
وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور افتتاح چندین پروژه صنعتی، بازدید از صنایع، دیدار با فعاالن عرصه صنعت و حضور در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه و ممتاز 
استان همزمان با دهه تولید و تجارت در سفری یک روزه وارد اصفهان شد. در ادامه برنامه های سفر سیدرضا فاطمی امین، وزیرصمت به اصفهان، آیین تجلیل از صادرکنندگان 

برتر استان اصفهان در سال 1400 به میزبانی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد. 
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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

7

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خبر داد:

400 میلیارد خسارت ساالنه ناشی از 
گردوغبار در اصفهان

3

  آیین تجلیل از صادرکنندگان استان اصفهان با حضور وزیر صمت در اتاق بازرگانی برگزارشد؛

صمیمانه از جنس صنعت

سخنگوی علوم پزشکی اصفهان:
ممنوعیتی در انجام 
غربالگری جنین در 
اصفهان وجود ندارد

مدیر نگهداری و تعمیرات ابنیه فنی 
شهری خبر داد:

انجام تعمیرات ۹ پل 
مکانیزه عابرپیاده در 

اصفهان

وزیر صمت در بازدید از فوالد مبارکه:

عملکرد فوالد مبارکه در تنظیم 

بازار و تولید محصوالت ویژه 

قابل تقدیر است

7

8

7

5

 مردم برای سالمتی
 آیت ا... ناصری دعا کنند

3

5

جلسه شورای معادن استان اصفهان درباره معدن 
سنگ آهن کامو در سکوت خبری برگزار شد؛

پشت درهای بسته!

 مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان:
 فضای سبز هیچ سهمی از زاینده رود ندارد؛

 رییس اتحادیه صنایع دستی
 استان اصفهان:

تجارت B2B در 
صنایع دستی به صفر 

رسیده است

یمنا
س: ا

عک

    حدادی فر:

 هدف اصلی ذوب آهن
 حفظ شاکله تیمی است

سهِم صفر

67

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود
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شهادت امام محمد بارق)ع(  را تسلیت می گوییم.



 العربی الجدید ادعا کرد: برگزاری نشست ایرانی-مصری در مسقط؛

آشتی دوباره؟!

یک رسانه عربی به نقل از منابع مصری ادعا کرد که مسئوالن بلندپایه 
ایران و مصر اخیرا نشستی در عمان برگزار کرده اند.

روزنامه العربی الجدید به نقل از منابع دیپلماتیک مصری اعالم کرد 
که در سایه تحرکات منطقه ای اخیر و در آستانه سفر جو بایدن، رییس 
جمهور آمریکا به منطقه در ماه جاری، پیشرفت های جدیدی در روابط 

ایران و مصر به وجود آمده است.
این منابع می گویند: در ســفر اخیر عبدالفتاح سیسی، رییس جمهور 
مصر به عمان در اوایل هفته گذشــته دیداری میان مسئوالن بلندپایه 
ایرانــی و مصری انجام شــد و بــا هماهنگی های کشــور عمان یک 
شخصیت عالی رتبه مصری که همراه سیسی بود در این دیدار حضور 

یافت.
این منابع مصری اعــالم کردند: این دیدار به طور کلــی امنیتی بود و 
مسئوالن دو کشور به اوضاع نوار غزه و ســوریه پرداختند، دو طرف در 
بسیاری از مواضع در این خصوص توافق نظر داشتند و در مرحله بعدی 
شاهد هماهنگی های مســتقیم میان تهران و قاهره درخصوص امور 

مربوط به نوار غزه خواهیم بود.
منابع دیپلماتیک مصری تاکید کردند: با توجه به تمایل تهران و قاهره 
برای رسیدن به ســطح جدیدی از روابط و گسترش تدریجی آن ها بر 
اساس تحوالت منطقه، در این دیدار درخصوص هماهنگی مشترک در 

محافل بین المللی تا جایی که امکان دارد، توافق شد.
براساس این گزارش، در سفر اخیر سیسی به مسقط سامح شکری، 
وزیر خارجه و عباس کامل، رییس سازمان اطالعات و هاله السعید، 

وزیر برنامه ریزی و همچنین مسئوالن دیگر همراه وی بودند.
منابع مصری با اشاره به اینکه مصر همواره خواهان عدم ورود به روابط 
خصمانه با طرف های منطقه ای و بین المللی اســت و این امر  دلیل 
اصلی عدم پیوستن به ائتالف های منطقه ای است، تاکید کردند: در 
این دیدار مســئوالن مصری توضیحاتی در خصوص ســند النقب که 
اخیرا در منامه پایتخت بحرین امضا شــد، ارائه دادند؛ ســندی که بر 
اساس آن آمریکا و رژیم صهیونیستی و چهار کشور عربی توافق کردند 
همکاری هایشان را تقویت و نشست های ســالیانه در سطح وزرای 

خارجه برگزار کنند.
این منابع می گویند: مســئوالن مصری اعالم کردند که این نشســت 
مشــورتی بوده و قاهره طی آن اعالم کرد که به ائتــالف های نظامی 

نخواهد پیوست.
مســئوالن بلندپایه وزارت خارجه کشــورهای بحریــن، مصر، رژیم 
صهیونیســتی، مغرب، امارات و آمریکا افتتاحیه نشست النقب را در 

27 ژوئن در منامه برگزار کردند.
منابع مصری خاطرنشــان کردند: سیاست های مصر در راستای این 
است که برخی تالش ها از ســوی طرف های بین المللی و کشورهای 
خلیجی)فارس( برای تخریب روابط تهران و قاهره به نتیجه نرســد. 
قاهره برای حضور در اولین نشســت النقب تعلل زیادی کرد ؛اما این 
امارات بود که وارد این مسئله شــد و از واشنگتن خواست تا به قاهره 

فشار بیاورد و این سند را امضا کند و طرف ایرانی نیز به گونه ای از پشت 
پرده این ماجرا باخبر شد.

