمی کنند پس قاچاق بــرای آن ها صرفه اقتصادی دارد در 
حالی که تولید کنندگان داخلی به طور مداوم تحت فشــار پرداخت 

مالیات و حقوق دولتی مختلف هستند. 
عده زیادی دلیل این حجم از قاچاق لوازم خانگی را وجود شبکه ای 
ســازمان یافته می داننــد که تنها ســهم ناچیزی از آن بــه کولبران 

می رسد. 
غزنوی، ســخنگوی انجمن تولید کننــدگان لــوازم خانگی در این 
خصوص گفت: اگر چه شرایط اقتصادی در برخی از شهر های مرزی 
طوری اســت که برخی از مردم به ناچار رو به کولبری آورده اند، اما 
کولبر ها کمترین سهم را از این اتفاق می برند و عمده سود این کار به 

جیب وارد کنندگان اصلی می رود.
با وجود مشــکالت مختلف، لوازم خانگی قاچاق پیشنهاد بسیاری 

از فروشندگان لوازم خانگی در کشور است. بررسی های میدانی ما 
نشان می دهد سود مناســب فروش محصوالت قاچاق باعث شده 
تا تمایل به فروش این محصوالت باال باشد. کاالهایی که به صورت 
غیر قانونی وارد کشور شده اند به راحتی در بازار تخلیه، انبارداری، به 

صورت شخصی گارانتی و فروخته می شود.

کاهش ۶4 درصدی قاچاق لوازم خانگی
طبق اعالم ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز طی ۸ ماه ابتدای امسال 
هزار میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان لوازم خانگی قاچاق وارد کشــور 
شده است که نســبت به قاچاق ۳ هزار میلیاردی این حوزه در سال 
۹۹ کاهش ۶۴ درصدی داشته ؛ اما هنوز این حجم از قاچاق آسیبی 

برای صنعت لوازم خانگی داخلی محسوب می شود.
تولید کنندگان لوازم خانگی باور دارند که راه مقابله با این مشکل به 

دست خودشان است. 
هاشمی می گوید: اگر موضوع ارتقای کیفیت تولیدات داخل، قیمت 
گذاری مناسب تولیدات داخل و تامین صحیح بازار مورد توجه قرار 
بگیرد، وفاداری به مشتری ایجاد خواهد شد و در این شرایط دیگر 

کسی سراغ کاالهای قاچاق نخواهد رفت.

سرپرست ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
اصفهان گفت: میزان اعتباری که به استان اصفهان 
داده شده بیشتر از مالیات است. محمدرضا قاسمی 
با بیان اینکه یک برداشت غلط در خصوص مالیات 
اصفهان وجود دارد، اظهــار کرد: برخی می گویند که 
مالیات استان اصفهان را به خود استان برگردانند تا 
خود آن ها مدیریت بودجه استان را به عهده گیرند، با 
این استدالل که پولی که داده می شود بیشتر از پولی 

است که می گیرند. قاسمی گفت: حقوق یک سری 
دســتگاه ها مانند آموزش و پرورش، دانشگاه ها و 
پروژه های بزرگ از منابع اســتانی تامین نمی شود 
بنابراین پول هایی در اســتان خرج می شــود که از 
منابع استانی نیست. سرپرست سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان اصفهان گفت: سازمان برنامه 
و بودجه کشور ۵۰ درصد هزینه های کشور را توانسته 
برش استانی بزند و به عبارتی ۵۰ درصد پروژه های 
ملی را استانی کرده است. قاسمی با اشاره به اینکه 
حاصل جمع این هــا در یک جدول برای اســتان 
اصفهان ۳۴ هزار میلیارد تومان است،افزود: با وجود 
اینکه هنوز ۵۰ درصد پروژ ه ها در این حاصل جمع ها 

وارد نشده، اگر ۵۰ درصد دیگر وارد شود مبلغ مورد 
نظر بیشــتر خواهد شد. قاســمی، مالیات استان 
اصفهان در سال آینده را حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان 
عنوان کرد و گفت: این میزان هزینه در مقایسه با ۳۴ 
هزار میلیارد اعتبار نشان می دهد که دو هزار میلیارد 
تومان هم اصفهان بدهکار است. قاسمی ادامه داد: 
با این وجود بسیاری از هزینه های کالن مانند سهم 
وزارت امور خارجه و یا وزارت دفاع از استان اصفهان 
هنوز تخمین زده نشده که استان اصفهان بابت آن 
باید چه میزان پرداخت کند؛ برای مثال گفته شــده 
که سهم اصفهان از هزینه دفاعی در مرز ها حدود ۵۰ 

هزار میلیارد تومان می شود.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان خبر داد:

اختصاص اعتبار 34 هزار میلیاردی برای اصفهان

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

اقتصاد سرمایه داری، مشکالت 
اقتصادی را حل نمی کند

خبر روز

گر چه شرایط اقتصادی در برخی از شهر های مرزی  ا
طوری است که برخی از مردم به ناچار رو به کولبری آورده 
اند، اما کولبر ها کمترین سهم را از این اتفاق می برند و 

عمده سود این کار به جیب وارد کنندگان اصلی می رود

مصرف گاز روی مدار صعود
سخنگوی شرکت ملی گاز از افزایش ۲۰ درصدی مصرف گاز نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: در شرایط 
فعلی نیازمند مدیریت مصرف از سوی مشترکان هستیم. محمد عسگری با بیان اینکه مقدار مصرف گاز در 
بخش خانگی و تجاری به حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب رسید که حدود ۷۰ درصد تولید گاز کشور را به خود 
اختصاص داده اســت، اظهار کرد: اکنون تولید گاز طبیعی در حداکثر مقدار خود است. وی با تاکید بر اینکه 
شاهد روند افزایشی مصرف گاز در کشور هستیم، گفت: اکنون روزانه حدود ۱۱۰ میلیون مترمکعب به بخش 
صنعت و روزانه بیش از ۱۱۰ میلیون مترمکعب به نیروگاه ها اختصاص یافته است که اگر مصرف در بخش 
خانگی افزایش یابد، این مقدار گازرسانی به این دو بخش هم کاهش می یابد. سخنگوی شرکت ملی گاز با 
تاکید بر لزوم رعایت در میزان مصرف و صرفه جویی در گاز، تاکید کرد: الزم است همه مشترکان نسبت به 
این مهم حساس باشند؛ دمای ۱۸ تا ۲۱ را مدنظر قرار دهند، از لباس های گرم در داخل منزل استفاده کنند و 
برای گذر از این چالش همراهی الزم را با شرکت گاز داشته باشند. به گفته عسگری، هر چه میزان صرفه جویی 
افزایش یابد منافع آن بیشتر است، چرا که با افزایش مصرف محدودیت ها به سمت صنعت و تولید حرکت 
می کند و در واقع تاثیر این مصرف بی رویه در تمام ابعاد دیده می شود. وی اظهار کرد: اکنون با توجه به تکمیل 
تعمیرات اساسی پاالیشگاه ها، بیش از ۸۰۰ میلیون مترمکعب گاز فرآورش و وارد شبکه سراسری می شود، 
باز هم ناترازی انرژی در گاز داریم که این امر نشان می دهد، الگوی مصرف درستی در این زمینه وجود ندارد.

چند درصد از کارتخوان ها پرونده مالیاتی دارند؟
رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی از اتصال حدود یک میلیون و ۸۰۰ دستگاه  کارتخوان بانکی 
به پرونده مالیاتی خبر داد. محمد برزگری با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت: تمام اشخاص دارای ابزار 
my.tax.gov. پرداخت های بانکی می توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی

ir فهرست تمامی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده کرده و 
نسبت به الصاق آنها به پرونده های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند. وی بیان کرد: 
طبق اطالعات بانک مرکزی، در مجموع ۱۳ میلیون دستگاه  کارتخوان بانکی و یا درگاه  پرداخت الکترونیکی 
در کشور وجود دارد که از این تعداد حدود ۴ میلیون دستگاه تعیین تکلیف شده است و ۵ میلیون کارتخوان 
همچنان بالتکلیف هستند که امکان ثبت نام مودیان از طریق درگاه سازمان امور مالیاتی فراهم شده است. 
برزگری افزود: حدود یک میلیون و ۸۰۰ دســتگاه  کارتخوان بانکی را به پرونده مالیاتی متصل کرده ایم و 
همچنین بانک مرکزی برای دو میلیون و ۲۰۰ دستگاه  کارتخوان بانکی پیامک فوری ثبت نام ارسال کرده 
است. در این برنامه، مهران محرمیان، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی نیز گفت: در حال حاضر برای 
آنکه یک دستگاه کارتخوان به فردی تعلق گیرد، باید فرد متقاضی پرونده  مالیاتی و  مجوز فعالیت اتاق های 
اصناف را داشته باشد اما برای تســهیل در کسب وکارها ســخت گیری زیادی انجام نمی شود و از طریق 

استشهاد محلی هم به فرد متقاضی دستگاه کارتخوان بانکی داده می شود.

تکذیب کمبود روغن در بازار
درحالی که شــایعاتی پیرامون کمبود عرضه روغن منتشــر شده، این موضوع از ســوی رییس اتحادیه 
سوپرمارکت  داران و فروشندگان مواد پروتئینی رد شد. رییس اتحادیه سوپرمارکت  داران و فروشندگان 
مواد پروتئینی گفت: در تامین روغن خوراکی در بازار مشکلی نداریم و عرضه روغن در سطح شهر مناسب 
است. فروشندگان هر زمان که نیاز به روغن داشتند، شرکت ها محصوالت خود را در اختیار آن ها گذاشته اند. 
به طور کلی هر گونه خبر مبنی بر گرانی و کمیاب شدن روغن در بازار را به شدت تکذیب می کنم. درخشانی 
گفت: قوطی های پالستیکی هم در کشور برای بسته بندی موجود است و کمبودی در بازار نداریم. دبیر انجمن 
صنفی صنایع بیسکوئیت، شیرینی و شــکالت ایران، از کمبود روغن صنعت، افزایش بیش از دو برابری 
قیمت این ماده اولیه و کاهش تولید این محصوالت خبر داده و علــت آن را بالتکلیفی در حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی عنوان کرده بود. اما رییس انجمن صنفی تولید کنندگان روغن نباتی ضمن تکذیب کمبود و گرانی 

روغن، اعالم کرده که واقعیت آن است که این تخلفات در بازار در حال انجام است.

اخبار

کافه اقتصاد

مسئول سامانه های نوین آبیاری سازمان جهاد کشــاورزی اصفهان گفت: طی ۹ماه نخست امسال، حدود ســه هزارهکتار از باغ ها و اراضی کشاورزی استان اصفهان به 
سامانه های نوین آبیاری مجهز شده است. محمود صالحان اظهار کرد: سامانه های نوین آبیاری با اعتبار افزون بر ۹۰ میلیارد تومان اجرا شده است. به گفته صالحان؛ حدود 
۳۰ درصد معادل ۱۲۹ هزار هکتار از اراضی و باغ های استان به سامانه های نوین آبیاری مجهز شده است. مسئول سامانه های نوین آبیاری سازمان جهاد کشاورزی اصفهان، 
گفت: پیاده سازی سامانه های نوین آبیاری دراستان با توجه به نوع سیستم افزایش بهره وری مصرف آب تا ۹۵ درصد دنبال خواهد داشت. صالحان گفت: اجرای سامانه های 
نوین آبیاری در شهرستان های استان باتوجه به متنوع بودن شرایط آب و هوایی و اقلیم و الگوی کشت ازلحاظ نوع سیستم تفاوت دارد. صالحان گفت: اجرای سامانه های 
بارانی در شهرستان های غربی و سامانه های کم فشار در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل و سیستم های قطره ای و تیپ در باغ ها باتوجه به راندمان باال و ترویج و برگزاری 
کالس های آموزشی سازمان جهادکشاورزی در بیشتر شهرستان ها مورد استقبال قرارگرفته است. صالحان با بیان اینکه در شرایط فعلی خشکسالی، کاهش بارش ها و افت 
سطح سفره های زیرزمینی نیازمند توسعه روش های نوین آبیاری در استان هستیم، گفت: از آنجا که استقبال خوبی از سوی کشاورزان برای پیاده سازی این سیستم ها 
وجود دارد، اعتبارات و تسهیالت متناسب تخصیص می یابد که امسال تاکنون ابالغ نشده است. صالحان گفت: ظرفیت خوبی دربخش مشاوران، پیمانکاران و کارشناسان 

متخصص همچنین کارخانه های تولید لوله پلی اتیلن و اتصاالت در این زمینه در استان وجود دارد که عالوه بر نیاز داخلی، استان های دیگر را نیز خدمات رسانی می کنند.

تجهیز سه هزار هکتار از اراضی اصفهان به سامانه های نوین آبیاری

صادرات گل میخک 
در ترکیه

گل میخک بخــش بزرگی از 
صــادرات گیاهــان زینتی در 

ترکیه را تشکیل می دهد.

وز عکس ر

نماینــده مــردم اصفهان در مجلس شــورای 
اسالمی گفت: معتقدم اگر همچنان در چارچوب 
اقتصاد ســرمایه داری حرکت کنیم، مشکالت 
اقتصادی حل نمی شود. حجت االسالم حسین 
میرزایی دربــاره مالیات بــر ارزش افزوده که 
در الیحه بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی شــده است، 
اظهار کرد: موضوع مالیات بر ارزش افزوده مورد 
جدیدی نیست و همیشه اعمال می شده است، 
اما در الیحه بودجه که از سوی دولت به مجلس 
ارائه شــده موضوع مالیات بــر ارزش افزوده 
گنجانده شده، ولی هنوز به تصویب نرسیده و 
باید در کمیسیون تلفیق بودجه بررسی های الزم 
در این زمینه انجام شود تا در مورد کلیات آن در 
مجلس تصمیم بگیرند. وی افزود: مالیات بر 
ارزش افزوده یک قانون مجزا و جدا دارد و کاری 
به الیحه بودجه ندارد و پدیده جدیدی نیست. 
حذف ارز ترجیحی هــم یکی از مباحث بودجه 
۱۴۰۱ اســت که هنوز دربــاره آن تصمیم نهایی 
گرفته نشده که در صورت تصویب و اجرای آن 
کمک های حمایتی برای مردم پیش بینی شده 
است. نماینده مردم اصفهان در مجلس درباره 
گرانی روزافزون کاالهای مختلف، گفت: تورم، 
علل مختلفی دارد که یکی از دالیل آن افزایش 
پایه پولی کشور اســت که عمده این مشکالت 
را دولت قبلی به وجود آورده و ســازمان برنامه 
و بودجه متعهد اســت که پایه پولی کشور را به 
هر طریقی که می تواند افزایش ندهد که البته 
این امر بــه معنای حذف تورم نیســت و فقط 
به نرخ تورم اضافه نمی شود. میرزایی تصریح 
کرد: بر این باوریم کــه باید پول از پول اعتباری 
به ســمت پول کاالیی و حقیقی حرکت کند و 
اســکناس و پول الکترونیکی به شکل حواله 
پول باشد. همچنین حذف ربای بانکی، حذف 
بنگاه داری بانک ها، صندوق های سرمایه گذاری 
و موسســات مالی و اعتباری، تعیین تکلیف 
شرکت های دولتی و کمک گیری از درآمدهای 
شرکت های دولتی به نفع بودجه عمومی، تعیین 
تکلیف شرکت های خصولتی و تعیین تکلیف 
شرکت های خصوصی با مدیرت دولت از جمله 

راهکارهای حل مشکالت اقتصادی است.
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مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

معضل سرویس بهداشتی در مدارس چهارمحال و بختیاری
عدالت آموزشی، حلقه مفقوده ای است که باید در جای جای این کشور 
به دنبال آن بگردیم، تا زمانی که تمامی دانش آموزان در شــرایط برابر 
تحصیل نکنند، نمی توان با قطعیت گفت عدالت آموزشی در کشور محقق 
شده است. امروز دانش آموزان در نقاط مختلف کشور در مدارس سنگی، 
خشــتی و گلی تحصیل می کنند و این مدارس فاقد هرگونه امکانات 

آموزشی استاندارد است.
وضعیت مدارس از نظر ایمنی در مناطق محــروم و دورافتاده مطلوب 
نیســت، ناایمن بودن مدارس تنها مختص به مدارس مناطق محروم 
چهارمحــال و بختیاری نبــوده و در مــدارس مرکز اســتان نیز بحث 

مقاوم سازی مدارس ناایمن از موضوعات جدی محسوب می شود.
اگر گذرتان به مناطق محروم در چهارمحال و بختیاری افتاده باشــد، 
مدارسی را مشاهده می کنید که با سنگ و بلوک سیمانی ساخته شده اند 
و هیچ شباهتی به مدرسه ندارند، سیستم گرمایشی این مدارس بخاری 
نفتی اســت و هر لحظه امکان دارد جان دانش آموزان در معرض خطر 
قرار بگیرد. آتش سوزی در مدرسه ســفیالن لردگان که در دی ماه سال 
۱۳۸۳  رخ داد، هیــچ گاه از ذهن مردم چهارمحــال و بختیاری پاک 
نمی شود. آتش ۱۳ دانش آموز و معلم این مدرسه را به کام خود کشید، 
این خاطره غم انگیز همیشه بر لوح ســیاه خاطرات غم بار مردمان این 
دیار خواهد ماند. امروز پس از گذشت سالیان سال از پیروزی انقالب 
اسالمی هم چنان مدارسی در این استان وجود دارد که از امکانات اولیه 
مانند سرویس بهداشتی محروم هستند، قطعا این شرایط در شرایط 
کرونایی که رعایت دســتورالعمل های بهداشتی از ملزومات محسوب 
می شود،می تواند سالمت دانش آموزان را به خطر بیندازد. امروز کرونا 
هم مزید بر علت شده است تا محرومیت و نبود عدالت آموزشی بیشتر 
از گذشته به چشم بخورد. آموزش مجازی مسئله ای است که در برخی 
از نقاط چهارمحال و بختیاری و در بین دانش آموزان این مناطق گنگ 
و دور از دسترس باشــد، همچنین تهویه از دیگر ملزومات مدارس در 
شرایط کرونایی است که بازهم بســیاری از مدارس استان از وجود آن 

 بهره مند نیستند.