منابع مصری می گویند: ســلطنت عمان اکنون نقش مهمی در بهبود 
روابط ایران و کشــورهای عربی و خلیج)فارس( ایفــا می کند و یک 
کانال ارتباطی میان ایران و عمان و عربســتان ایجاد شده است و از 
طریق آن در خصوص پرونده های مورد اختالف میان تهران و ریاض 
رایزنی شــد؛ از جمله پرونده هایی که دو طــرف درخصوص آن ها به 
تفاهم رســیدند می توان به پرونده یمن و برخی امور امنیتی موجود 

در منطقه اشاره کرد.
این منابع دیپلماتیک همچنین اعــالم کردند که یکی از دالیل نزدیک 
شــدن روابط ایران و مصر تالش مصری ها برای بستن راه در مقابل 
اخوان المسلمین اســت زیرا آن ها به دنبال یک هم پیمان احتمالی 

و حامی بزرگ هستند.
این منابع در پایان خاطرنشــان کردند که انجام همکاری و هماهنگی 
درخصوص گردشگری ایرانی ها در مصر با توجه به رویکرد مصر برای 

گسترش بخش گردشگری بعید نیست.
پیش از ایــن نیز برخی منابــع مصری اعالم کردند کــه اخیرا تماس 
هایی در سطح اطالعاتی میان مســئوالن ایرانی و مصری انجام شده 

و مسئوالن دو کشــور درخصوص پرونده های مرتبط با امنیت منطقه 
رایزنی کرده اند.

این منابــع تاکید کردند که مســئوالن مصری در ایــن گفت وگوها بر 
خطرات هدف قرار دادن اســراییلی ها در مصر از سوی ایران تاکید و 
خاطرنشــان کردند که این مســئله به توافقات میان دو کشور آسیب 

می زند.
منابع مصری می گویند: مســئوالن مصری به همتایــان ایرانی خود 
گفتند که این کشــور مخالف هرگونه خدشه وارد کردن به امنیت خود 
در سایه درگیری های میان تهران و تل آویو است و قاهره نیز در طول 
مدت گذشــته پیوســتن به طرح های نظامی ضد ایرانی را نپذیرفته 

است.
پیش تر تل آویو مدعی شــده بود که ایران در حال برنامه ریزی برای 
ضربه زدن به اسراییلی هاســت و به قاهره اعالم کرده بود که ایران به 

دنبال هدف قرار دادن اسراییل در مصر و امارات و ترکیه است.
این منابع خاطرنشــان کردند: طرف ایرانی به مسئوالن مصری اعالم 
کرده اســت که ادعای رژیم صهیونیستی درخصوص هدف قرار دادن 
گردشگران اســراییلی در کشــور ثالث دروغ اســت و ایران خواهان 

مخدوش شدن روابط خود با مصر نیست.

اخبار
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نظر »محمد مهاجری« درباره دو نظرسنجی متفاوت 
درخصوص دولت

فعال مطبوعاتی گفت: نظرسنجی موسسه خارجی که محبوبیت کنونی آقای رییسی را 28 درصد اعالم 
کرد، درست نیست و نظرسنجی منتشرشده در روزنامه ایران نیز با یافته ها و مشاهدات ما از جامعه 
انطباق ندارد.»گروه استاسیس« در هفته آخر خرداد ماه سال ۱۴۰۱ نظرسنجی را انجام و میزان رضایت 
مردم از عملکرد ابراهیم رییسی را 28 درصد اعالم کرد. بعد از انتشــار نتایج این نظرسنجی، روزنامه 
دولت نظرسنجی صداوسیما را منتشــر کرد که نتایجش کامال متفاوت از نظرسنجی بود که موسسه 
آمریکایی انجام داد. در این نظرسنجی اعالم شده که ۶۹ درصد مردم ایران از زندگی لذت می برند، ۵2 
درصد از مردم مقصر مشــکالت را دولت قبل می دانند و 7۵ درصد مردم در زندگی احساس آسایش 

می کنند. حال سوال این است که نتیجه کدام نظرسنجی به واقعیت نزدیک تر است؟
محمد مهاجری در گفت وگو با نامه نیوز درباره تفاوت معنادار موجود بین نظرســنجی استاسیس و 
نظرسنجی صداوسیما گفت: واقعا نمی دانم این دو نظرســنجی چقدر روشمند و علمی انجام شدند 
چون هیچ کدام از اطالعاتی که آنها دادند، قابلیت راســتی آزمایی ندارد.وی افزود: البته در گزارشــی 
که روزنامه ایران منتشر کرد، تناقضی دیده می شــود چون این روزنامه نظرسنجی دانشگاه مریلند 
در آســتانه انتخابات ریاست جمهوری ســال ۱۴۰۰ را می پذیرد؛ در آن نظرسنجی خارجی اعالم شده 
بود آقای رییسی پیروز انتخابات می شود؛ اما حاال روزنامه دولت به این نظرسنجی جدید ایرادهای 

اساسی دارد.
 