برخی مــدارس چهارمحــال و بختیاری فاقد حصار و ســرویس 
بهداشتی هستند

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اشــاره به وضعیت 
کنونی مدارس در رعایت پروتکل های بهداشتی، اظهار کرد: در حال حاضر 
باتوجه به سردسیر بودن استان، بحث تهویه در مدارس از اهمیت باالیی 
برخوردار است، زیرا به علت برودت هوا نمی توان پنجره ها را باز گذاشت.

وی افزود: ۷۲۰۰ کالس درس در چهارمحال و بختیاری نیازمند دستگاه 
تهویه هستند، برای خرید این دستگاه های نیازمند اعتباری بالغ بر ۳۶ 
میلیارد ریال هســتیم. قائدامینی، کمبود نیروی خدمتگزار در مدارس 
را از دیگر چالش های مــدارس چهارمحال و بختیاری در ایام شــیوع 
کرونا عنوان کرد و گفت: برای ضدعفونــی و گندزدایی مدارس به ویژه 
در مدارس دو شــیفته نیازمند نیروی خدمتگزار هســتیم، این  کمبود 
شرایط را در مدارس دشــوار کرده اســت. مدیرکل آموزش و پرورش 
چهارمحال و بختیاری در خصوص وضعیت ســرویس های بهداشتی 
برخی از مدارس در استان، بیان کرد: برخی مدارس در استان سرویس 
بهداشتی ندارد و وضعیت برخی سرویس های بهداشتی در مدارس نیز 
بسیار نامطلوب است، این مسئله در شرایط کرونا نگرانی های بسیاری 

را ایجاد کرده است.

برای ایجاد 43 چشمه سرویس بهداشتی در مدارس چهارمحال و 
بختیاری تامین اعتبار شده است

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه 
هیچ مدرسه ای در استان فاقد سرویس بهداشتی نیست، اظهار کرد: اما 
سرویس های بهداشتی این مدارس از کیفیت الزم برخوردار نیستند و 

نیازمند تعمیرات اساسی هستند.
کامران رهی  با اشاره به اینکه مشکالت مدارس احصا شده است، گفت: 
برای ایجاد ۴۳ چشمه سرویس بهداشتی تامین اعتبار شده و در حال 
انتخاب پیمانکار هستیم، همچنین سرویس بهداشتی ۱۰۰ مدرسه دیگر 
نیازمند تعمیر است. رهی بیان کرد: امســال ۲۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون 
تومان برای تعمیر سرویس بهداشــتی مدارس چهارمحال و بختیاری 

درنظر گرفته شده است. 
مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه 
مدارس در تمامی شهرســتان ها نیازمند تعمیر و تجهیز هستند، عنوان 
کرد: در شهرستان های پرجمعیت استان مدارس نیازمند تجهیز و تعمیر 
هســتیم، مهم ترین مشــکل در حال حاضر تامین اعتبار برای احداث 
مدارس در مناطق محروم است. وی با اشــاره به اختصاص اعتبارات 
محرومیت زدایی به چهارمحال و بختیاری، خاطرنشان کرد: ۸۴ پروژه 
احداث  مدرسه در مناطق محروم تعریف شده است که با ابالغ اعتبارات، 

روند اجرایی این پروژه ها آغاز می شود.
رهی در پایان با بیان اینکه در چهارمحال و بختیاری ۱۰ مدرسه کانکسی 
وجود دارد، توضیح داد: همچنین تعدادی مدرسه سنگی در استان وجود 

دارد، اما مدارس در مناطق محروم آن چنان بی کیفیت نیستند.

اســتاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به فرمایشــات مقام معظم رهبری 
تصریح کرد: انقالب اسالمی وارد دومین مرحله خودسازی، جامعه پردازی و 
تمدن سازی شده است.  غالمعلی حیدری در جمع جوانان انقالبی مطالبه گر 
استان اظهار کرد: مطالبه گری راهگشای برون رفت از وضعیت فعلی استان 
اســت. وی با بیان اینکه باید در جهت پیشــرفت اســتان از ظرفیت جوانان 
استفاده شود، عنوان کرد: جوان گرایی و استفاده از ظرفیت این قشر در مکتب 

امام ره( و حاج قاسم بوده که باید از آن الگو گرفت.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به فرمایشــات مقام معظم رهبری، 
تصریح کرد: انقالب اســالمی وارد دومین مرحله خودسازی، جامعه پردازی 
و تمدن سازی شــده اســت. حیدری ادامه داد: با تالش و مجاهدت جوانان 
انقالبی، نظام جمهوری اسالمی ایران به منظور تحقق آرمان ایجاد تمدن نوین 
اسالمی ایجاد شده است. وی با بیان اینکه انقالب زمینه ساز ظهور امام عصر 
)عج( خواهد بود، مطرح کرد: جوانان انقالبی با تحصیل، تهذیب و برنامه ریزی 
منسجم و حضور فعاالنه در عرصه های گوناگون جامعه در حل مسائل اجتماعی 

و اقتصادی گام بردارند. استاندار چهارمحال و بختیاری، حاج قاسم سلیمانی را 
نمونه بارز و مجسم یک جوان مومن، انقالبی و پرتالش دانست و گفت: سردار 

سلیمانی در مکتب امام)ره( و والیت فقیه رشد یافت.
حیدری با اشــاره به اینکه حاج قاســم ملی ترین و امتــی ترین فرد جامعه 
اسالمی اســت، اظهار کرد: سرعت عمل و تصمیم گیری ســردار سلیمانی در 

میدان نبرد مرزهای امنیتی کشور را ارتقا داد.
وی با اشاره به فعالیت دشمن در شبکه های اجتماعی و جنگ نرم، عنوان کرد: 
دشمن با شبکه اجتماعی و فضای مجازی دائما به دنبال دلسرد کردن مردم، 

حاشیه سازی و ناکار آمد نشان دادن دولت سیزدهم است.
استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه جوانان باید از شهدایی همچون 
شهید آوینی و حاج قاســم الگو بگیرند، گفت: ظرفیت ها و آرمان های انقالب 
باید هنرمندانه با اســتفاده از فضای مجازی به جامعه معرفی شود. حیدری 
ادامه داد: با استفاده از توانمندی داخلی و جوانان مشکالت موجود در جامعه 

حل خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه دور شدن از دانشگاه 
به جامعه خسارت وارد می کند، گفت: صنعت، کشاورزی، تولید و جامعه باید 

از دانشگاه بهره مند شوند.
حجت االسالم محمدعلی نکونام  با بیان اینکه حاج قاسم مدیری جهادی بود، 

اظهار کرد: سردار سلیمانی الگویی کامل است که باید به جهان معرفی شود.
وی با اشــاره به اینکه موانع نباید اراده ما را در برابر انجام تکلیف بکاهد و ما را 
زمین گیر کند، عنوان کرد: این مسئله یکی از درس های بزرگی است که باید از 

مکتب حاج قاسم آموخت.
نماینده ولی فقیــه در چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه دانشــگاه ظرفیت 
عظیمی در نظام جمهوری اسالمی ایران است، تصریح کرد: دانشگاه ها باید به 

تراز نظام جمهوری اسالمی رسانده شوند.
حجت االسالم نکونام با اشــاره به اینکه در دانشگاه ها به میزان ۴۲ سال سن 
انقالب کار نشده اســت، ادامه داد: حقیقت انقالب نورانی و برجسته است که 
می توانست عرصه علم را بیش از حد موجود رشد دهد و موجب نخبه پروری 

شود. وی با بیان اینکه دانشگاه ها در برخی برهه ها درگیر حواشی دست و پا 
گیر شدند، افزود: دانشگاه ها باید از حواشی دور شوند و به متون بپردازند.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه فضای انسان پروری، 
کرامت انسانی، علم، رشــد و نوآوری بیش از پیش در دانشگاه ها باید ایجاد 
شود، مطرح کرد: صنعت، کشاورزی، تولید و جامعه باید از دانشگاه بهره مند 
شوند. حجت االسالم نکونام با اشــاره به اینکه مدیریت خوب موجب رشد و 
پیشرفت دانشگاه می شــود، افزود: هر چه از دانشــگاه دور شویم به جامعه 

خسارت وارد می شود.
وی با بیان اینکه مدیران باید نگاه انقالبی و جهادی داشته باشند، اظهار کرد: 
دشمن همواره درحال ایجاد موانع برای انقالب است پس نباید انتظار داشته 

باشیم راه هموار شود.
وی با بیان اینکه دانشگاه های استان ظرفیت و کمبودهای زیادی دارند که باید 
به آنها توجه شــود، عنوان کرد: کمبودها از نظر انسانی و سخت افزارها باید در 

دانشگاه های چهارمحال و بختیاری رفع شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

انقالب اسالمی در مسیر تمدن سازی در حرکت است
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

دور شدن از دانشگاه به جامعه خسارت وارد می کند

مدیرکل راه و شهرسازی استان مطرح کرد:

نیاز دو هزار میلیارد تومانی اعتبار برای تکمیل راه آهن 
چهارمحال و بختیاری

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: برای تکمیل طرح راه آهن مبارکه به شهرکرد، 
دو هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که با توجه به طلب پیمانکار، رقم پیشنهادی اعتبار بودجه ۱۴۰۱ 

جوابگوی این پروژه نیست.
حسینعلی مقصودی اظهار کرد: اعتبار امســال این پروژه  ۳۲۵ میلیارد تومان  و میزان تخصیص 
اعتبار سال جاری نیز ۲۰۰ میلیارد تومان است که نیمی از آن به صورت نقد و مابقی به صورت اسناد 

سه ساله است؛ اما متاسفانه تعهد نقدی این اعتبار محقق نشده است.
تاکنون برای احداث این خط ریلی  ۵۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است و طبق هماهنگی ها، جزو 

دو پروژه اول استان در سفر آتی رییس جمهور به استان محسوب می شود.
به گفته مقصودی، مهم ترین راه حل مشکل اعتبار راه آهن اســتان غیر از منابع دولتی، استفاده از 
کمک بانک ها از طریق ماده ۵۶ است و با توجه به اینکه بیشترین بهره برداری از راه آهن مربوط به 
صنایع استان است؛ قطعا پیگیری تعهد صنایع استان در کمک به تکمیل این پروژه، از دیگر راه های 

رفع این مشکل به شمار می رود.
کاظم ابهجی، مدیرکل دیوان محاسبات استان نیز گفت: مشکالت مطرح شده به مرکز انتقال داده 
می شود تا در آستانه تصویب بودجه ۱۴۰۱ و در حالی که برآورد های بودجه در کمیسیون تلفیق در حال 

بررسی است و امکان تغییرات وجود دارد، رقم اعتباری در صورت کمبود اصالح شود.

 محکومیت 5 میلیارد ریالی قاچاقچی ماینر 
در چهارمحال و بختیاری

مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری گفت: با دریافت گزارش در مورد نگهداری دستگاه 
استخراج رمز ارز در محل پرورش ماهی، ماموران پلیس آگاهی شهرستان لردگان به محل مراجعه 
و تعداد ۵۹ دستگاه ماینر را کشف و توقیف کردند. محمد رضا عمرون ادامه داد: پرونده برای رسیدگی 
به شعبه اول بدوی اداره تعزیرات حکومتی ارسال و پس از رسیدگی، اتهام انتسابی محرز دانسته 

شد و متهم عالوه بر ضبط کاال به پرداخت ۵ میلیارد و ۷۸۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

توزیع 1۷ هزار و 54۶ تن کود در چهارمحال و بختیاری
مدیر شرکت خدماتی حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: امسال ۲۴ هزار و ۵۳۵ تن 
کود ازته، ۵ هزار و ۹۵۱ تن کود فسفاته و دو هزار و ۳۶۹ تن کود پتاسه سهمیه استان است که از این 

میزان تاکنون ۱۷ هزار و ۵۴۶ تن به استان حمل و در ۱۰ شهرستان توزیع شده است.
مسعود میرزایی اظهار کرد:امســال ۶۸۲ تن کود ازته، یک هزار و ۳۲۲ تن کود فسفاته و ۴۸۵ تن 
کود پتاسه در اســتان توزیع شــد. دو هزار و ۸۰۰ تن کود دیگر در حال حمل است که ۷۵۰ تن آن از 

پتروشیمی مرودشت و مابقی از پتروشیمی لردگان بارگیری می شود. 
همچنین تا پایان امسال ۲۳ هزار و ۵۳ تن کود تحویل شرکت خدمات حمایتی و در ۱۳ استان کشور 

تقسیم و توزیع خواهد شد.
در سطح اســتان ۳۹ کارگزار و ۱۳ انبار فرعی مشــغول فعالیت هســتند که ۹ کارگزار رسمی و یک 
فرعی در شهرکرد مستقر هستند که وظیفه دارند کود را با قیمت مصوب، از طریق حواله و به صورت 
الکترونیکی به کشاورزان تحویل دهند.از کل تولیدات پتروشــیمی لردگان ۲.۵ الی ۳ هزار تن به 
صورت فله صادر می شود که از اول بهمن ماه امسال میزان کود مصرفی استان و سایر استان ها از این 
پتروشیمی تامین و توزیع خواهد شد. میرزایی به وضعیت کود فسفات و پتاسه اشاره کرد و اظهار 

داشت: ۸۵ درصد از کود فسفات و پتاسه واردات و تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد آن در کشور تولید می شود.