 ادعای روزنامه عراقی درباره احتمال سفر وزرای خارجه 
ایران و عربستان به بغداد

یک منبع دولتی عراق در گفت و گو با روزنامه عراقی »المدی« مدعی شــد که احتماال وزیران خارجه 
ایران و عربستان سعودی در بغداد حضور پیدا کنند.منبع مذکور که اشاره ای به نام او نشده، در گفت وگو 
با این روزنامه عراقی مدعی شد: »مرحله نشســت های امنیتی به پایان رسیده است و ما امروز وارد 

مرحله برگزاری نشست هایی با بعد دیپلماتیک شده ایم. 
انتظار می رود وزرای خارجه ایران و عربستان سعودی برای اعالم احیای روابط به بغداد بیایند«.این 
ادعا در حالی، شامگاه سه شنبه، مطرح شده است که روزنامه سعودی »الشرق االوسط« چاپ لندن 
نیز اخیرا به نقل از یک منبع آگاه عراقی ادعا کرد که ازســرگیری روابط بین عربستان سعودی و ایران 
احتماال در بغداد و با حضور مقامات مســئول دو کشور مذکور و نیز »مصطفی الکاظمی« نخست وزیر 
و »فؤاد حسین« وزیر امور خارجه عراق اعالم خواهد شــد.روزنامه »الشرق االوسط« به نقل از منبع 
مذکور مدعی شده بود که مذاکرات الکاظمی در جریان سفرش به جده و تهران، موجب قطعیت یافتن 
بسیاری از پرونده های مورد اختالف بین دو طرف شــد، امری که ممکن است به کاهش تنش ها در 
سراسر منطقه منجر شود.شبکه »روســیا الیوم« اخیرا به نقل از یک منبع دولتی عراق خبر داده بود: 
»پنج نشست  پیشین که در بغداد میان تهران و ریاض برگزار شد، در سطح امنیتی و اطالعاتی بود؛ اما 

نشست آتی در سطح دیپلماتیک خواهد بود.«

»شمخانی« به ایروان می رود
دریابان علی شــمخانی، نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شــورای عالی امنیــت ملی در چارچوب 
سفرهای برنامه ریزی شده به کشورهای منطقه قفقاز، به دعوت رسمی آرمن گریگوریان، دبیر شورای 
امنیت ملی ارمنستان به جمهوری ارمنستان می رود.شمخانی در این سفر عالوه بر دیدار و گفت وگو با 
همتای ارمنستانی خود با نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان نیز دیدار و پیرامون مسائل دوجانبه، 
منطقه ای و بین المللی گفت وگو خواهد کرد.دریابان شمخانی پس از ارمنستان به برخی کشورهای 

دیگری در منطقه قفقاز نیز سفر می کند.

روسیه: انگلیس در جنایات جنگی اوکراین شریک است
 ســفیر روســیه در انگلیس گفت که اگر اوکراین از توپخانه و مهمات ســاخت لندن استفاده کند، 
انگلیس در ارتکاب جنایات جنگی کی یف شریک اســت.به گزارش خبرگزاری تاس، کلین افزود: 
لندن همچنان معتقد اســت که اوکراین باید به هر قیمتی پیروز شود و می بایست تا زمان پیروزی 
پول و سالح در اختیار اوکراین قرار بگیرد. سفیر روسیه در انگلیس گفت: اگر نیروهای اوکراینی از 
سالح های انگلیسی مانند توپخانه های هویتزر علیه منطقه دونتسک استفاده کنند، بدون شک این 
به معنای همدستی لندن در جنایات جنگی خواهد بود.پیش از این وزیر دفاع روسیه طی سخنانی 
در جمع مقام های نظامی این کشور گفت که کشورهای غربی به امید طوالنی شدن جنگ در اوکراین 
همچنان سالح به این کشور ارســال می کنند و تاکنون بیش از 28 هزار تن محموله نظامی تحویل 
کی یف شده است. سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه روز سه شنبه در سخنانی در جمع مقام های 
نظامی این کشور ارسال سالح های غربی به اوکراین را موجب تنش بیشتر در منطقه دانست و گفت: 
بیشتر سالح های غربی ارسال شده به کی یف در بازار ســیاه فروخته می شود.به گفته شویگو و بر 
اساس اطالعات جمع آوری شده توسط ارتش روسیه، بســیاری از سالح های ارسال شده توسط 
غرب در کشورهای خاورمیانه مشاهده شده است و در واقع این سالح ها سر از بازار سیاه درمی آورند. 

 

ابتکارعمل » قذافی« برای حل بحران لیبی
پسر دیکتاتو ســابق لیبی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشــور ابتکارعملی را برای حل و 
فصل بحران سیاسی در این کشور ارائه کرد.به نقل از صدی البلد، سیف االسالم قذافی، پسر دیکتاتور 
سابق لیبی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور ابتکارعملی را برای باز کردن گره کور بحران 
سیاسی لیبی پیشنهاد کرد و خواســتار کناره گیری تمامی چهره های سیاسی دارای مسئولیت از 
صحنه سیاسی لیبی شد.قذافی در بیانیه ای در این باره تاکید کرد: ما از ابتدا گفتیم که تنها راه حل 
مسالمت آمیز و غیرنظامی، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی غیرانحصاری است که 
همه بدون استثنا و بدون هیچ قید و شرطی در آن مشارکت کنند.وی افزود: اما متاسفانه این راه حل 
مسالمت آمیز با مداخالت خارجی و داخلی کنار گذاشــته شده است و همانطور که همه می دانند، 

کل روند انتخابات متوقف شده و همین مسئله منجر به وخامت اوضاع کشور و مردم شده است.
 

هشدار جدید ژنرال روسی درباره توطئه اوکراین
وزارت دفاع روسیه گفته است که نظامیان اوکراینی برای بدنام ساختن روسیه، تحرکات جدیدی را در 
دونتسک  ایجاد کدند.به نقل از اسپوتنیک، منابع روسی در تازه ترین موضع گیری خود درباره تحوالت 
اوکراین، این کشور را متهم به برنامه ریزی علیه روسیه با هدف متهم کردن مسکو کردند.در همین 
ارتباط نیز »ژنرال میخائیل میزینتسف«، رییس مرکز ملی کنترل دفاعی فدراسیون روسیه اعالم 
کرد که شبه نظامیان اوکراینی در حال آماده سازی یک اقدام تحریک آمیز با استفاده از مواد سمی 
در دونتسک هستند تا نیروهای مسلح روسیه را در آن مقصر بدانند.این مقام نظامی ارشد روسیه 
همچنین افزود: طبق اطالعات موثق موجود، در بخش نیکوالیفکا جمهوری خلق دونتســک، شبه 

نظامیان اوکراینی تشکیالت ملی گرا در حال تدارک یک تحریک با استفاده از مواد سمی هستند.
 

احداث اولین نیروگاه هسته ای مصر
مصر قصد دارد با همکاری روسیه نخستین نیروگاه هسته ای خود را راه اندازی کند.سازمان نظارت هسته ای 
و رادیو اکتیو مصر، مجوز تاسیس اولین واحد نیروگاه هسته ای در الضبعه در شمال غرب این کشور را که با 
همکاری روسیه اجرا خواهد شد، صادر کرد.به نقل از المیادین، شمارش معکوس احداث نیروگاه هسته ای 
الضبعه مصر در ساحل دریای مدیترانه، پس از صدور مجوز ساخت اولین واحد تولید برق از طرف سازمان 

نظارت هسته ای و رادیواکتیو مصر که شرکت دولتی روس اتم روسیه آن را اجرا خواهد کرد، آغاز شد. 

چهره روز

گروسی: 

آماده ازسرگیری 
فعالیت های ضروری 
آژانس در ایران هستیم

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در یک 
ســخنرانی با تاکید بر نقش آژانس در تضمین 
صلح آمیز بودن ماهیت برنامه هسته ای ایران در 
هر گونه توافق هسته ای با ایران، گفت که آژانس 
آماده ازسرگیری فعالیت های ضروری اش در 
ایران اســت.رافائل گروســی، مدیرکل آژانس 
در یک ســخنرانی در دانشکده کورال بل در امور 
آسیا و اقیانوسیه در استرالیا درباره فعالیت های 
آژانــس در ایران گفــت: دو دهه گذشــته پر از 
تعامالت بی شمار میان آژانس و ایران با هدف 
راستی آزمایی این بوده است که برنامه هسته ای 
ایــران مطلقا صلح آمیز اســت. قطعنامه هایی 
در شــورای امنیت آژانس به تصویب رسید که 
خواستار توقف تمام غنی ســازی ایران بودند. 
مواقعی بود که ایران به طور موقت یک پروتکل 
الحاقی را اجرایی می کرد و مواقعی هم بود که 
نمی کرد. گاهی شــاهد دوران همکاری بودیم 
و گاهی شــاهد دوران تنش. آژانس اطالعات 
موثقی را گردآوری کرد که نشانگر یک بعد نظامی 
احتمالی در برنامه هســته ای بود. آن چه هنوز 
بر قوت خود باقی اســت، این است که آژانس 
ضامن نهایــی هرگونــه توافق اســت و بدون 
مشــارکت آژانس، هر گونه توافقــی غیرقابل 
راستی آزمایی است.گروسی در ادامه با اشاره به 
خروج آمریکا از توافق هسته ای و فاصله گرفتن 
ایران از اجرای تعهدات داوطلبانه اش در توافق 
طی چند گام تعیین شده که به پیشرفت سریع تر 
برنامه هسته ای آن منجر شد، همچنین با اشاره 
به خاموش کــردن دوربین هــای فراپادمانی 
آژانس در ایــران در پی تصویــب قطعنامه ای 
سرزنشی درباره ایران در شورای امنیت سازمان 
ملل، مطرح کــرد: تالش های دیپلماتیک برای 
احیای توافق چالش برانگیز شده اند.وی  ادامه 
داد: به مــوازات این موضــوع، آژانس به دنبال 
توضیحاتی درباره کشف ذرات اورانیوم با منشأ 
انسانی در سه محل در ایران است. این نشانگر 
وجود نوعی مواد و فعالیت های هسته ای  است 

که ایران توضیح موثقی درباره اش نداده. 

بین الملل

وز عکس ر

 دیدار تاریخی »عباس« 
 و »اسماعیل هنیه«

 در الجزایر
رسانه های الجزایر از دیدار رییس تشکیالت 
خودگردان فلسطین و رییس دفتر سیاسی 
جنبش حماس در حضــور رئیس جمهوری 
این کشــور خبر می دهند.تلویزیون الجزایر 
ضمن پخش تصاویری از این دیدار در حالی 
که رییس جمهوری این کشور در میان آن دو 
حضور داشت، دیدار دو طرف پس از چند سال 

سردی روابط را تاریخی توصیف کرد.