اخبار
شنبه 18 دی  1400 / 5 جمادی الثانی 1443 / 08 ژانویه  2022 / شماره 3439
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تبصره 3 ذیل ماده 120 
10/65 شــماره نامه: 140085602024011887- 1400/10/13 نظر به اینکه 
ششــدانگ پالک 88 فرعی از 4796 اصلی ) که در راستای اســتاندارد سازی به 
پالک 2030 فرعی از 4796 اصلــی واقع در بخش 5 اصفهان تبدیل شــده ( در 
دفتر 198 صفحه  113 به شماره ثبت 25267 و ســند به شماره چاپی 699493 
دفترچه ای به نــام نادعلی ســلیمانی ثبت و ســند مالکیت صــادر گردیده )که 
بموجب صداقیه 44917 مــورخ 1376/06/16 دفترخانه 25 اصفهان یک دانگ 
آن از طرف نادعلی ســلیمانی به خانم بتول طالبی اســکندری انتقال شده و پس 
از آن بموجب ســند انتقال 62625 مــورخ 1384/06/05 دفترخانه 85 اصفهان 
یک دانگ دیگر آن به خانم بتول طالبی انتقال شــده ســپس بموجب سند اقاله 
81925 مورخ 1396/02/30 دفترخانــه 85 اصفهان به نادعلی ســلیمانی اقاله 
گردیده( و سپس بموجب ســند شــماره 18132 مورخ 1391/04/06 دفترخانه 
146 اصفهان حق انتفاع )ســکنی عمری( جهت ســکونت را منتفــع خانم بتول 
طالبی اســکندری و افراد تحت تکلــف وی در تصرف دارنــد و در صورت فوت 
منتفع حق انتفاع ســاقط می گردد و منتفــع حق انتفاع را بــه هیچ صورت حتی 
بصورت صلح حقوق - وکالــت و غیره را ندارد اعالم مــی دارد به موجب گواهی 
انحصار وراثت 9909976862500471 مورخ 1399/03/18 قاضی شورای حل 
 اختالف شــعبه 54 حصر وراثت اصفهان آقای نادعلی سلیمانی  فوت شده و وراث 
حین الفوتش عبارتند بتول طالبی اسکندری زوجه و صدیقه و فاطمه و قاسمعلی و 
مهدی و محمد شهرت همگی سلیمانی فرزندان و الغیر سپس فرزندان متوفی ) به 
غیر از صدیقه( اعالم نموده اند که سند مالکیت چهار دانگ متوفی  نزد یکی از ورثه 
به نام بتول طالبی اسکندری می باشد که به موجب تبصره 3 ذیل ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت بدواً به نامبرده اخطار و به جهت انقضای مدت ده روز از تاریخ ابالغ 
اخطاریه و عدم مر اجعه و تحویل سند مالکیت به این منطقه ثبتی به موجب اخطاریه 
و عدم ارائه سند مالکیت مزبور نامبردگان با ارائه درخواست 1400031262 مورخ 
1400/09/23 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 
یکتا 140002150373000396 مورخ 1400/09/21 و رمز تصدیق 352962 به 
گواهی دفترخانه اسناد رسمی 430 اصفهان رسیده درخواست صدور سند مالکیت 

نسبت به سهم االرث خود نموده اند لذا، مراتب یکبار آگهی تا چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم می باشد و یا مجوز قانونی جهت نگهداری سند 
مالکیت دارد به این اداره ارائه و یا نسبت به تحویل سند مالکیت مذکور اقدام نماید 
در غیر اینصورت پس از پایان مهلت ده روز از انتشار آگهی و عدم وصول اعتراض 
موجه، ســند مالکیت وراث طبق مقررات صادر و سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار 
ساقط خواهد شد. م الف: 1255057 اداره ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

اخطار اجرایی
10/66 شــماره: 607/98 به موجب رای شــماره 108 تاریــخ 99/3/22 حوزه 
 نطنز شــورای حل اختالف شهرســتان نطنز که قطعیت یافته است محکوم علیه

 1- روح اله آوش فرزند محمدرضا به نشــانی مجهول المکان 2- حمیده ارشــد 
فرزند اسفندیار به نشانی نطنز چهل دســتگاه خ تربیت کوچه بهار منزل اسفندیار 
ارشد خواندگان به صورت تضامنی محکومند به 1- پرداخت مبلغ 149/000/000  
ریال به عنوان اصل خواســته با احتساب خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک ) 1397/12/01( لغایت اجرای حکم 2- پرداخــت مبلغ 2/987/500 ریال 
به عنوان خسارات دادرســی. رعایت تبصره 2 ماده 309 ق.آ.د.م الزامی می باشد 
، پرداخت هزینه اجرایی در حق صندوق دولت. مشــخصات محکوم له: غالمرضا 
عبدالهی با وکالت روح اله خاکی فرزند نجف به نشــانی نطنز خ رهن قبل از چهار 
راه افوشته دفتر وکالت . ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به بدهد یا مالــی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت 
 اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نمایــد. م الف:1254810  

شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان نطنز
فقدان سند مالکیت

10/67 شــماره نامه: 140085602253000519- 1400/10/07 نظر به اینکه 
آقای محمد صادق محمد ســلطانی ورنوســفادرانی فرزند احمد به استناد 2 برگ 
استشــهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شــده و گواهی حصر 

وراثت شماره 741 مورخ 1396/12/07 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 اهواز 
و گواهی واریز مالیات بر ارث شماره 19050 مورخ 1400/08/22 اداره امور مالیاتی 
شهرستان اهواز، مدعی اســت که سند مالکیت ششــدانگ یک باب خانه پالک 
1521 فرعی از 354- اصلی به مساحت 998/35 متر مربع واقع در کچوئیه بخش 
9 ثبت اصفهان که در صفحه 154 دفتر 31 امالک باغبهادران ذیل شماره 5289 
به نام مورث وی خانم زیور عطائی کچوئی فرزند تقی و ســند مالکیت به شــماره 
چاپی 929551 سری 85/ الف  صادر و تسلیم گردیده و مورد معامله دیگری واقع 
نشده به علت جابجایی مفقود شده اســت لذا چون نامبرده درخواست صدور سند 
مالکیت المثنی نموده، طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت، مراتب آگهی 
می شــود که هر کس مدعی انجام معامله نســبت به ملک موصوف یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز پس از آن به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا سند معامله ارائه نشود، 
اداره ثبت، المثنای سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 
کرد. م الف: 1246795 حمید سعیدی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

باغبهــادران   
 تحدید حدود اختصاصی

10/68 چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه باغچه پــالک ثبتی 0 فرعی از 
2182 اصلی واقع در  بخش 2 ثبت خوانســار به نام  غالمعلی صرامی فروشــانی 
فرزند احمد رضا  در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل 
نیامده است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شــنبه مورخ 1400/11/12 ساعت 
9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهــد آمد، لذا به موجب ایــن آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار  می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظی 
 صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1400/10/18 
 م الــف: 1249794 حبیــب اکبــری سرپرســت اداره ثبــت اســناد

 و امالک خوانسار

تحدید حدود اختصاصی
10/69 شماره نامه: 140085602022001206- 1400/10/13  نظر به اینکه تحدید 
حدود ششدانگ قطعه زمین معروف سرمقسم تقریبا 17 قفیزی به شماره پالک 1695 
فرعی از 159-  اصلی واقع در بادرود جز بخش 9 حوزه ثبتی بادرود که طبق سوابق و 
پرونده ثبتی به نام خانم فاطمه مصداقی فرزند محمود و غیره در جریان ثبت  است و 
عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه 
مورخ 1400/11/11  ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1400/10/18 

م الف:1255143   رضا طویلی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بادرود
تحدید حدود اختصاصي

10/70 شماره نامه : 140085602025012579-1400/10/08 چون تحدید حدود 
ششدانگ یکباب ساختمان پالک شــماره 85 فرعی از 39 اصلی مجزی شده از 34 
فرعی از اصلی مزبور واقع در  قریه قلعه فروشــان بخش 14 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتي به نام آقای مجتبی حسین زاده فرزند محمد حسین در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضي ثبت به  عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیراز ماده 
15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز یکشــنبه 
مورخ 1400/11/10 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 
این آگهي به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مي گردد که در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور یابند. اعتراض مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شد  و  طبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض  ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره بایســتي با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایي 
گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 1400/10/18 
م الف: 1256003  ابوالفضل شهریاری نائینی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

غرب اصفهان
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آغاز طرح غربالگری معلولیت در اصفهان
غربالگری معلولیت ۱۳ هزار و ۸۰۰ خانوار با ســابقه معلولیت در اصفهان آغاز شــد.  معاون امور 
پیشــگیری اداره کل بهزیســتی اســتان اصفهان گفت: در طرح غربالگری معلولیت که تا پایان 
سال ادامه خواهد داشــت، نوع معلولیت و میزان خطرپذیری گروه های هدف بررسی می شود 
تا برای درمان، با یارانه دولتی به مراکز مشاوره ژنتیک معرفی شــوند.علی اکبر ابراهیمی با بیان 
اینکه یکی از فعالیت های معاونت پیشگیری بهزیســتی ارائه مشاوره ژنتیک برای جلوگیری از 
معلولیت هاســت، گفت: در این حوزه یک فرآیند آموزشــی، غربالگری، تشخیص بیماری های 
ژنتیک اجرا و ۲۵ مرکز مشــاوره ژنتیک در اســتان وجود دارند که یکی از آن ها دولتی و در شهر 

اصفهان است و ۲۴ مرکز غیردولتی نیز در شهرستان ها فعالیت می کنند.
ابراهیمی گفت: در نیمه نخست امســال، هزار و ۵۲۰ مشــاوره ژنتیک در این مراکز اجرا شد که 
۳۲۰ نفر از مراجعه کننــدگان برای آزمایش های کروموزمی و ژنتیکــی مراجعه کردند.ابراهیمی، 
هزینه آزمایش های ژنتیک را بین پنج تا هشت میلیون تومان اعالم کرد و گفت: بخش زیادی از 
هزینه های این آزمایش ها را بهزیستی می پردازد.ابراهیمی گفت: پرداخت یارانه آزمایش ژنتیک 
معلولیت بر اساس توان مالی انجام می شــود و مددجویان تحت پوشش بهزیستی می توانند با 
اولویت و به رایگان از این خدمات استفاده کنند.ابراهیمی گفت: اولویت بعدی با مادرانی است که 
فرزند معلول دارند که حداکثر یارانه به این افراد اختصاص می یابد تا امکان انجام آزمایش های 

ژنتیک را داشته باشند.

آالینده ها به آسمان اصفهان بازمی گردند
کارشناس پیش بینی هواشناسی استان اصفهان از سکون جوی در سطح استان تا روزهای آینده 
و افزایش غلظت آالینده های جوی در کالنشهر اصفهان خبر داد. حجت ا... علی عسگریان گفت: 
آلودگی هوای شهر اصفهان از امروز  در شــرایط ناسالم برای گروه های حســاس قرار می گیرد.

کارشناس پیش بینی هواشناسی استان اصفهان با اشاره به بارندگی های ضعیف و پراکنده شبانه 
اخیر در سطح استان، گفت: میانگین بارش ها از برزک کاشان ۲.۵ میلیمتر و چهار سانتیمتر برف، 
نطنز ۱.۹ میلیمتر، داران ۲ سانتیمتر برف، خوانسار و میمه یک ســانتیمتر، شهرضا ۱.۲ میلیمتر، 

شهر های اصفهان و نائین ۱.۱ میلیمتر و فریدون شهر نیم میلیمتر باران گزارش شده است.

آغاز فعالیت 3۷ قرارگاه جهادی جدید در کاشان
فرمانده سپاه کاشــان ضمن اشاره به فعالیت مســتمر قرارگاه های جهادی و خدمات اجتماعی 
شهرستان کاشان در راستای محرومیت زدایی و کمک به نیازمندان گفت: خوشبختانه با اقدامات 
موثر صورت گرفته تعداد قرارگاه های جهادی و خدمات اجتماعی در شهرســتان کاشان افزایش 
یافت.ســرهنگ کریم اکبری با بیان اینکه تاکنــون ۲۰ قرارگاه جهادی و خدمــات اجتماعی در 
شهرستان کاشــان مشــغول به فعالیت بوده اند،گفت: با موافقت های صورت گرفته این تعداد 
قرارگاه های جهادی و خدمات اجتماعی به ۵۷ قرارگاه افزایش یافت و در شهر های توابع، روستا ها 
و نقاط مختلف شهر کاشان فعالیت خود را آغاز کردند.فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان 
کاشــان با بیان اینکه در ۹۰ درصد از روستا های سطح شهرستان کاشــان قرارگاه های جهادی و 
خدمات اجتماعی فعال هستند، گفت: قرارگاه های جهادی و خدمات اجتماعی با مدیریت امام 
جماعت و محوریت مسجد تشکیل و یک رییس مردمی از منطقه انتخاب و اعضای آن نیز هیئت، 
موسسه های فرهنگی و هیئت امنای مسجد از جمله اعضای این قرارگاه هستند.سرهنگ اکبری 
با بیان اینکه ۳۷ قرارگاه جهادی و خدمات اجتماعی در سطح شهر و روستا های شهرستان کاشان 
به تازگی فعالیت خود را آغاز کردند، گفت: بررسی و شناسایی چالش ها و مشکالت محالت توسط 
قرارگاه های جهادی صورت می گیرد و در راستای آن تالش های الزم صورت می پذیرد و عالوه بر 

آن در کمک رسانی و محرومیت زدایی محالت نیز تالش می کنند.

ارسال کمک های مردمی به سیستان و بلوچستان؛

اصفهانی ها در صف یاری به سیل زدگان

در پی بارش های شدید چند روز گذشته  نرگس طلوعی
در سیستان و بلوچستان و جاری شدن 
سیالب در این استان، بار دیگر اصفهانی ها برای کمک به هموطنان 
خود وارد میدان شــدند تا باری از دوش ســیل زدگان این منطقه 

بردارند.
بارش باران سیل آســا در جنوب شرق کشــور طی روزهای گذشته، 
اســتان های کرمان و هرمزگان را  نیز تحت تاثیر قرار داد و ســبب 
جاری شدن سیالب در این استان ها شد؛ اما شرایط در سیستان و 
بلوچستان از سایر استان ها وخیم تر بود به طوری که میزان بارش ها 
در جنوب این استان نسبت به سال گذشــته افزایش قابل توجهی 

داشت. 
بر اثر این بارندگی ها، رودخانه های فصلی طغیان کردند و تعدادی از 
راه های ارتباطی مسدود و منازل شماری از مردم دچار آب گرفتگی 

شد.
 این ســیالب به راه های ۱۳ شهرســتان این اســتان خسارت ۸۰۰  
میلیارد تومانی وارد کرد. تعداد   ۱۰۰روستا درگیر سیل شدند و  تعداد 
قابل توجهی واحد مســکونی بر اثر جاری شدن سیالب آسیب کلی 
و جزئی دید؛ تا جایی که امدادرســانی به روســتاهای جنوب این 

استان، تنها از طریق بالگرد یا قایق امکان پذیر بود. خسارت وارده به 
زیرساخت های اســتان حدود چند هزار میلیارد تومان برآورد شده 
اســت که جاده ها، تاسیســات آب و برق، بخش کشاورزی، منازل 
مسکونی و ســایر زیرســاخت ها را شامل می شــود. طبق آخرین 
برآوردها، ۱۳ هزار خانوار در سیســتان و بلوچســتان درگیر تبعات 

ناشی از سیل هستند.
پس از این حادثه، جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان با توجه به 
نیاز ضروری سیل زدگان اســتان با کمک های مردمی به یاری آنها 
شــتافتند. به گفته مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان، 
اصفهان جزو استان های شاخص کشور است که در امدادرسانی در 

تمام حوادث شرکت کرده و در این امر سرآمد است.
بر اســاس اعالم مدیر کل مدیریــت بحران اســتانداری اصفهان، 
جمعیت هالل احمر استان اصفهان کمک های مردم که شامل 6 هزار 
بسته مواد غذایی و دو هزار مترمربع موکت بوده را برای سیل زدگان 

استان سیستان و بلوچستان ارسال کرده است.
 به گفته منصور شیشه فروش هم چنین دو تیم نجات در سیل با ۱۰ 
نیروی عملیاتی و تجهیزات تخلیه آب از جمعیت هالل احمر استان 

اصفهان به مناطق سیل زده اعزام شده اند.