فرمانده هوانیروز ارتش: 

برد سالح های هوانیروز به طور کلی تغییر کرده است
فرمانده هوانیروز ارتش با اشاره به رصد تهدیدات و پیشرفت های تجهیزاتی دشمن گفت: آنچه که امروز بر روی بالگردهای پیشرفته دنیا به جهت تسلیحاتی نصب است، 
روی بالگردهای هوانیروز نیز نصب شده است.امیر سرتیپ یوسف قربانی  با اشاره به رصد تهدیدات و به روزرسانی تجهیزات این یگان عملیاتی، اظهار داشت: امروز یکی 
از مهم ترین رویکردهای هوانیروز نگاه به تجهیزات روز دشمنان و رصد تهدیدات احتمالی در این حوزه است؛ از این رو ضمن شناسایی و رصد تهدیدات ضدبالگردی و 
سامانه های هوایی، توان رزمی خود را ارتقا می دهیم.وی با بیان اینکه توان بالگردی کشورهایی که در دکترین نظامی ما دشمن محسوب می شوند به طور مستمر در 
حال رصد و ارزیابی است، گفت: ما مطابق با نیاز سازمانی و اقتضای عملیاتی سامانه های خود را تجهیز و به روزرسانی می کنیم. امیر سرتیپ قربانی افزود: برد سالح های 
هوانیروز و تاکتیک های نبرد این یگان در مقایسه با گذشته به طور کلی تغییر کرده است و آنچه که امروز روی بالگردهای پیشرفته دنیا به جهت تسلیحاتی نصب است بر 
روی بالگردهای هوانیروز نیز نصب شده؛ تسلیحات برد بلند، موشک های هوشمند و نقطه زن، اخاللگرهای راداری و سامانه های دید در شب پیشرفته از جمله مواردی 

است که بالگردهای ما به آن مجهز شده اند. 

آییــن بهره بــرداری از فــاز اجرایی ســامانه جامع 
حسابرســی برخط با حضور رییس کل، دادستان و 
سایر مقامات دیوان محاســبات برگزار شد.به نقل 
از دیوان محاســبات کشــور در این مراسم، مهرداد 
بذرپاش با اشــاره به اینکــه گام اول برنامه تحول 
دیجیتال دیوان محاســبات با بهره گیــری از کلیه 
زیرساخت ها، فناوری ها و ابزارهای هوشمندسازی 
حسابرسی اجرایی شده است، بر لزوم ایجاد پیوست 
فناوری طی فرآیندهای کلیدی دیوان محاســبات 
تاکید کرد.وی افــزود: حکمرانــی داده ها بهترین 
ابزار برای تصمیم ســازی هوشــمند بوده و دیوان 
محاســبات با بهره گیری از این فنــاوری می تواند 
بهترین مرکز مشــاوره در امور مالی کشور محسوب 
شــود.بذرپاش با بیان اینکه از ابتــدای دوره فعلی 

جهت گیری اصلی دیوان محاسبات توسعه فناوری 
بوده است، افزود: طبق برنامه ریزی صورت گرفته، 
تا پایان سال به صورت ماهانه یک خدمت جدید در 
سامانه حسابرسی برخط به بهره برداری خواهد رسید.

رییس کل دیوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: 
با سازماندهی شورای حسابرسی برخط متشکل از 
کارشناسان داخلی و نیروهای توانمند بیرونی، طرح 
جامع فناوری اطالعات دیوان محاسبات طراحی و 
سند معماری سامانه ها تدوین شده است. بذرپاش 
اظهار داشت: توانمندسازی ســازمان با استفاده از 
فناوری اطالعات یکی از رویکردهای اصلی در دیوان 
محاسبات است و در این راستا باید سبد تکنولوژی 
به روزرسانی شود.بذرپاش با تاکید بر اینکه استقرار 
حسابرسی برخط یک سیاست قطعی و یک ضرورت 

مهم اســت و باید برای فناورانه شــدن، زیست بوم 
جدید ایجاد کنیم، افزود: با روش های سنتی نمی 
توان خروجی بیشــتری را انتظار داشــت و نیازمند 
جهش به سوی نظارت هوشــمند هستیم.رییس 
کل دیوان محاسبات کشــور در پایان گفت: مکانیزم 
های یکپارچه و فرآیندهای کلیدی این نهاد نظارتی با 
استفاده از تکنولوژی نوین استقرار برخط سیستم در 
تمام دستگاه های اجرایی )بیش از ۴۰۰۰ دستگاه( و 
جمع آوری اطالعات مورد نیاز از دستگاه ها به صورت 

برخط آغاز شده است.

در مراسم رونمایی از سامانه ارتقا یافته نظارتی سنا مطرح شد؛

بذرپاش: نیازمند جهش به سوی نظارت هوشمند هستیم
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  آیین تجلیل از صادرکنندگان استان اصفهان با حضور وزیر صمت در اتاق بازرگانی برگزارشد؛

صمیمانه از جنس صنعت

وزیر صنعت، معدن و تجارت بــه منظور افتتاح  فرزانه افسرطاها
چندین پروژه صنعتی، بازدید از صنایع، دیدار با 
فعاالن عرصه صنعت و حضور در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه و ممتاز 
استان همزمان با دهه تولید و تجارت در سفری یک روزه وارد اصفهان شد. در 
ادامه برنامه های سفر ســیدرضا فاطمی امین، وزیرصمت به اصفهان، آیین 
تجلیل از صادرکنندگان برتر اســتان اصفهان در ســال 1400 به میزبانی اتاق 
بازرگانی اصفهان برگزار شد. در این مراسم، صاحبان صنایع، درخواست های 
خود در زمینه اصالح قوانیــن صادراتی، مشــکالت ارزی، جلوگیری از خام 

فروشی و تعدیل در هزینه های انرژی را مطرح کردند.

اصفهان، استحقاق توجه و رسیدگی بیشتر را دارد
امیرحســین کمیلی، مدیرکل سازمان صمت اســتان اصفهان با استقبال از 
حضور وزیر صنعــت، معدن و تجارت در اصفهان با برنامه ای فشــرده، اظهار 
کرد: اســتان اصفهان با بیــش از 9هــزار واحدصنعتی که ســرمایه گذاری 
57هزارمیلیاردتومانی و اشــتغال 280هزارنفر را در بر دارد، دارای رتبه دوم به 
لحاظ تعداد واحدهای صنعتی و ســوم به لحاظ  حجم سرمایه گذاری، رتبه 
دوم در ایجاد اشــتغال بعداز تهران به همت فعاالن اقتصادی است که برای 
کشور نیز اهمیت دارد.وی در صحبت از فعالیت و ابتکارات بیش از 600 شرکت 
دانش بنیان و شهرک علم و فناوری در استان، گفت: باتوجه به ظرفیت باالی 
اصفهان، استحقاق توجه و رســیدگی بیشتر حس می شود و انتظار داریم که 
شخص وزیر دقت بیشتری نسبت به اصفهان داشــته باشند.کمیلی افزود: 
هرچند که فوالد به عنوان صنعت مادر مطرح است ولی جایگاه دیرینه اصفهان 
در صنعت و حضور صنعتگرانی با پتانسیل باال، تشکل های فعال اتاق بازرگانی 
و خانه صنعت، معدن و تجارت، انجمن های همگن و اتاق اصناف با بیش از 
250هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب توانسته اند در ایجاد ارزش، اشتغال 
و کارآفرینی گام های موثــری بردارند.مدیرکل صمت در اســتان اصفهان، 
درخواست فرصت حضور بیشتری در اصفهان را از وزیر به منظور گفت وگوی 

مفصل تر صاحبان صنایع و تقویت انگیزه بیشتر تالش آنها را مطرح کرد. 

از دست دادن مشتریان و بازار به دلیل تصمیمات نسنجیده در صادرات
در ادامه، محمد امینی رییس انجمن صادرکنندگان استان اصفهان با گالیه از 
تصمیم گیری نسنجیده در امر صادرات، اذعان داشت: کسانی برای صادرات 
کشــور تصمیم می گیرند که خودشــان هیچ گونه فعالیت صادراتی و حتی 
تولیدی نداشته اند و این تصمیمات نسنجیده و بدون مشورت با صادرکنندگان 
در حوزه تغییر قوانین صادراتی موجب مشــکالتی ازجمله تاخیر در صادرات، 
ازدست دادن بازارها و مشتریان و محدودیت های دیگر شده که یافتن مجدد 
مشتری صادراتی کار بسیار سختی است. وی تاکید کرد: با هر اتفاق یا نوسان 
کوچک، تغییر قیمت و دســتکاری قوانین صادرات و واردات موانع صادراتی 

و وارداتی تشدید می شود.

امینی با توصیه به اجتناب از برخورد احساسی در قوانین و مصوبات و ضرورت 
مشــورت با صاحبان صنایع و صادرکنندگان، اظهار کرد: مبحث تعامالت بین 
الملل یک پدیده زنده اســت و اگر ما مداخالت نابهنگام نداشــته باشــیم، 
خودش را بازسازی و پاالیش می کند. وی با اشاره به کمبودهای بازار جهانی 
به دلیل ناامنی هــای منطقه ای و جنگ ها، پاندمــی کرونا و..، آن را فرصت 

خوبی برای دسترسی به بازارهای منطقه و فرامنطقه ارزیابی کرد. 
رییس انجمن صادرکنندگان اســتان اصفهان اعالم کرد: صنایع اســتان آب 
ندارند و دچار وضعیت هرم مازلو در آب، برق، گاز و انرژی شده اند. ضمن آنکه، 
مسئله صاحبان صنایع به دلیل مشکالت اقتصادی و تورم، در سطح کف نیاز 
بازار قرار گرفته و فرصتی برای بررسی نیازهای صادراتی ندارند که این موضوع 

ربطی به تحریم ها ندارد بلکه ناشی از تصمیات ناآگاهانه است.

تلفیق قیمت داخلی و خارجی موجب رانت در پتروشیمی هاست
در ادامه، نماینده انجمــن تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نســاجی با 
اشــاره به کمبود و گرانی قیمت پنبه، لزوم رایزنی برای واردات پنبه را مطرح 
کرد و افزود: بورسی شدن و تلفیق قیمت داخلی و خارجی با مداخله شرکت 
های پتروشــیمی، موجب گرانی افسارگســیخته، رانت باالیی برای شرکت 
های پتروشیمی و مشکالت فراوانی در دسترسی به مواد اولیه برای صنایع 

نساجی شده که تضعیف این صنعت دیرینه کشور را به دنبال دارد. 

افت صادرات طال متاثر از عوارض مالیاتی و گمرکی
محســن طالمینایــی، رییــس انجمــن صادرکننــدگان و تولیدکننــدگان 
طال با اشــاره به رشــد صاردات طال درســال هــای 86 تا 91  گفــت: طبق 
دســتورالعمل خــالف قانون که توســط ســازمان توســعه تجــارت برای 
مشــمول مالیــات و عوارض شــدن شــمش صــورت گرفت، صــادرات 
670 میلیــون دالر صادرات طــال از اصفهان در ســال 91، اکنون بــه کمتر از 
 10میلیون دالر کاهــش یافته در حالی کــه امکان افزایش چنــد میلیاردی 

را داشتیم. 
وی با بیــان اینکه، ترکیــه 16میلیــارد دالر صادرات طال داشــته و بــازار را 
جذب کرده، افــزود: صادرات طــالی ما به صفر رســیده و اگر ایــن موانع 
 برطرف شــود، عالوه بــر افزایــش صــادرات و ارزآوری در ایجاد اشــتغال

موثر است.