رییس جمعیت هالل احمر نایین نیز از اعزام تیم های واکنش سریع 
این جمعیت به مناطق ســیل زده سیســتان و بلوچستان خبرداده 
اســت. محمد زمانی در این بــاره گفت: دو تیم عملیاتــی از منطقه 
شرق استان اصفهان به اســتعداد ۱۰ نفر همراه با تمامی تجهیزات 
نجات و سیالب و ۲ خودروی کمک دار به منطقه اعزام شده  که قرار 
اســت در روزهای آینده با تمامی تجهیزات به ارائه خدمت به  سیل 

زدگان بپردازند.
 تاکنون سه هزار و ۱۵۱ نفر از آسیب دیدگان از باران و سیالب اخیر در 
۱۳ شهرستان و ۵۵ روستای این استان در چادر های هالل احمر که 

از سراسر کشور به این منطقه فرستاده شده، اسکان داده شده اند.
رییس سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر با اعالم شماره حساب 
جذب کمک های مردمی از ملت شریف و نیکوکار ایران خواست به 

آسیب دیدگان از سیل در جنوب کشور کمک کنند.
وحید ســلیمی شــماره حســاب ۱۵۰۰۰۰۰۱۴۹ و یا شــماره کارت 
6۱۰۴۳۳۷۳۵۳۰۱۷6۸۲ نزد بانک ملت را برای دریافت کمک های 
مردمی به ســیل زدگان اعالم کرد و از مردم نیکوکار ایران خواســت 
هرچه سریع تر به کمپین یاری هموطنان شان در استان های کرمان، 

فارس، خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان بپیوندند.

بر اساس اعالم مدیر کل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان، جمعیت هالل احمر استان اصفهان کمک های 
مردم که شامل 6 هزار بسته مواد غذایی و دو هزار 
مترمربع موکت بوده را برای سیل زدگان استان سیستان 

و بلوچستان ارسال کرده است

خبرخوان جامعه

مراسم »تقدس آب« 
در کلیسای وانک 

اصفهان
 بر اســاس تقویم مذهبی ارامنه، 
سالروز تولد عیســی مسیح روز 
ششم ژانویه است و در همان روز 
جشــن کریســمس ارامنه ایران 
برگزار می شود. کلیسای تاریخی 
وانک در محله جلفــای اصفهان، 
امســال میزبــان برگــزاری این 
مراسم از سوی مسیحیان ارمنی 

است. 

سرقت های مسلحانه یک خواهر و برادر در اصفهان
رییس پلیس آگاهی استان اصفهان از دستگیری یک خواهر و برادر که به وسیله یک قبضه اسلحه 
کلت قالبی از شهروندان ســرقت می کردند، خبر داد.سرهنگ حســین ترکیان گفت: در پی وقوع 
چندین فقره سرقت مسلحانه وجه نقد و گوشی تلفن همراه از عابران پیاده در شهرستان برخوار و 
اصفهان و شکایت مال باختگان به پلیس، کارآگاهان پس از بررسی محل های وقوع دریافتند که این 
سرقت ها توسط یک زن و مرد رخ داده و متهمان پس از انجام کار با یک دستگاه خودروی سواری 
پژو ۴۰۵ محل را ترک می کردند.سرهنگ ترکیان گفت: بالفاصله تعقیب هوشمندانه خودروی مذکور 
در دستور کار قرار گرفت و ماموران واحد گشت انتظامی کالنتری ۱۸ فرماندهی انتظامی شهرستان 
اصفهان خودروی مذکور را شناسایی و قصد متوقف کردن آن را داشتند که راننده خودرو را رها کرده 

و از صحنه متواری می شود.
سرهنگ ترکیان با اشاره به کشف مقادیری اموال مسروقه از خودروی متهم و تحویل آن ها به مال 
باختگان گفت: در ادامه با اقدامات اطالعاتی و پلیسی محل سکونت متهمان شناسایی و کارآگاهان 
طی هماهنگی با مقام قضایی در یک عملیات ضربتی این زن و مرد که با هم نسبت خواهر و برادر 

داشتند را دستگیر کردند.
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشاره به سوابق متعدد کیفری متهمان 
از کشف یک قبضه اســلحه کلت کمری قالبی، 6 گرم شیشــه و ۲ گرم هروئین، یک جفت پالک 
مسروقه خودرو و تعداد اوراق شناسایی مسروقه در بازرسی از منزل این افراد خبر داد و گفت: این 
خواهر و برادر در تحقیقات صورت گرفته به ۱۰ فقره ســرقت شامل ۳ فقره سرقت مسلحانه گوشی 
تلفن همراه و سرقت یک قالده سگ، ۲ فقره سرقت خودرو، ۳ فقره سرقت پالک خودرو و ۲ فقره 
سرقت وجه نقد اعتراف کردند که پس از تکمیل تحقیقات برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع 

قضایی شدند.

تعویض پالک اینترنتی روزانه 30 خودرو در اصفهان
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان گفت:روزانه پالک ۳۰ دستگاه خودرو به صورت 
اینترنتی در اصفهان تعویض می شود.سرهنگ محمدرضا محمدی اظهار کرد: تعویض پالک اینترنتی 
خودرو از شهریورماه امسال به صورت یک الین مجزا در مرکز تعویض پالک شماره یک پلیس راهور 
اســتان اصفهان اجرایی شد که با استقبال خوبی از سوی شــهروندان مواجه شده است.سرهنگ 
محمدی از تعویض پالک اینترنتی دو هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو در مدت سه ماه گذشته خبر داد و 
گفت: به طور متوسط روزانه پالک ۳۰ دستگاه خودرو به این صورت تعویض می شود که این اقدام 
گامی مهم در راستای هوشمندسازی پلیس راهور بوده و تاثیر بسیار زیادی در کاهش وقت و هزینه 

شهروندان داشته است.
رییس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه در این روش کمتر از ۱۵ دقیقه 
تعویض پالک خودرو انجام می شود، افزود: شهروندان می توانند با مراجعه به سایت راهور ۱۲۰ و یا 
اپلیکیشن پلیس من، تمام مراحل تعویض پالک خودروی خود را به صورت اینترنتی انجام دهند 
و سپس با همراه داشــتن کد رهگیری برای دریافت پالک خود به مرکز تعویض پالک شماره یک 

پلیس راهور استان اصفهان مراجعه کنند.
ســرهنگ محمدی همچنین از تعویض پالک ۲۱۲ هزار و ۱۵ دســتگاه خودرو و ۱۷ هزار دستگاه 
موتورسیکلت در ۹ ماهه امسال خبر داد و گفت: در همین مدت ۵6 هزار و ۸۰۰ فقره گواهینامه جدید 
خودرو و هفت هزار و 6۱۷ فقره گواهینامه جدید موتورســیکلت نیز صادر شده که صدور گواهینامه 
خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد و صدور گواهینامه موتورسیکلت نیز نسبت به مدت 
مشابه سال قبل پنج درصد رشد داشته است.ســرهنگ محمدی در خصوص آمار موتورسیکلت و 
خودرو در اســتان اصفهان گفت: بر اســاس تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در حال حاضر یک 
میلیون و ۳۰۰ دستگاه موتورســیکلت و یک میلیون و ۸۴۸ هزار و ۸۴۸ دستگاه خودرو در استان 

وجود دارد.

وز عکس ر

خبر روزناـجاـ

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان:

ترویج نماز، عزم همگانی 
می خواهد

نماینده ولی فقیه در استان گفت: ترویج نماز 
عزم همگانی و کار گروهی نیاز دارد تا در کنار 

همدیگر به این امر دعوت کنیم.
آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد در ستاد 
اقامه نماز استان اصفهان افزود: نماز فریضه 
الهی که سبب هدایت و آرامش و دوری از گناه 
و مصونیت می شود که در این خصوص کیفت 
آن مهم است.امام جمعه اصفهان افزود: هر 
فردی به انــدازه خود باید در امــر اقامه نماز 
همت کند چرا که ترویج نمــاز عزم همگانی 
و کار گروهی نیاز دارد تــا در کنار همدیگر به 

این امر دعوت کنیم.
وی ادامه داد: نماز ارتباط دو طرفه ای است 
که افراد به واســطه آن به سعادت می رسند 
وهرچقدر این رابطه قوی و مخلصانه باشــد 
قدر و منزلت بیشــتری هم از سوی آسمان 

به فرد می رسد.
آیت ا... طباطبایی نژاد، کسب معرفت و صبر 
از درگاه نماز را مهم خواند و اذعان داشت: این 
فرضیه دینی در ایجاد صبر طاقت در مشکالت 

موثر است که باید بر آن تمرکز کرد.
وی بــه خانواده ها ســفارش کرد تــا به این 
مقوله پرداخته و به فرزندان خود این مهم را 
بیاموزند که این فرضیه الهی گسترش یابد.

نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهان نقش 
مدارس و دانشــگاه ها در ترویج نماز را یک 
ماموریت مهم و وظیفه دینی برشمرد و گفت: 
همه باید تالش کنند تا این مهم محقق شود.

رییس ستاد اقامه نماز استان اصفهان در این 
جلســه به اقدامات فرهنگی برای گسترش 
این فریضه الهی اشاره کرد و اذعان داشت: 
تولیــد محتوا و نشــر در فضــای مجازی از 

برنامه های ستاد اقامه است.
حجت االســالم ابراهیم رنجبر با بیان اینکه 
این اقدامات بر اســاس برنامه پنج ســاله 
ستاد استانی اجرایی می شود، تصریح کرد: 
محتوای چند رسانه ای ویژه دانش آموزان و 
کودکان تولید شده که در شبکه های مجازی 

منتشر می شود.

رییس دانشــگاه آزاد اسالمی اســتان اصفهان به تشریح شــرایط برگزاری 
امتحانات پایان ترم به صورت مجازی یا حضوری در نیم سال تحصیلی جاری 

بر اساس رشته ها و مقاطع مختلف تحصیلی پرداخت.
پیام نجفی در خصوص نحوه برگزاری امتحانات پایان نیم سال اول تحصیلی 
۱۴۰۰-۱۴۰۱ دانشگاه آزاد اسالمی اســتان اصفهان گفت: با توجه به سکونت 
بسیاری از دانشــجویان تحصیالت تکمیلی در شهرستان های دیگر، نوسان 
شیوع سویه امیکرون در شهرهای مختلف استان و ارائه اغلب کالس ها در طول 
ترم جاری به صورت مجازی، امتحانات پایانی این نیم سال در کلیه مقاطع به 

استثنای رشته های علوم پزشکی به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
وی در خصوص فرآیند برگزاری امتحانات رشــته های علوم پزشکی گفت: با 
توجه به دستورالعمل وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی، امتحانات 
رشته های علوم پزشکی به جز ورودی های ۱۴۰۰ به صورت حضوری و با رعایت 
پروتکل ها خواهد بود. البته رشــته های روان شناسی بالینی و دامپزشکی با 
وجود انتقال به زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، استثنا 
شده اند و امتحان دانشجویان این رشته ها مشابه با رشته های غیرعلوم پزشکی 

به صورت مجازی اســت. از طرفی طی رایزنی های صورت گرفته با ســازمان 
مرکزی دانشــگاه آزاد اســالمی، بازه امتحانات گروه علوم پزشکی که از ۲۵ 
دی ماه تا ۷ بهمن بود، یک هفته اضافه شــده و از ۲۵ دی تا ۱۴ بهمن خواهد 
بود. با توجه به حضوری شــدن امتحانات برای این گروه از دانشجویان، این 
تمدید یک هفته ای، کمک خوبی به دانشجویان برای مطالعه و شرکت موفق 

در آزمون ها خواهد بود.
نجفی در رابطه با تاثیر ارزشیابی مســتمر و امتحانات میان ترم در نمره نهایی 
دروس بیان کرد: برای همه رشته ها پیش بینی کرده ایم که حداقل ۱۰ نمره از 
ارزشیابی هر درس، با ارزشیابی مســتمر و امتحان میان ترم باشد. بنابراین 
امتحانات پایان ترم، تنها بخشــی از نمره دانشجو اســت. با حضوری شدن 
امتحانات رشــته های علوم پزشــکی، حداقل ۱۰ نمره درس باید در طول ترم 
ارزیابی شده باشد و دانشــجویان حداکثر برای ۱۰ نمره در امتحان پایان ترم 
شرکت کنند. دانشجویان توجه داشته باشند غیبت های بیش از حد مجاز در 
طول ترم، توسط سامانه کنترل شده و غیبت زیاد ممکن است باعث محرومیت 
از امتحان شود. معرفی دانشجویان دارای غیبت بیش از حد مجاز در اختیار 
استاد است؛ اما دانشــگاه هم می تواند کنترل و اقدام کند. بر اساس قوانین 

آموزشی، حضور فعال و شرکت در کالس ها بسیار اهمیت دارد.
رییس دانشگاه آزاد اســالمی اصفهان با اشــاره به کیفیت مطلوب برگزاری 
امتحانات مجازی در مقاطع تحصیالت تکمیلی افزود: سیســتم ارزشیابی 
مجازی مقطع دکتری خصوصا در رشته های علوم انسانی، استاد محور است. 
بر اساس این سیستم، امکان تعامل دوسویه استاد و دانشجو حین ارزشیابی 
وجود دارد و می توانند شبیه به کالس حضوری، ســوال رد و بدل کنند. برای 
ما مهم اســت که تالش های دانشجویان به لحاظ آموزشــی حتما در فرآیند 

ارزشیابی لحاظ شده و زحمات آن ها دیده شود.

رییس دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان:

امتحانات پایان ترم دانشگاه آزاد اسالمی به استثنای رشته های علوم پزشکی مجازی است
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»مسی« به »پوچ« احترام نمی گذارد!
مسی تابستان امسال پس از سال ها حضور در بارسلونا از این تیم جدا شده و به عنوان بازیکن آزاد 
به پاری سن ژرمن پیوســت.با این حال این انتقال چندان مطابق انتظار پیش نرفته و این بازیکن 
نتوانسته درخششی که در بارسا داشت را در پی اس جی نیز تکرار کند.تست کرونای مسی پس از 
تعطیالت کریسمس و سال نوی میالدی مثبت شد و این بازیکن نتوانست به تمرینات تیم در سال 
جدید اضافه شود و حاال گفته می شــود که پوچتینو از طریق نفر سومی متوجه این موضع شده که 
مسی باید در قرنطینه باشد.مسی همچنین اطالعات دقیق و به روز شده ای را در اختیار این مربی و 
باشگاهش قرار نداده و خودش را در خانه اش در آرژانتین قرنطینه کرده تا دوران بیماری اش تمام 
شود. او چند روز قبل پس از منفی شدن تستش به پاریس برگشت.این رفتار حاال مورد انتقاد روثن 
قرار گرفته که در فاصله سال های 2004 تا 2009 موفق شد 180 بازی برای پاری سن ژرمن انجام دهد. 
او معتقد است که مســی احترام الزم را برای پوچتینو و باشگاه قائل نیست.این بازیکن سابق تیم 
ملی فرانسه به رادیو مونته کارلو گفت:» شما همیشه باید به مربی تان احترام بگذارید. این چیزی 
است که من از  اول یاد گرفتم. جایگاه مربی باید باالتر از هر کس دیگری باشد. مهم نیست که طرف 

مقابل ستاره است یا بازیکنی جوان است«.

شوک به یونایتد؛ 

»رونالدو« می خواهد جدا شود!
رونالدو تابستان امسال از یوونتوس جدا شد تا پس از 12 سال دوری از یونایتد بار دیگر به اولدترافورد 
برگردد.این بازیکن در طول این فصل گل های حســاس و مهمی را برای این تیم به ثمر رسانده و 
بارها در لیگ قهرمانان و لیگ برتر مانع از شکست تیمش شده؛ اما این برای نتیجه گیری شیاطین 
سرخ کافی نبوده اســت.حاال دیلی اســتار خبر داده که رونالدو به دقت تحرکات باشگاه در زمینه 
انتخاب ســرمربی بعدی در پایان فصل جاری را زیر نظر دارد تا به جمع بنــدی کلی در این زمینه 
برســد.قرارداد رونالدو با یونایتد تا سال 2023 اســت ولی در این خبر مطرح شده که اگر رونالدو 

باور از سرمربی بعدی که مدیران این باشگاه انتخاب می کنند راضی نباشد و به  این 
ا برسد که سبک او با بازی اش ســازگاری ندارد، 12 ماه زودتر از این تیم  جــد
اخراج خواهد شد.یونایتد چند هفته قبل تصمیم گرفت اوله گونار سولسشر را 
؛ کند و رالف رانگنیک به صورت موقت جانشین او روی نیمکت این تیم  شــد
داشــته اما این مربی آلمانی هنوز نتوانسته تاثیرگذاری قابل توجهی در این تیم 

باشد.این در حالی است که رانگنیک قصد دارد در پایان فصل از 
روی نیمکت این تیم جدا شده و در نقش مدیریتی و مشاور به 

کار در اولدترافورد ادامه دهد.حتی با این که پیش از این نیز 
عنوان شده بود که رانگنیک قرار نیست به صورت دائمی 

روی نیمکت باشــد و خودش نیز تمایل دارد خیلی 
زود بــه کارهای اجرایــی روی بیاورد 
؛اما رونالدو اعالم کــرده که به هیچ 

عنــوان از ادامــه حضــور ایــن 
هــد مربی روی نیمکت تیم اســتقبال  ا نخو

به دیلی استار شــد. یکی از منابع نزدیک به این بازیکن 
گفته که رونالدو فکر می کرد شــرایط یونایتد بسیار بهتر از این 
باشــد و البته که او به عنوان یک قهرمان ذاتــی به دنبال این 
است که جام های بیشتری را در ســال های پایانی فوتبالش 

به دست بیاورد.

نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر در ایستگاه ماقبل پایانی؛

تیم های اصفهانی در نبرد با شمال و جنوب

در چارچوب هفتــه چهاردهم رقابت های   سمیه مصور
لیگ برتر فوتبال کشور، جام خلیج فارس، 
عصر امروز تیم سپاهان در نقش جهان از تیم فوالد خوزستان پذیرایی 
می کند و تیم ذوب آهن در مشــهد مقابل تیم نســاجی مازندران قرار 

می گیرد.

میزبانی سپاهان از فوالد خوزستان
سپاهانی ها در شرایطی آماده برگزاری این دیدار می شوند که پس از چند 
هفته ناکامی، هفته گذشته موفق شدند در مشهد از سد تیم شهرخودرو 
بگذرند تا بار دیگر آرامش بر اردوگاه طالیی پوشان حاکم شود. شاگردان 
محرم نوید کیا که هم اکنون با فاصله چهار امتیازی نســبت به صدر در 
جایگاه سوم جدول رده بندی ایستاده اند برای حفظ جایگاه شان چاره 
ای جز پیروزی در این دیدار ندارند. شاگردان نویدکیا به خوبی می دانند 
که اگر امتیازی از دســت بدهند نه تنها ممکن اســت منجر به تثبیت 
قهرمانی یکی از دو تیم پرســپولیس و یا استقالل در نیم فصل نخست 
شود بلکه ممکن است با توجه به نتایج بازی های مس و آلومینیوم حتی 

تا رده چهارم و یا پنجم جدول نیز سقوط کنند. 
در آن سو تیم فوالد هفته گذشته در مقابل تیم پیکان به نتیجه ای بهتر 
از تساوی یک بر یک دست نیافت تا بهترین فرصت برای بهبود جایگاه 

خود را در جدول از دست بدهد. شــاگردان جواد نکونام هم اکنون با 4 
برد، 6 تساوی و 3 شکست و کســب 18 امتیاز در رده هجدهم جدول 
قرار گرفته است. سپاهان مقابل فوالد کار سختی در پیش دارد؛ طالیی 
پوشــان باید مقابل تیمی به میدان بروند که بازی بســته و تخریبی را 
به نمایش می گذارند و ارائه دفاع چند الیه تبحــر دارند. از طرف دیگر 
بازگشت نکونام باعث شده فوالد از نظر فنی و تاکتیکی روند رو به رشدی 
را آغاز کند و از شــرایط بحرانی فاصله بگیرد. قرمزپوشــان خوزستان 
با توجه به نیازشــان به پیروزی از روحیه و انگیزه دوچندانی برخوردار 
شــده اند و برای کســب امتیاز کامل به میدان خواهنــد آمد و همین 
امر کار را برای سپاهانی ها ســخت تر از قبل خواهد کرد. از طرف دیگر 
نزدیکی امتیازات و شرایط مشابه 2 تیم، این دیدار را به اوج حساسیت 

می رساند.

مصاف ذوب آهن- نساجی
تیم ذوب آهن در ایستگاه ما قبل پایانی نیم فصل اول رقابت های لیگ 
برتر مقابل تیم نساجی مازندران قرار می گیرد. شاگردان مهدی تارتار در 
حالی آماده برگزاری چهاردهمین دیدار خود در این دوره از مســابقات 
می شوند که هفته گذشته فجرسپاســی را با نتیجه 2 بر صفر شکست 
دادند تا عالوه بر کسب 3 امتیاز باارزش صعود دوپله ای را تجربه کرده و 

از شرایط بحرانی فاصله بگیرند. ذوبی ها در 13 بازی قبلی خود با 5 برد، 
2 تساوی و 6 شکست 17 امتیازی بوده و در رده نهم جدول ایستاده اند.

در آن سو نساجی هفته گذشته مقابل هوادار تن به تساوی بدون گل داد 
تا بهترین فرصت برای بهبود جایگاهش را از دست دهد. این تیم از 13 
بازی قبلی خود 3 برد، 7 تساوی و 3 شکست به دست آورده  و با کسب 

16 امتیاز در رده دهم جدول قرار گرفته است. 
ذوب آهن این روزها حــال و هوای خوبی دارد؛ سبزپوشــان اصفهانی 
طی دو هفته اخیر 2 برد پیاپی را کسب کردند تا از شرایط بحرانی فاصله 
گرفته و از نظر روحی - روانی آماده مصاف با نساجی باشند. تیم تارتار 
در هفته های اخیر از نظر فنی به ثبات قابل قبولی رســیده و درخشش 
جهانی در کنار حضور بازیکنانی مانند رســتمی، خدابنده لو و خالقی فر 
تاحدودی خیال تارتار را در فاز هجومی راحت کرده است. ذوب آهن در 
خط میانی نیز شــرایط خوبی دارد و حضور بازیکنانی مانند اسدبیگی، 
پورعلی، سلطانی مهر و بابامحمدی دســت تارتار را برای چیدن ترکیب 
دلخواهش باز گذاشته است. سبزپوشان اصفهانی در فاز دفاعی نیز به 
ثبات الزم رسیده اند و درخشش عباسی فر نقطه اتکای تارتار در چیدن 
ترکیب مدنظرش به شمار می رود.  جدال تیم های ذوب آهن و نساجی 
با توجه به فاصله یک امتیازی دو تیم و جایگاه شان در جدول کسب 3 

امتیاز آن برای هر دو تیم از اهمیت باالیی برخوردار است. 

دو ســال قبل بود که علی مرادی در یک انتخابات 
نزدیک و پر حرف و حدیث توانست با کسب 22 رای 
از 43 رای ممکن ریاســت فدراسیون وزنه برداری 
را در دســت بگیرد. این اتفاق از نظر خیلی ها خالف 
قانون بود؛ با اینکه رییــس آن مجمع چنین نظری 
نداشت.در اساســنامه قبلی و فعلی فدراسیون ها 
آمده که رییس منتخب مجمع انتخاباتی باید نصف 
به عالوه رای را بگیرد تا بتواند بر مســند ریاســت 

بنشیند.
حاال در انتخابات فدراسیون تکواندو نیز مورد تقریبا 
مشابهی رخ داده اســت. در حالی که 57 عضو در 
مجمع حاضر بودند، قبل از شروع رای گیری بنامین 
شکوه فر، معاون پارلمانی وزارت ورزش اعالم کرد 
به خاطر رعایت اصل بی طرفی بــه هیچ کدام از دو 

کاندیدا رای نخواهد داد. این در حالی است که چند 
روز قبل شکوه فر به عنوان رییس مجمع فدراسیون 
کوه نوردی در رای گیری شرکت کرده بود.در نهایت 
بعد از رای گیری، هادی ســاعی 29 رای کسب کرد 
و ســیدمحمد پوالدگر هم 27 رای به دســت آورد. 
با توجه به اینکه 56 نفر در رای گیری شــرکت کرده 
بودند، نصف به عالوه یک 29 رای می شد که هادی 
ساعی آن را کسب کرده بود، اما حاال نظریه دیگری 
هم وجود دارد که می تواند باعث مدعی شدن پوالدگر 
و حتی ابطــال انتخابات در صورت شــکایت او به 
دیوان عدالت اداری شود. طبق این نظریه، مجمع 
فدراسیون با حضور 57 عضو رسمیت پیدا کرده بود و 
اینکه معاون وزیر از رای دادن انصراف داده، می تواند 
به معنای رای ممتنع باشد. در آن صورت نصف 57 

عدد 28.5 خواهد بود و نصف به عالوه یک حداقل 
30 رای می شود. اینجا دقیقا همان ماجرای نصف به 
عالوه یک به وجود می آید که در انتخابات فدراسیون 
وزنه برداری هم با وجود اعتراض ها چندان روشن 
نشد .به هر حال باید دید پوالدگر که بعد از 21 سال 
ریاست در فدراســیون تکواندو، حاال از سمت خود 
کنار رفته و جای خود را به هادی ساعی داده، قصد 
دارد با طرح چنین ادعایی بــه دیوان عدالت اداری 

شکایت کند یا خیر. 

دردسرهای احتمالی رای ندادن معاون وزیر برای »ساعی«

شاهو نصرتی، ملی پوش و لژیونر سنندجی هندبال ایران که در حال حاضر در باشگاه بوزائو در لیگ رومانی مشغول بازی است در واکنش به عدم دعوت به تیم ملی 
هندبال جهت حضور در رقابت های قهرمانی آسیا اظهار داشت: نه مصدوم هستم و نه برای حضور در تیم ملی بهانه آورده ام. همیشه با افتخار پیراهن تیم ملی را 
پوشیدم و در مسابقات مختلف برای سرافرازی وطنم به میدان رفته ام؛ اما در این مقطع تصمیم  کادر فنی بود که در کنار تیم ملی نباشم.وی افزود: با سرمربی تیم 
ملی صحبت کردم. او به من گفت در پستی که بازی می کنم چندین بازیکن خوب دارد و باید ابتدا آن ها را ارزیابی کند. اگر آنها انتخاب شدند و در ترکیب نهایی قرار 
گرفتند من نمی توانم به تیم ملی دعوت شوم، اما در غیر این صورت می توانم تیم ملی را همراهی کنم و در پایان مشخص شد در پستی که من قرار دارم بازیکنان 
بهتری وجود دارد که شایسته حضور در مسابقات قهرمانی آسیا هستند. نصرتی در جواب به این سوال که برخی ها می گویند لژیونر ها به تیم ملی پشت کرده اند، 

گفت: هیچ گاه به تیم  ملی پشت نکرده ام و هر موقع که کادرفنی تیم ملی تشخیص داده که می توانم کمک کنم، حاضر شدم.

واکنش لژیونر هندبال به شایعه انصراف از تیم ملی
 تراکتور در آستانه بدترین

رتبه لیگ برتر!

خبر روز

وز عکس ر

شیرجه های هادی به 
یاد شیر کپنهاگ 

هادی طباطبایی در بازی نمادین 
منتخــب تیم ملی و ســرخابی ها 
سیوهای جالبی داشت و نشان داد 
با وجود کنار گذاشتن فوتبال خیلی 
هم از آمادگی بدنی دور نیست.  او 
با وجود اضافه وزن روی توپ هایی 
که به سمتش می آمد با هر تقالیی 
ســعی می کرد تــوپ را از آن خود 
کند تا لقب شیر کپنهاگ هم چنان 

روی او باقی بماند. 

حذف پرسپولیس، استقالل و گل گهر از لیگ قهرمانان آسیا
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا با انتشار بیانیه ای از قطعی شــدن محرومیت سه باشگاه استقالل، 
پرسپولیس و گل گهرسیرجان از لیگ قهرمانان آسیا 2022 خبر داد.در بیانیه AFC آمده است: کمیته 
مستقل کنترل کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم به لغو مجوز حضور سه باشگاه پرسپولیس، استقالل و 
گل گهر سیرجان )هر سه باشگاه از ایران( به دلیل نداشتن مجوز حرفه ای مطابق بندهای 14.4 و 14.5 
اساسنامه صدور مجوز حرفه ای برای باشگاه های، گرفته است.کمیته مستقل کنترل AFC اعالم کرده 
که این سه باشگاه نتوانسته اند معیارهای ضروری )مطابق بندهای 3.1 و 3.2 اساسنامه صدور مجوز 
برای باشگاه در AFC( را فراهم کنند و مطابق آن نباید اجازه ورود به لیگ قهرمانان آسیا در سال 2022 را 
داشته باشند. به عالوه این کمیته اعالم کرده که مدارک اضافی ارائه شده از سوی باشگاه گل گهرسیرجان 
را هم رد کرده است.پرونده این سه باشــگاه به دبیرخانه کمیته انضباطی و اخالق کنفدراسیون فوتبال 

برای بررسی و اقدام ارجاع داده شد.

یک دهه هشتادی تاریخ فوتبال زنان را رقم می زند؟ 
بعد از آن که زهرا قنبری با وجود آمادگی فنی باال تصمیم به عدم همراهی تیم ملی فوتبال زنان 
گرفت، کادرفنی تیم ملی حاال انتخاب های محدودتری برای چینش خط حمله دارد و یکی 
از نفراتی که می تواند فوتبال ملی زنان ایران را در جام ملت ها همراهی کند، بدون تردید 
کسی نیست جز نگین زندی.مهاجم 18 ساله ای که در روز شروع جام ملت های 
فوتبال زنان آسیا می تواند جشن تولد 19 ســالگی خود را بگیرد، پر تالش در 
تمرینات تیم ملی حاضر شده تا بتواند یکی از 23 مسافر هند باشد و در مقابل 
این تیم در روز تولد خود بدرخشد و برای فوتبال ملی زنان ایران تاریخ سازی کند. 
زندی که به واسطه سرعت و تکنیک باالی خود به قائدِی فوتبال زنان شهرت یافته، 
امیدوار است بتواند نظر مریم ایراندوست را جلب کند و نه تنها در جمع مسافران 
به هند قرار گیرد، بلکه بتواند در ترکیب تیم ملی نیــز به میدان برود. هر چند که 
چهره هایی چون افسانه چترنور و مرضیه نیکخواه رقبای نگین زندی هستند. در 
این بین اما اعتماد ایراندوست به زندی در رقابت های مقدماتی نشان می دهد 
که سرمربی تیم ملی فوتبال زنان به این مهاجم جوان و خوش تکنیک 
جنوبی اعتقاد ویــژه ای دارد و باید دید او چه پاســخی برای این 
اعتماد سرمربی تیم ملی آماده کرده است؛ پاسخی که بهترین آن 
می تواند درخشش در جام ملت ها مقابل هند، چین و چین تایپه 

در خط حمله تیم ملی فوتبال زنان ایران باشد.

 نقشه های »عبدی« برای پنجمین گل فصل 
مهدی عبدی، مهاجم مازندرانی سرخ پوشان در هفته دهم و مقابل پیکان گل اول تیمش را به ثمر رساند؛ 
اما در سه هفته بعدی مقابل ذوب آهن، سپاهان و تراکتور در مجموع 25 دقیقه هم بازی نکرد تا نتواند 
آمار گلزنی خود را در این فرصت کوتاه بهبود ببخشــد.عبدی با تغییرات این هفته های یحیی نیمکت 
نشین شــده ولی با توجه به خصوصیات اخالقی ای که دارد بدون حاشیه تمریناتش را دنبال می کند 
و با خونسردی منتظر دستور یحیی برای بازگشــت به ترکیب اصلی سرخ پوشان مانده است. یحیی 
گل محمدی در این هفته ها خط حمله تیمش را با یک مهاجم تخصصی کنار یک هافبک رونده و خالق 
مثل عالیشاه و ترابی چینش کرده بود و همین امر سبب شد فرصت زیادی به عبدی نرسد.با این حال 
اما مهاجم شماره 16 قرمزها با آمادگی و انگیزه باال در  آخرین تمرین پرسپولیس شرکت کرد و امیدوار 
است بتواند پنجمین گل فصل خود را به شهرخودرو که با بیست گل خورده بدترین خط دفاعی لیگ را در 
اختیار دارد ،بزند. با توجه به مصدومیت علی شجاعی احتمال مدافع چپ شدن امیری و وینگر شدن 

ترابی وجود دارد و با این اوصاف ممکن است جا در ترکیب اصلی برای مهدی عبدی 23 ساله باز شود.