سرمایه و اشتغال عرصه سنگ اصفهان بیش از فوالد مبارکه
رضا احمدی، رییس کانون سنگ ایران با بیان اینکه اصفهان با بیش از 2هزار 
واحد سنگ فعال با مجموعه اشتغال و سرمایه گذاری بیش از فوالد مبارکه 
اســت، افزود: چون واحدها کوچک هســتند، به آنها توجهی نمی شود. وی 
گفت: در تولید سنگ، دومین تولید کننده جهانی هستیم ولی در بازار جهانی 
به دلیل محددیت های صادرات، ســهم ما یک درصد است. هزینه سنگینی 

برای صادرات به ما تحمیل می شــود و فرصت های رقابت با چین و ترکیه را 
از دست می دهیم. 

احمدی در ادامه یادآور شــد: ماده اصلی ما که کوپ است به راحتی با تعرفه 
پایین از کشور خارج می شود )70دالر پایه صادرات سنگ کوپ یا خام است 
که ضرر برای معادن محسوب می شــود( که الزم است وزارتخانه به بررسی 
تعرفه صادرات کوپ بپردازد. وی، افزایــش چندبرابری نرخ گاز و تصمیمات 

غیرمنطقی و فاقد کارشناسی  را تهدیدی برای صنعت سنگ عنوان کرد.

جراحی اقتصادی مبتنی بر کوچک سازی دولت
در این بخش، ســیدعبدالوهاب ســهل آبادی، رییس خانــه صمت ایران و 
اصفهان خطاب به نمایندگان مجلس گفت: تقاضای ما این است که بگذارید 
وزیر صمت کار خود را که منطبق با قانون و اصول منطقی و کارشناسی است، 
اجرا کند. مطرح کردن استیضاح و مواردی از این قبیل شایسته فاطمی امین 
نیست و از مجلس می خواهیم که با سعه صدر، از برنامه ریزی خوبی که وزیر 

صنعت، معدن و تجارت در پیش گرفته، حمایت کنند. 
ســهل آبادی با صحبت از نقش آفرینی اصفهــان در دوران جنگ تحمیلی، 
اظهار کرد: انتظار نداریم که مســئوالن ملــی فکرکنند اصفهــان بار عظیمی 
از کشــور را به دوش می کشــد، امــا انتظار داریــم توجه ویژه بــه اصفهان 
 با وجــود 9هزار واحــد صنعتی و 70 شــهرک صنعتــی در تفویــض اختیار 

داشته باشند. 
وی، مشــکالت صاحبان صنایع به دلیل قوانین نسنجیده و محدودیت های 
صادراتی را مطرح کرد و گفــت: طبق فرموده مقام معظــم رهبری، جراحی 
اقتصادی به منظور کوچک شــدن دولــت و تقویت بخــش خصوصی باید 

دنبال شود. 

تصمیات احساسی و خلق الساعه؛ موانعی در مقابل تولید وصادرات
 مسعود گلشیرازی، رییس اتاق بازرگانی اصفهان با اذعان به اینکه از فرصت 
هایی ازجمله پاندمی کرونا جهت فتح بازارهای صادراتی باید اســتفاده کرد، 
تصمیمات احساسی و خلق الساعه را موانعی در مقابل تولید وصادرات عنوان 
کرد. وی افزود: نظام قیمت گذاری و صدور فاکتور مکانیزه از موارد شفافیت 
اقتصادی است در حالی که  عملکرد سازمان قیمت گذاری با وضعیت موجود 

تطابق ندارد و نیازمند رسیدگی است. 
گلشیرازی در بیان اهمیت برند، گفت: در امر صادرات نیازمند آبرو، برند و نام 
معتبر جهت حضور در بازارهای جهانی هستیم و این درحالی است که رتبه ما 
از 38 به 47 تنزل یافته و در برند جهانی رتبه پایین 62 را داریم، اکسپوی دبی 
برگزار شــد و ما بی خبر بودیم که این موارد برنامه ریزی منسجم، اصالحات 

ساختاری و توجه ویژه به ارتقای برند را گوشزد می کند. 
وی، لزوم رفع محدودیت سرمایه گذاری در واردات تکنولوژی و ماشین آالتی 
که در داخل نداریم را مطرح کرد و افزود: اصفهان مهد قطعه ســازی کشــور 

است و می توان واردات خودرو در مقابل صاردات قطعه را برنامه ریزی کرد.