مستطیل سبز

تیم فوتبال تراکتور از زمان بازگشــت به لیگ 
برتر هرگز در میانه های جدول قرارگیری در 
بین دو تیم قعر جدولی را تجربه نکرده است.

تیم تراکتور در حالی به مصاف فجرسپاسی 
خواهد رفت که نماینده شــیراز هم امتیاز با 
تراکتور و بــه دلیل تفاضل گل کمتــر در رتبه 
چهاردهم قرار گرفته است. بنابراین چهارمین 
باخت متوالی برای شاگردان سولدو حداقل 
یک رتبه ســقوط را برای آنهــا در پی خواهد 
داشــت و اگر نفــت مسجدســلیمان یک 
تســاوی بگیرد، تی تی ها به رتبــه پانزدهم 
جدول ســقوط خواهند کرد. ســرخ پوشان 
تبریزی از زمان بازگشت به لیگ برتر در سال 
1388 تاکنون شش بار در منطقه سقوط قرار 
گرفته اند ؛اما نکته جالب این است که چنین 
اتفاقی همیشــه در بازه ســه هفته ابتدایی 
لیگ رقم خورده اســت. به عبارتی تی تی ها 
تنها در زمانی که جدول لیگ برتر هنوز شکل 
نگرفته بود با یکی دو باخت به منطقه سقوط 
می رفته و ســپس جایگاه خود را در جدول 
پیدا می کردند؛ مثــل لیگ دهم و یازدهم که 
آنها شروع خوبی نداشتند اما سپس در بین 
تیم های باالنشین قرار گرفتند و حتی لیگ 
یازدهم به عنــوان نایب قهرمانی رســیدند. 
بدترین عملکــرد تراکتــور در لیگ هفدهم 
رقم خورد و شــاگردان یحیــی گل محمدی 
و ســاغالم 25 هفته رتبه دو رقمی داشتند. 
نکته جالــب اینکه در نیم فصل با بازشــدن 
پنجره نقــل و انتقاالتی، تراکتــور 9 بازیکن 
خرید و با استخدام ســاغالم، امیدواری در 
بیــن تراکتوری ها به وجود آمــد ؛اما اوضاع 
تغییری نکرد و چه بســا نتایج بدتر هم شد. 
در دوره محمدرضا زنوزی تراکتور 5 هفته رتبه 
دو رقمی داشــت اما این فصل اوضاع بدتر 
شده و سرخ پوشان تبریزی همیشه در نیمه 
پایین جدول حضور داشته اند. حاال در صورت 
شکســت برابر فجرسپاســی ممکن است 
تراکتور بــرای اولین بار پس از بازگشــت به 
لیگ برتر، در بین تیم های با بیشترین میزان 
شــانس ســقوط قرار بگیرد که یک فاجعه 

بزرگ در آستانه پایان نیم فصل خواهد بود.

سپاهان مقابل فوالد کار سختی در پیش دارد؛ طالیی 
پوشان باید مقابل تیمی به میدان بروند که بازی بسته 
و تخریبی را به نمایش می گذارند و ارائه دفاع چند 
الیه تبحر دارند. از طرف دیگر بازگشت نکونام باعث 
شده فوالد از نظر فنی و تاکتیکی روند رو به رشدی را 

آغاز کند 
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شهردار اصفهان خبر داد:

اختصاص خط اعتباری به پروژه های عمرانی
شهردار اصفهان در شورای سازمان عمران شــهرداری اصفهان اظهار کرد: یکی از مشکالت موجود 
در مسیر اجرای پروژه های عمرانی این اســت که پول به موقع تزریق نمی شود این در حالی است 
که اگر نگاه تحولی اتفاق بیفتد آرامش بر سیستم حکمفرما خواهد شد و جلوی بسیاری از ضرر و 

زیان ها گرفته می شود.
علی قاسم زاده با بیان اینکه شهرداری و همه سازمان ها باید بر اساس یک آیین نامه مالی حرکت 
کنند، افزود: در این راستا در نظر داریم نظام پرداخت مشــترک حقوق و دستمزد از سال آینده در 
شهرداری های مناطق اجرا شود.شهردار اصفهان ادامه داد: اجرای این طرح برای سازمان های زیر 
مجموعه شهرداری هم مطرح اســت که با تحقق آن کل پرداخت حقوق شهرداری و سازمان ها در 
یک روز انجام خواهد شد، البته تحقق این طرح به تعامل سیستم های مالی شهرداری و سازمان ها 
بســتگی دارد.قاســم زاده تاکید کرد: رویکرد شــهرداری در انجام تعهدات و پرداختی ها آرامش 
بخشیدن به پیمانکاران اســت که اگر غیر از این باشــد امنیت روانی آنها گرفته می شود و افزایش 

هزینه ها در پروژه های عمرانی را شاهد خواهیم بود. 
علی صالحی، ســخنگو و عضو هیئت رییسه شورای اسالمی شــهر اصفهان نیز در شورای سازمان 
عمران گفت: طی ۱۰ سال اخیر عملکرد عمرانی دچار مشکالتی در حوزه فرآیند مالی و مجوزها شده 
است.وی تصریح کرد: مشــکلی که در حوزه عمران وجود دارد چرخه از هم گسیخته است که باید 
با تعامل اصالح شود.سخنگو و عضو هیئت رییسه شورای اســالمی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه 
بسیاری از پروژه های عمرانی درگیر اختالف نظرها و پشتیبانی نکردن ها شده و این موضوع باعث 
شده زمان را در اجرای پروژه از دست بدهیم، ادامه داد: متاسفانه به دلیل همین مشکالت شش ماه 

نخست سال که بهترین زمان برای اجرای پروژه های عمرانی است را از دست می دهیم.
وی با بیــان اینکه مناطق در بخش های مختلــف هزینه می کنند، اما نوبت به ســازمان عمران که 
می رسد بدهی خود را پرداخت نمی کنند، افزود: پیشــنهاد می کنم مناطق به خزانه بدهکار شوند و 
بدهی هایشان را بر اســاس درصدی که باید پرداخت کنند از درآمدهای آنها کسر شود تا بتوان این 

مطالبات را تسویه کرد تا چرخه درآمدی سازمان متوقف نشود.
رسول میرباقری، رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان نیز 
در این نشست اظهار کرد: ســازمان عمران در اجرای پروژه های شهری به شهرداری وابسته است، 
اگر ورودی سازمان برای اجرای پروژه ها نسبت به ظرفیت موجود، بیشتر و متنوع می شد، فارغ از 

مشکالت مالی می توانست فعالیت کند.
وی با تاکید بر اینکه سازمان عمران بررســی کند که میان ظرفیت و امکانات خود و میزانی که از آن 
برای اجرای پروژه ها بهره می برد چقدر فاصله وجود دارد، افزود: اگر ســازمان عمران بتواند اجرای 

پروژه های استان را هم بر عهده بگیرد، ورودی سازمان بیشتر می شود.
ایرج مظفر، معاون عمران شهری شهردار اصفهان نیز در این نشست اظهار کرد: سازمان عمران یکی 

از سازمان های موثر و بازوی عمرانی شهرداری اصفهان محسوب می شود.
وی با بیان اینکه پروژه های تولیدی و اجرایی سازمان به لحاظ کیفیت و زمان قابل رقابت با بخش 
خصوصی و عمومی در کشور است، افزود: ســازمان عمران به عنوان مجری پروژه شهید سلیمانی 

جایزه کیفی از انجمن بتن ایران دریافت کرده است.
معاون عمرانی شهردار اصفهان با بیان اینکه ســازمان عمران بیشتر مصالح مورد استفاده خود در 
پروژه های عمرانی را باید خریداری کند، گفت: سال های قبل این خریدها غیر نقدی بود ؛اما اخیرا 
برای خرید اقالم مورد نظر باید پرداخت نقدی داشته باشند که سازمان به دلیل اینکه مطالباتش از 

مناطق را به کندی دریافت می کند، نمی تواند خرید نقدی داشته باشد.
مظفر با اشاره به اجرای پروژه های مشارکتی در ســازمان عمران به پیشنهاد هیئت مدیره گفت: در 
گذشته پروژه های مشارکتی در سازمان عمران انجام نمی شد که اکنون این پروژه ها می تواند آورده 

خوبی برای سازمان به همراه داشته باشد.

استقبال نصف جهان از کاروان اهالی بهشت؛

اصفهان به احترام شهدا ایستاد

کاروان اهالی بهشت روز پنجشــنبه پس از بدرقه در کوچه به کوچه ۱۰۰ 
شهر و روستای اســتان به اصفهان، شهر شــهیدان رسیدند.۲۵ شهید 
گمنامی که مادران شان هنوز چشم به راه شان هستند و سه شهید تازه 
تفحص شــده بعد از وداع با خانواده هایشــان بعد از بیش از ۳۵ سال 
چشم انتظاری روی دســتان مردمانی بدرقه می شوند که در صبح یک 
روز ۳۷۰ شهید را تشییع و خاکسپاری کردند و عصر همان روز فرزندان 
شان را راهی جبهه های حق علیه باطل کردند. آری مردم اصفهان همیشه 
در میدان بوده و هستند و همواره هر اقدامی برای انقالب را لبیک گفته و 

امضاهای شان پای همه اتفاقات انقالب ثبت شده است.
همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا )س(، بانوی گمنامی ها و مادر 
همه شهدای گمنام، روزی که در اصفهان سیل مردمان عاشق و دلباخته 
شــهدا بار دیگر خیابان های اصفهان را فرش کرد تا بار دیگر غرورشان 
را برای حفظ امنیت و اقتدار کشور به رخ بکشــند، پیکر مطهر یادگاران 
عملیات های کربال، رمضان، بدر، خیبر، والفجــر مقدماتی، والفجر ۹ و 
والفجر ۸ در میدان بزرگمهر و از ساعت ۹ صبح آماده بودند تا مسیر خود 
را تا گلستان شهدا به پایان برسانند، زمان زیادی نگذشت تا خیابان های 
اطراف میدان بزرگمهر از مردمانی که برای تشــییع آمده بودند پر شود، 
همه آمدند تا با ادای احترام به قهرمانان خود آنها را تا خانه ابدی شان 

بدرقه کنند.

والیتمداری، شاخصه تمامی شهداست
سردار مجتبی فدا، فرمانده ســپاه صاحب الزمان )عج( در این مراسم 
با بیان اینکه ما ادامه دهنده راه شــهدا هستیم، اظهار داشت: شاخصه 
همه شهدا از جمله شهدای انقالب، شهدای هشت سال دفاع مقدس، 
شــهدای مدافع حرم، شــهدای امنیت و به ویژه شــهید ســلیمانی، 
والیتمداری و والیت پذیری اســت به نحوی که قــوام و ادامه انقالب 
اسالمی را تکیه بر والیت می دانستند.وی با بیان اینکه بر اساس وصیت 
نامه همه شهدا از شئون عاقبت به خیری، حرکت در مسیر رهبر معظم 
انقالب است، ابراز داشت: دفاع از اصول یعنی والیت فقیه و همه باید این 
امر را مورد توجه قرار دهیم. فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( با بیان 
اینکه مردمی بودن، انجام کار برای مردم، تامین آرامش و امنیت و مبارزه 
با دشمنان انقالب اسالمی از دیگر ویژگی های شهدای کشور است، گفت: 
بصیرت، دشمن شناسی، دشمن ستیزی، خستگی ناپذیری نیز از دیگر 
رفتارهای شهدا بود که بر روی آنها ثابت قدم ماندند و در این راه جان خود 
را تقدیم نظام و اســالم کردند. وی با بیان اینکه شهدای دفاع مقدس، 
مدافع حرم و مدافع امنیت و … همواره محور وحدت بودند، افزود: شهدا 
تمام توطئه های دشمن را خنثی کردند و برای تثبیت انقالب، مقابله با 
گروهک های تروریستی، مقابله با دولت سازی، مقابله با تجزیه عراق و 

سوریه و تضعیف روحیه مقاومت گام های بزرگی برداشتند.

سردار فدا با بیان اینکه راه شهید سلیمانی و شهدای هشت سال دفاع 
مقدس ادامه خواهد داشت، افزود: با شهادت سردار سلیمانی نه تنها 
مکتب آن از بین نرفت بلکه فصل جدیــدی در جبهه مقاومت، ایران و 
منطقه شــکل گرفته اســت و آمریکا با این جنایت در نظر مردم ایران 

منفورتر شد.

انتقام شهدا را خواهیم گرفت
وی با تاکید بر اینکه ما انتقام شهدای انقالب، هشت سال دفاع مقدس 
و شهدای مدافع حرم و شهید سلیمانی را از این دشمن بزرگ خواهیم 
گرفت، گفت: ما در کنار باال بــردن قدرت رزمی و بازدارندگی خود ضربه 
محکم را به آمریکایی ها و صهیونیسم خواهیم زد و آنها را از منطقه بیرون 
خواهیم کرد.فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( با بیان اینکه ما منکر 
مشکالت نیستیم، منکر کمبودها و گرانی نیستیم و منکر فشار به مردم 
متوســط به پایین نیســتیم، افزود: اما دولت عزم خود را جزم کرده تا 

سختی معیشت را از دوش ملت ایران بردارد.
تصویر حاج قاسم اما نماد اصلی تشــییع شهدا در اصفهان است، اکثر 
حاضران در این مراســم تصویری از مرد میدان را باالی سر دارند تا بار 
دیگر به آمریکای خاصم نشان دهند که انتقام سخت فراموش نخواهد 

شد و به زودی اتفاق می افتد.

رییس مرکز پژوهش های شــورای اسالمی شهر 
اصفهان در یک برنامــه زنده رادیویــی اظهار کرد: 
ابتدای فعالیت دوره ششم شــورای شهر اصفهان 
و بعد از تقســیم وظایــف، به عنــوان رییس مرکز 
پژوهش های شورا انتخاب شدم و قرار است مرکز 
پژوهش ها بتواند اتاق فکری برای کمیسیون های 
مختلف شــورا باشــد. مصطفی نباتی نژاد افزود: 
پس از مسئله شناسی به این نتیجه رسیدیم که باید 
سیاست های شورا به صورت صریح و شفاف با اجماع 
ذی نفعان )اعضای شورای اسالمی شهر( تبدیل به 
محصولی شــود که در ادوار مختلف شورا مشمول 

سابقه به منشور راهبردی شــورا باشد.رییس مرکز 
پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح 
کرد: منشور راهبردی شــورای شهر، سیاست های 
کالن شورا در این دوره را تعیین و نظام ارزشی حاکم 
بر شورا را تبیین کرده و راهبردهای اصلی مدنظر در 
ارکان سازمانی تعیین شده شورا را نشان می دهد؛ در 
واقع قالب و اتمسفر شورا در کتابچه منشور راهبردی 
شورا تدوین و تصریح می شود تا ماموریت خود را طی 
کنیم. وی افزود: منشور شورای ششم محور تدوین 
برنامه های راهبردی مدیریت شهری خواهد بود از 
این رو بودجه های ســالیانه و لوایحی که شهرداری 
برای تصویب به شــورا ارســال می کنــد همچنین 
طرح های پیشــنهادی اعضای شــورا باید همسو و 
سازگار با آن باشــد، البته برای تبیین منشور باید به 
سراغ کلیدی ترین ذی نفعان می رفتیم و در مرحله 

اول به صــورت یک مصاحبه کامال بدون ســاختار، 
از همه اعضای شــورا اولویت هایشــان را پرسیدیم 
که بعد از این پرســش از اعضا در مرکز پژوهش ها 
مدل سازی ها انجام شــد. نباتی نژاد ادامه داد: در 
تعامل با بدنه شــهرداری، معاونان، کارشناســان و 
سازمان های مختلف در شــهرداری بازخورد خود را 
در رابطه با منشور بازگو کردند و ذی نفع محوری شورا 
که شهرداری است، پاســخ خود را داد و پس از آن 
یک فراخوان گسترده تر را در سایر نهادهای اجرایی 
شهر به دستگاه های اجرایی و سازمان مردم نهادها، 
شــرکت های دانش بنیان و نخبگان دانشگاهی و 
حوزوی، احزاب سیاسی تشکل های فرهنگی و همه 
آن هایی که کنشگری اجتماعی دارند، ارسال کردیم 
که بیش از ۱۰۰ پاســخ و بازخورد در پی داشت و در 

نهایت منشور طی این رفت و برگشت ها آماده شد.

رییس مرکز پژوهش ها تشریح کرد:

آخرین جزئیات تدوین منشور شورای ششم شهر اصفهان

بصیرت، دشمن شناسی، دشمن ستیزی، خستگی 
ناپذیری نیز از دیگر رفتارهای شهدا بود که بر روی آنها 
ثابت قدم ماندند و در این راه جان خود را تقدیم نظام و 

اسالم کردند

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری:

تمامی سهم آب فضای سبز شهر اصفهان تخصیص پیدا نمی کند
مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: فضای سبز اصفهان ساالنه نیازمند 
۶۰ میلیون متر مکعب آب است.مجید عرفان منش با اشاره به اینکه ۷۵ درصد فضای سبز شهر اصفهان 
دارای شبکه آبیاری تحت فشار است، ادامه داد: ما در برخی مناطق شهری بسته به نوع درخت و نحوه 
آبیاری اولیه از روش غرقابی استفاده می کنیم، زیرا تغییر در روش آبیاری به درختان آسیب می رساند.

عرفان منش گفت: ۹۹ درصد منابع آب اصفهان برای صنایع، کشاورزی و شرب و تنها یک درصد آن برای 
فضای سبز مصرف می شود.وی افزود: برخی مدیران استانی نظرات غیر کارشناسی راجع به مصرف 
آب می دهند درحالی که از آب حوضه زاینده رود، فقط یک درصد صرف فضای سبز اصفهان می شود.

عرفان منش گفت: حتی برخی باغ داران ناژوان نمی توانند آب باغ خود را تامین کنند، زیرا حقابه ندارند 
و نمی توانند درختان باغ خود را نگه دارند و گاهی مجبور به بریدن درختان می شوند و جای آن گل کاری 
می کنند که جزو اکولوژیک حساب نمی شود.مدیر عامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری با 
اشاره به اینکه برخی دستگاه ها نیز مجوز تغییر کاربری زمین صادر می کنند، گفت: نباید در نقطه ای که 
باید فضای سبز توسعه یابد خانه، مجتمع های تجاری، معبر ومغازه احداث شود، زیرا هیچ وقت فضای 

سبز موجود جایگزین نمی شود.

مدیرکل دفتر روستایی و امور شوراهای استانداری:

10 درصد دهیاران روستاهای استان اصفهان منصوب نشده اند
مدیرکل دفتر  روستایی و امور شوراهای استانداری اصفهان گفت: از میان ۸۴۹ روستای دارای دهیاری 
این استان، ۱۰ درصد آن در دوره جدید فعالیت شوراهای اسالمی بدون دهیار هستند.مجید جوهری 
افزود: اختالف بین اعضای شوراهای اسالمی روستا علت اصلی معرفی نشدن اشخاص جدید برای 
تصدی پست دهیار در برخی روستاهای استان اصفهان است.وی بیان کرد: منتخبان مردم در هر دوره 
از شوراهای اسالمی باید فردی را برای تصدی دهیاری به بخشــداری و فرمانداری ها معرفی کنند  تا 
پس از  بررسی و تایید ، حکم دریافت کنند. مدیرکل دفتر  روستایی و امور شوراهای استانداری اصفهان 
با بیان اینکه هزار و ۴۰۵  روستا و سکونت گاه کوچک در این اســتان وجود دارد ، افزود : ۸۴۹ باب آن 
دارای بیش از ۲۰ خانوار جمعیت و دهیاری هســتند که متناسب با جمعیت هر روستا دهیار موقت و 
دائم منصوب می شود.وی اضافه کرد: ۶۶۵ نفر مسئولیت اداره ۸۴۹ دهیاری را در استان  اصفهان بر 
عهده دارند که نزدیک به ۱۲ درصد آن زن هستند.جوهری در عین حال گفت که هیچ دهیاری تا هنگام 
انتصاب دهیار بدون سرپرست نخواهد بود؛ اما وجود دهیار در توسعه خدمات و ارائه کار نقش مهمی 

و بهتری را خواهد داشت.

ثبت ملی خانه تاریخی نخودی در ابوزید آباد
رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آران و بیدگل از ثبت ملی خانه تاریخی نخودی 
در شورای ثبت وزارت میراث فرهنگی خبر داد.سید حسین چاکری بادی گفت: پیشینه خانه تاریخی 
نخودی با ۳۳۹ متر مربع زیربنا واقع در شــهر ابوزید آباد بخش کویرات به دوره قاجاریه می رسد. وی 
افزود: بنای تاریخی نخودی از جمله خانه های مســکونی به صورت حیاط مرکزی همراه با حوض به 
صورت چهار، دارای چهار اتاق و یک شاه نشین، یک مطبخ، اصطبل در طبقه همکف و یک اتاق در پشت 
بام است. چاکری بادی با اشاره به اینکه خانه تاریخی نخودی دارای ۲ ایوان رو به روی هم است، درباره 
ویژگی های خاص اثر گفت: ویژگی بارزی که ســازه را از دیگر بنا های بنا های شهرستان آران و بیدگل 
متمایز می سازد، محوریت بنا در جبهه شمال امامزاده عبدا... و میدان اعتمادی و در جبهه جنوب حسینیه 
توده، وجود هشتی زیبا و همچنین تقسیم راه های ارتباطی بنا، وجود رواق ها و اتاق ها همراه با تزئینات، 
دارا بودن قوس ها و پوشــش های طاق و تویزه، وجود چاه برداشت آب، وجود حیاط مرکزی همراه با 

حوض و چاه برداشت آب است.

با مسئولان

خبرخوان

مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان:

مطالعات طرح »پردیس 
اشراق« تا اوایل سال آینده 

تکمیل می شود

خبر روز

مدیر منطقه چهار شــهرداری اصفهــان اظهار 
کرد: پروژه پردیس اشــراق در کوه نخودی به 
دلیل مجاورت با شــهربازی رویاها، شــرکت 
نمایشــگاه های بین المللی به عنــوان محور 
گردشگری، رفاهی، تفریحی و خدماتی شهر 
یکی از قطب های گردشگری شرق اصفهان به 
شمار می رود. محمدحسین جعفری فشارکی 
افزود: جنوب شهر اصفهان کوه صفه قرار دارد و 
چیزی شبیه به کوهســتان قرار است در شرق 
اصفهان اتفاق بیفتد، زیرا کــوه نخودی در این 
محدوده همانند کــوه صفه دارای ظرفیت های 
گردشگری و فضای ســبز است. مدیر منطقه 
چهار شهرداری اصفهان با بیان اینکه مطالعات 
فاز نخســت پروژه تکمیل شده است، تصریح 
کــرد: پیاده روســازی این پروژه تا قســمت 
انتهایی کــوه نخودی نیز انجام شــده و اکنون 
مطالعــات نهایی پروژه در حال انجام اســت.

جعفری فشارکی خاطرنشــان کرد: بر اساس 
برنامه ریزی های انجام شــده تا اوایل ســال 
آینده مطالعات طرح تکمیل و از نیمه دوم سال 
۱۴۰۱ عملیات اجرایی پروژه آغاز می شود.وی 
با بیان اینکه پیش بینی می شود تا سال ۱۴۰۲ 
پروژه پردیس شرق اصفهان تکمیل شود و در 
اختیار شهروندان قرار گیرد، اظهار کرد: فضاهای 
خدماتی، رستوران سنتی و محیط های رفاهی، 
تفریحی، ورزشــی و مجموعه خدماتی در این 
پروژه پیش بینی خواهد شد. مدیر منطقه چهار 
شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه ۷۰۰ هکتار 
اراضی ســبز در این پردیس وجود دارد، گفت: 
با توجه به اینکه بادهای غالب از شرق به غرب 
می وزد، در روزهای گرم سال کوه نخودی مکان 
مناسبی برای تفریح و گردش است. جعفری 
فشارکی خاطرنشان کرد: مجموعه کوه نخودی 
و بوستان اشراق ضمن اینکه چشم انداز بسیار 
زیبایی برای شهر اصفهان دارد می تواند با رویکرد 
توزیع عادالنه خدمات فرهنگــی و اجتماعی، 
پاســخگوی نیازهای شــهروندان در راستای 

افزایش شور و نشاط در بستری امن باشد.

رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان در حاشــیه بازدید از موکب های فرهنگی هنری در ویژه برنامه »هنر مردان« که 
همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا )س( و سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در میدان امام حسین )ع( برگزار شده است، اظهار کرد: استفاده از زبان هنر 
و انتقال مفاهیم یکی از ظرفیت های این موکب های فرهنگی است.منوچهر مهروی پور با بیان اینکه استفاده از تکنیک القای غیر مستقیم می تواند مثمرثمر 
باشــد، گفت: با توجه به اینکه هنر به مفاهیم دینی نیاز دارد و مفاهیم دینی نیز می تواند جایگاه هنر را باال ببرد، این روش در غرفه های ویژه برنامه هنرمردان 
نیز بکار برده شده است.مهروی پور خاطر نشــان کرد: در روزهای اخیر هنرمندان حاضر در این ویژه برنامه، از این تکنیک در هنرهایی همچون خوشنویسی، 
نگارگری، نقاشی و نمایش برای رســاندن مفهوم این موضوع استفاده کرده بودند که امیدواریم شــهروندان نیز از این فرصت بهره کافی برده باشند.رییس 
کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان اضافه کرد: امیدواریم بتوانیم این گونه برنامه ها را با مشارکت ذی نفعان و مجموعه های 

مختلف در سطح شهر و محالت آن داشته باشیم تا این برنامه تنها در یک نقطه شهر برگزار نشود.

هنر به مفاهیم دینی نیاز دارد

اهتزاز پرچم »ما 
ملت شهادتیم« در 

اصفهان
 در  سالروز شــهادت حضرت 
فاطمه زهرا )س( و تشــییع 
پیکر شهدای تازه تفحص شده 
در اصفهان، پرچم ســرخی با 
نوشــته »ما ملت شهادتیم« 
در میدان بزرگمهر اصفهان به 

اهتزاز درآمد.

وز عکس ر

یمنا
س: ا

عک

عکس: خبرگزاری صدا و سیما
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حتی یک حیوان خانگی هم می تواند یک جاذبه گردشــگری 
محسوب شود و کسانی که موفق به دیدنش شده اند در گوگل 
به آن رای دهند. چنین جاذبه های گردشــگری هر سفری را 
ویژه و نامتعارف می کند. در ادامه بــا تعدادی از عجیب ترین 

جاذبه های گردشگری دنیا آشنا خواهیم شد.
سگ درون تراس– لهستان، گدانسک: یکی از محبوب ترین 
جاذبه های گردشگری شهر گدانسک در لهستان، تماشای یک 
سگ در یک تراس است. این سگ گلدن رتریور که »میلکا« 
نام دارد گوشه یک خیابان زندگی می کند. میلکا بیشتر اوقات 
دوســت دارد لبه تراس خود دراز بکشــد و رفت و آمد مردم را 

تماشا کند.
ستون معلق– هند، لپاکشی: این ســتون اسرارآمیز روی 
زمین ثابت نیست. آن را ادای دینی به نبوغ مهندسی سازندگان 

معبدهای هند در دوران باستان و قرون وسطی می دانند.
روستای دوقلوها– هند، کودینی: این روستای هندی مانند 
بسیاری از روستاهای دیگر است، با این تفاوت که 400 جفت 
دوقلو در آن زندگی می کنند. تعداد خانوارهای این روستا تنها 
2 هزار تا است و هنوز روشــن نیست چگونه چنین اتفاقی رخ 

داده است.
کلیسایی به شکل یک کفش غول پیکر شیشه ای– تایوان، 
شهر بودایی: این ساختمان به شــکل یــک کفش پاشنه بلند 
است و از بیش از 320 صفحه شیشــه ای رنگی ساخته شده 
است. این سازه بیش از 10 متر عرض دارد و ساخت آن حدود 

686 هزار دالر هزینه برداشته بود.
دراور غول پیکر– آمریکا، کارولینای شمالی: این کمد سبک 
قرن نوزدهمی، بزرگ ترین دراور دنیا محسوب می شود. این 
ســازه 11 متر ارتفاع دارد و برای جذب گردشــگران به شــهر 
ِ های پوینت کارولینای شــمالی که پایتخــت مبلمان دنیا نام 

گرفته، ساخته شد.
پارک کوتوله ها– انگلیس، دوون: پارک کوتوله ها یک باغ و 
جاذبه گردشگری است که در شهرستان دوون انگلیس واقع 
شده و در آن بیش از 2 هزار کوتوله در زمینی به وسعت 4 هکتار 
وجود دارد. در آنجا می توانید از نزدیک از 250 گونه گل وحشی، 

گیاه دارویی، علف و سرخس بازدید کنید.
بزرگراه ترانسفاگاراسان– رومانی، ترانسیلوانیا: این جاده 
حیرت انگیز و مهیج در رومانی که با نام بزرگراه ترانسفاگاراسان 

شــناخته می شــود، 151 کیلومتر طول دارد. پیچ های بزرگراه 
ترانسفاگاراسان تمامی ندارد. این جاده شیب تندی هم دارد، 
بنابراین می توانید در هوای آزاد این منطقه از اندکی آدرنالین 

هم بهره مند شوید.
بزرگ ترین توپ رنگ دنیا– آمریکا، ایالت ایندیانا: این توپ 
از ده ها هزار الیه رنگ پوشیده شــده و دارای رکوردی جهانی 
است. این جاذبه گردشــگری هر روز محبوبیت بیشتری پیدا 
می کند چون بازدیدکنندگان می توانند باز هم روی آن را رنگ 

بزنند.
جزیره گربه ها– ژاپن، تاشیروجیما: جزیره گربه ها این نام را 
به این خاطر گرفته که مردم این جزیره معتقدند غذا دادن به 
گربه ها ثروت و شــانس می آورد. حاال تعــداد گربه ها در این 

جزیره از تعداد آدم ها بیشتر شده است.
خانه پاولوف– روسیه، ولگوگراد: این جاذبه گردشگری یک 
آپارتمان سنگر بندی شده است که مدافعان روس به مدت 60 
روز از آن در برابــر حمله ســربازان آلمانی دفــاع کردند. این 
ساختمان نامش را از گروهبان یاکوف پاولوف گرفته که از این 

ساختمان طی یک مبارزه طوالنی دفاع کرد.

آشپزی

آش عروس ترکیه 
مواد الزم: گوشت گردن گوسفند با استخوان یک کیلو، پیاز 

یک عدد، هویج یک عدد، زرده تخم مرغ سه عدد، دانه فلفل سیاه 
12 عدد، آرد یک پیمانه، کره 50 گرم، لیمو یک عدد، نمک به مقدار الزم

طرز تهیه: گوشت را بشویید و با استخوان در یک قابلمه بزرگ با دو لیتر آب روی حرارت تند 
به جوش بیاورید. کف گوشت را بگیرید و سپس پیاز چهار قاچ را با هویج خرد شده و دانه های 
فلفل به آن اضافه کنید.حرارت را کم کنید و به گوشت سه ساعت برای پخت زمان دهید. بعد از 
پخت، کف روی گوشت را بگیرید، آن را از قابلمه بیرون بیاورید و استخوان هایش را بکشید.آب 
گوشت را از صافی رد کنید و به قابلمه برگردانید. شعله را مالیم و در قابلمه را نیم بند کنید.در یک 
تابه، کره را روی حرارت مالیم آب کنید و آرد را برای سه دقیقه در آن تفت دهید. سپس کره را به 
آب گوشت اضافه کنید و شعله را تندتر کنید. آب گوشت را با قاشق چوبی هم بزنید تا جوش 
بیاید.گوشتی که با دست خرد کرده اید و استخوانش را گرفته اید را به آب گوشت اضافه کنید 

و 10 دقیقه به پخت روی آتش مالیم ادامه دهید.لیمو را آب بگیرید. زرده تخم مرغ و 
آب لیمو را در یک کاسه بریزید و با چنگال بزنید.دو پیمانه از آش داغ را روی زرده 

تخم مرغ بریزید و تند تند بزنید. سپس محتویات کاسه را در قابلمه گوشت 
بریزید و با قاشق هم بزنید.آب و نمک آش را به اندازه کنید و 

همین که به جوش آمد، آن را از روی حرارت بردارید. 

عجیب ترین جاذبه های گردشگری دنیا

»کودا« در اصل روایتی درباره خانواده و 
اهمیت آن است   

آغاز ساخت فیلم جدید »کریستوفر نوالن« از 
بهار 2022

شاید اگر بخواهیم برای کودا یک شعار انتخاب کنیم؛ »همه برای یکی؛ 
یکی برای همه« بهترین انتخاب برای توصیف چیزی است که در این 
فیلم به نمایش درآمده است.کودا، ماجرای »روبی« تنها عضو یک خانواده 
ناشنواست که می تواند بشنود. شنوا بودن این دختر نوجوان باعث شده که 
تقریبا تمام امور این خانواده که ماهیگیر هستند وابسته به حضور او باشد.این 
فیلم به نوجوان ها نشان می دهد که خانواده و حفظ آن تا چه اندازه اهمیت دارد.

کریستوفر نوالن، کارگردان مطرح سینمای هالیوود تولید فیلم جدید 
خود »اوپنهایمر« را از ماه مارس سال جاری میالدی آغاز می کند.

فیلم جدید نوالن روزهای نخست اوپنهایمر در دانشگاه های هاروارد و 
کمبریج و رفتنش به آلمان تا فیزیک بخواند را دنبال می کند. او سپس 
به برکلی و کالیفرنیا می آید و مدرسه پیشروی آمریکایی برای فیزیک نظری 
تاسیس می کند.کیلین مورفی نقش اوپنهایمر را در فیلم بازی خواهد کرد.

کارشناس آبفای استان اصفهان موفق به طراحی و ساخت دستگاه ریشه بر 
توربینی قابل تنظیم با سری برشی زنجیره ای شد. 

عبدالرضا آهکی، پژوهشگر جوان شاغل در آب و فاضالب منطقه ورزنه پس از 
هشت ماه کار پژوهشی موفق شد این دستگاه را با هدف رفع انسداد لوله های 
فاضالب از رسوبات معدنی، چربی ها و ریشه های درختان طراحی و تولید کند. 
کاربرد دستگاه ریشــه بر توربینی در لوله های فاضالب با سطح مقطع گرد با 
هر جنسی است و می تواند با برش هایی که در رسوبات یا ریشه های درختان 
نفوذ کرده ، گرفتگی لوله ها را برطرف کــرده و جریان فاضالب را به حالت اول 

بازگرداند. 
نیروی محرکه دستگاه ریشه بر توربینی از طریق دستگاه شست و شوی شبکه 
فاضالب تامین می شــود و زنجیرهای متصل به آن با پرتاب شدن به اطراف 

جدار لوله، باعث رفع گرفتگی موجود در لوله های فاضالب می شود. 
دستگاه ریشه بر توربینی طراحی شده توسط کارشناس جوان آبفای استان 
اصفهان عــالوه بر 50 درصد وزن کمتر در مقایســه با نمونه مشــابه خارجی، 
می تواند با بهره گیری از بازوهای منحصر به فرد خود، در رفع انسداد لوله هایی 

با قطرهای مختلف به کار گرفته شود. 
مکانیزم هیدرومکانیکی این دســتگاه به نحوی اســت کــه عملکرد آن را به 
باالترین راندمان می رســاند و حتی ســطح های بسیار ســخت و مقاوم که 
پاکسازی آن با واترجت امکان پذیر نیست، با اســتفاده از دستگاه ریشه بر 

توربینی به راحتی برش خورده و از شبکه خارج می شود.
گفتنی است؛ هزینه تولید این دستگاه نصف مشابه خارجی است و تا کنون 

فقط کشورهای آمریکا و آلمان آن راتولید می کردند. 

با هدف آموزش مدیریت مصرف آب به روستاییان، ویژه برنامه »دوشنبه های 
آبی« در روستاهای استان اصفهان آغاز شد. این طرح را دفتر مدیریت مصرف 
آب شرکت آب و فاضالب استان اصفهان از نیمه دی ماه جاری برنامه ریزی 
کرده و در آن کارشناسان معاونت بهره برداری و توسعه آب، معاونت خدمات 
مشــترکین، دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی به همراه مدیران آبفای 
مناطق خودگردان با حضور در روستاهای منتخب، روش های صرفه جویی در 
مصرف آب را به روستاییان آموزش می دهند. در نخستین هفته از اجرای طرح 
»دوشنبه های آبی« روز دوشــنبه 14 دی ماه جاری روستاهای »ورپشت« 
و »جالدران« میزبان کارشناسان آبفای اســتان اصفهان بودند. در روستای 
»ورپشت« از توابع شهرستان تیران نزدیک به 200 نفر از بانوان و در روستای 
»جالدران« از توابع شهر قهجاورســتان بیش از 50 نفر از روستاییان با حضور 
در مسجد روســتا، پای صحبت مدیران و کارشناسان شرکت آب و فاضالب 

نشستند و با روش های مدیریت مصرف آشنا شدند.
چگونگی اســتفاده از لوازم کاهنده مصرف آب نظیر پرالتورها، سردوش ها، 
فالش تانک های کم مصرف، شیرآالت فشاری زمان دار، اهرمی و الکترونیکی 
و همچنین شــرایط اســتفاده از معافیت طرح ملی »آب امیــد« در قالب 
مشترکین خانگی کم مصرف از جمله مسائلی است که در طرح »دوشنبه های 

آبی« به روستاییان آموزش داده می شود. 
گفتنی است؛ طرح »دوشــنبه های آبی« تا پایان سال جاری در 20 روستای 
شهرســتان های اصفهان، تیران و کرون، جرقویه، هرند، چادگان، خوانسار، 
دهاقان، شاهین شــهر و میمه، ورزنه و سمیرم که ســرانه مصرف برخی از 

ساکنان آن ها بیش از الگوی مصرف است، اجرا می شود.
اضافه می شود در حال حاضر 98 شهر و 949 روستا از خدمات شرکت آب و 

فاضالب استان اصفهان استفاده می کنند.

ذوب آهن اصفهــان به عنوان یکی از شــرکت های تابعــه صدرتامین از زمان 
مدیریت منصور یزدی زاده طی 3 ســال گذشــته پس از چند فــراز و فرود به 
تثبیت سوددهی رسید و این کار باعث شد در ســال 99 این شرکت از زمان راه 
اندازی از زیان انباشــته خارج شــود. به گزارش روابط عمومی هلدینگ صدر 
تامین، سود این شرکت طی سال گذشته به میزان 15 هزار و 819 میلیارد ریال 
رسید که دالیل افزایش میزان درآمد و سود شــرکت ناشی از تمرکز بر تولید و 
فروش محصوالت صنعتی و محصوالت با ارزش افزوده باالتر، تمرکز شرکت بر 
صادرات به دلیل ارزش افزوده باالتر، افزایش تورم و افزایش سطحی عمومی 
قیمت هاست. همچنین در ســال 99 ذوب آهن، شاهد رشــد 245 درصدی 
سودآوری شرکت های تابعه داخلی نسبت به سال 98 بوده است. در واقع ذوب 
آهن طی یک دهه گذشته برای نخستین بار در سال 99 از زیان انباشته خارج 
شد تا بتواند سود را بین سهامداران توزیع کند و شرایط برای پیوستن از فرابورس 
به بورس فراهم آمد که این امر در سال 1400 عملیاتی شد. موفقیت ذوب آهن 
اصفهان در سود آوری ادامه یافت و در ســال جاری نیز این شرکت موفق شد 
رکورد سود آوری خود را تنها در 6 ماهه اول سال 1400 ارتقا دهد و با افزایش 195 
درصدی به سود بیش از 2 هزار میلیارد تومان برسد و حاشیه سود این شرکت 
برای اولین بار از 12 درصد عبور کرد. عمده سود آوری ذوب آهن اصفهان حاصل 
بهبود فرآیند، تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر و رشد صادرات بوده و تنها 
حدود 30 درصد از این افزایش ســود حاصل تورم و افزایش قیمت ارز است. 
تولید انبوه ریل مطابق استاندارد جهانی که در 6 محور خط آهن ایران استفاده 
شد و در حال نصب اســت ، تولید ریل زبانه سوزن و ریل متروی تهران، تمرکز 
بر تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر همچون ورق سازه های فوالدی، آرک 
معدن، تیرآهن بال پهن و ... ، صرفه جویــی در مصرف آب و انجام پروژه های 
مختلف برای استفاده از پساب به جای برداشت آب از رودخانه، توسعه صادرات 
و دستیابی به مدال افتخار ملی صادرات و ... از جمله دستاوردهای این شرکت 

طی 3 سال اخیر است. عملکرد ذوب آهن اصفهان طی 9 ماهه گذشته نیز نشان 
از افزایش تولید در اغلب بخش های تولیدی و همچنین افزایش فروش این 
شرکت دارد. تالشگران این مجتمع عظیم صنعتی با وجود مشکالت ناشی از 
کمبود مواد اولیه و بحران آب تا پایان آذرماه امســال موفق به تولید 2 میلیون 
و 54 هزار و 700 تن چدن مذاب شدند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 13 
درصد رشد را نشان می دهد. منصور یزدی زاده، مدیر عامل این شرکت ضمن 
بیان مطلب فوق گفت: امسال این شرکت با سه کوره بلند فعالیت می کند و اگر 
مشکالت کمبود مواد اولیه و آب وجود نداشــت، قطعا تولید بیشتری حاصل 
می شد. با این وجود امیدواریم تا پایان ســال به تولید حدود 2 میلیون و 800 
هزار تن برسیم که در تاریخ این شرکت بی سابقه است. وی افزود: با توجه به 
افزایش تولید چدن و محدودیت بخش فوالدســازی ، تولید شمش چدن به 
5 برابر سال گذشته رسید که بخش عمده آن طی 9 ماهه اول سال جاری صادر 
شــد. مدیرعامل ذوب آهن اصفهان اظهار داشت: این مجتمع عظیم صنعتی 
طی 9 ماهه ابتدای امسال در تولید کک خشــک 3 درصد، در تولید آگلومره 4 
درصد، در تولید فوالد خام 5 درصد و در تولید شمش آماده 3 درصد نسبت به 
مدت مشابه در سال گذشته افزایش داشته است. یزدی زاده به برنامه ریزی 
این شرکت جهت افزایش تولید و فروش محصوالت با ارزش اقتصادی بیشتر 
اشاره کرد و گفت : در این راستا در 9 ماهه اول سال جاری تولید کالف در ذوب 
آهن اصفهان حدود 10 برابر سال گذشته بود و به 126 هزار و 887 تن رسید در 
حالی که تولید میلگرد تنها یک درصد رشد داشت و در تولید تیرآهن ، شمش 
کاالیی و سایر محصوالت رشدی نداشتیم. وی افزود: برنامه ریزی ذوب آهن 
جهت افزایش تولید و فروش محصوالت با ارزش اقتصادی بیشتر موجب شد 
این شــرکت در 9 ماهه منتهی به آذر 1400 از فروش محصوالت خود 25 هزار و 
405 میلیارد تومان درآمد کسب کند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 92 

درصد افزایش داشته است.

در جلسه شورای اداری استان در دولت سیزدهم به ریاست استاندار اصفهان 
که با حضور مدیران دســتگاه های اجرایی، شــهرداران مناطق، نمایندگان 
مجلس، نیروی انتظامی و سپاه صاحب الزمان)عج( برگزار شد، به رعایت 
الگوی مصرف گاز تاکید شــد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان 
اصفهان، سید مصطفی علوی، مدیرعامل این شــرکت، گزارشی در زمینه 
وضعیت گازرسانی در اســتان ارائه داد و گفت: با اجرای 27 هزار کیلومتر 
شبکه گذاری شــهری و روســتایی و نصب بیش از یک میلیون و 110هزار 
علمک در حال حاضر 112 شهر و 1065 روستا زیر چتر گازرسانی قرار دارند و 
در مجموع 99.5 درصد جمعیت استان بهره مند از گاز طبیعی هستند. علوی 
یادآور شد: تعداد مشترکین اســتان از مرز یک میلیون 970 هزار مشترک 
عبور کرده و هم اکنون حدود 10 هزار مشــترک صنعتی در سطح استان از 
نعمت گاز بهره مند هســتند. مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان، اظهار 
داشت: ســاالنه حدود 22میلیارد مترمکعب گاز در سطح استان به مصرف 
می رسد و امسال نسبت به سال گذشته مصرف گاز 10 درصد افزایش یافته 
است. علوی با اشاره به اینکه امسال تعدادی مشترک به جمع مشترکین 
استان اضافه شد، افزود: یکی از دالیل افزایش مصرف گاز در استان اجرایی 
نشدن بخشنامه  های صادر شده در ادارات دولتی در بحث صرفه جویی در 
مصرف گاز است که متاسفانه سیستم قدیمی گرمایشی بسیاری از ادارات و 

ساختمان های فرسوده باعث شده مصرف گاز افزایش یابد.
وی، در راستای اجرای ماده 43 قانون بودجه اظهار داشت: با توجه به ماده 

ذکر شده و همچنین بخشــنامه صادره از طرف معاون اول رییس جمهور، 
ادارات موظف شده اند 10 درصد از مصرف گازطبیعی را نسبت به سا ل 1399 
کاهش دهند. مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، گفت: با شروع فصل 
سرما، تیم پایش انرژی این شرکت یک هزار و 714 مورد از موتورخانه های 
ادارات را مورد بازدید و بررسی قرار داده  و به اداراتی که مغایر با الگوی مصرف 

یا موتورخانه معیوب داشته اند تذکر و برخورد قانونی داده شده است.
استاندار اصفهان نیز اظهار داشــت: انرژی یکی از مهم ترین عوامل توسعه 
پایــدار در هر منطقه اســت که می توانــد در تمامی حوزه هــای اقتصادی 
تاثیرگذار باشد و گسترش شبکه های گازرســانی در استان ضامن توسعه 
و رشد اقتصادی است. مرتضوی تاکید کرد: مدیران ادارات استان در قبال 
مصرف انرژی مسئولیت بسیار ســنگینی به عهده دارند و آن برنامه ریزی 
برای کاهش مصرف گازطبیعی است و حتما این امر بایستی جزو اولویت 
سازمان ها و ادارات دولتی استان قرار گیرد که در زمینه مصرف بهینه انرژی 
برنامه ریزی اصولــی و اقدامات کاربردی را انجــام دهند و به خصوص در 
این فصل سردســال رعایت الگوی مصرف گاز طبیعی بسیار حیاتی است 
.استاندار اصفهان، بی تفاوتی نسبت به سرمایه ملی را نابخشودنی دانست و 
اضافه کرد: شرکت گاز استان اصفهان بایستی در جهت پایش انرژی مصرفی 
ادارات با تمام توان خود در جهت اجرای مفاد بخشنامه اقدام کرده و اداراتی 
که در این جهت حرکت نکنند، ضمن معرفی به استانداری نسبت به اعمال 

مقررات و اجرای قوانین اقدامات الزم صورت می گیرد.

پس از آمریکا و آلمان، ایران به این فناوری دست یافت؛

 ساخت دستگاه ریشه بر توربینی قابل تنظیم با سری برشی زنجیره ای 
در آبفای استان اصفهان

با رویکرد اصالح الگوی مصرف آب روستاییان آغاز شد؛

اجرای طرح »دوشنبه های آبی«  در 20 روستای استان اصفهان

جهش تولید و فروش ذوب آهن اصفهان طی ۹ ماهه اول سال جاری

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان:

مصرف بهینه و منطقی گاز طبیعی درسطح استان به ویژه در ادارات دولتی 
بسیار ضروری است
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