لزوم بازنگری در تفویض اختیارات استان اصفهان
سیدرضا مرتضوی، استاندار اصفهان در استقبال از حضور وزیرصمت و هیئت 
همراه در اصفهان، قول حضور بیشتر به منظور گفت وگویی برای طرح مسائل 

و مشکالت صنعتگران را داد.
مرتضوی با اشاره به جلسات شــورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، 
گفت: نگاه ما ملی و رفع گره های ملی در صنایع اســت.  همچنین، درنتیجه 
پیگیری های بخش خصوصی، از رتبه 23 در فضای کسب و کار به رتبه 8 ارتقا 

یافته ایم و شرایط مناسبی برای کسب و کار فراهم شده است.
اســتاندار اصفهان، موضوع بازنگری در تفویض اختیارات به استان  و اتخاذ 
تصمیماتی پایدار مبتنی بر سیاست ها را عنوان کرد و افزود: در خدمات بانکی 
با معضالتی مواجه هستیم و الزم است بستری فراهم آید تا به طور هماهنگ 
و متوازن عمل شود. وی با اشاره به ارقام ســنگینی که به دلیل ارز نیمایی به 
صاحبان صنایع برای تامین قطعات و ماشــین آالت تحمیل می شود، لزوم 

تجدید نظر در مصوبه بودجه 1400 را مطرح کرد.
استاندار اصفهان از برگزاری جلسات متعدد در حوزه تسهیالت و بهبود فضای 
کســب و کار خبر داد و افزود: رشــد 56درصدی صادرات در گمرک و بهبود 
2درصدی اشتغال از ابتدای دولت حاصل شده اســت. همچنین، پیگیر راه 
اندازی دهکده لجستیک شیمی، شــهرک فناوری عناصر معدنی و احداث 

شهرک طال هستیم. 

 تقویت روابط  تجارت خارجی و قرارگرفتن در حلقه زنجیره تامین
در ادامه، سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، سخنان خود 
را در ســه محور اصلی بیان کرد و توضیح داد: در بخــش صادرات، فقط مبلغ 
مهم نیست و نباید صرفا به رقم مبلغ اکتفا کرد، بلکه ترکیب و اینکه چه میزان 
فناوری صادر مــی کنیم، کاالی صادراتی ما چقدر پایدار اســت و براســاس 

صادرات، چه میزان ایجاد اشتغال شده ، حائز اهمیت است.
وی گفت: تراز فناوری، مصرف آب، انرژی و اشــتغال زایــی در صادراتی که 
نیازمند انرژی کمتر، اشــتغال زایی پایدار و ارتقای کیفیت صادرات هســتند 

با تمرکز بر تحکیم برقراری ارتباط می تواند به بهره وری صادرات کمک کند.
فاطمی امین، لزوم برقراری ارتباط بین کسب و کارها و مراکز تجاری در سطح 
جهان و نه صرفا روابط دولتی را مهم ارزیابی کــرد و گفت: تقویت ارتباط بین 
کســب و کارها ربطی به دولت ها ندارد و با تغییر دولت، شما با تولید مطلوب 

می توانید به فعالیت خود در سطح جهانی ادامه دهید. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهــار کرد: ایران باید در جایگاه مناســبی در 
زنجیره تامین قرار گیرد و نباید در تجارت خارجی تفکر دوجانبه بین دو کشور 

حاکم باشد. بلکه کاالی صادراتی باید بین چند کشور مبادله شود. 
وی تاکید کرد: باید از سطح کاال فراتر رویم و به سطح سرمایه گذاری مشترک 
پیش برویم و در حلقه های موثر و تاثیر گذار زنجیره بین المللی قرار گیریم. 

چنانچه، روابط تجاری به عنوان نقطه قوت ما باشد. 
فاطمی امین در بیان نقش دولت در تسهیلگری، تنظیم و نظارت بر مقررات و 
نه مداخله، خاطرنشان کرد: اگر مداخالت دولت تشدید شود، ثبات که اولین 

شاخص است، تضعیف می شود. 
وزیر صمــت در جمع صادرکننــدگان و فعــاالن اقتصادی اصفهــان با ابراز 
امیدواری برای تحقق جهش صادراتی، گفت: آمارها در بهار امســال، گویای 

جهش صادراتی نسبت به سال گذشته هستند. 
در این مراسم در اتاق بازرگانی اصفهان، از صادرکنندگان ممتاز و نمونه استان 

اصفهان تجلیل شد.

رییس اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان:

تجارت B2B در صنایع دستی به صفر رسیده است
رییس اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان عدم ارائه مس و برنج به تولیدکنندگان صنایع دستی با قیمت اولیه بورس، مشکل بیمه هنرمندان این صنف، وجود پیمان ارزی 
در حوزه فرش و صنایع دستی و همچنین اجرا نشدن اصل 142 قانون مالیاتی را به عنوان مهم ترین مشکالت حوزه صنایع دستی در ایران برشمرد.عباس شیردلی با بیان اینکه 
مشکالت صنایع دستی را باید در سه گروه طبقه بندی کرد، اظهار کرد: گروه اول این مشکالت در حوزه تولید است، به این معنا که مواد اولیه و به خصوص مس و برنج در بورس 
ارائه شده و به صورت 100 تن و 50 تن معامله می شود درحالی که انتظار داریم این مواد را به همان قیمتی که در بورس ارائه می شود به شرکت های تعاونی حوزه صنایع دستی 
هم ارائه کنند، درواقع الزم است که همه مواد اولیه در حوزه های مختلف صنایع دستی به صورت دست اول به تولیدکننده برسد و به این ترتیب از صنایع کوچک حمایت شود و 
این چیزی است که در همه کشورهای دنیا متداول است، ولی در ایران از صنایع کوچک حمایت نمی شود.وی، دومین مشکل صنایع دستی در ایران را موضوع بیمه هنرمندان 
دانست و افزود: وزیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری گفته اند که یک میلیون و دویست هزار نفر در حوزه صنایع دستی فعال اند و 45 هزار نفر از آن ها بیمه هستند! 
این موضوع، ضعف مدیریت قبل و حال را می رساند که متاسفانه نتوانسته اند هنرمندان صنف صنایع دستی را بیمه کنند، البته اخیرا با رایزنی های انجام شده سازمان تامین 
اجتماعی قبول کرده که حدود هزار نفر دیگر را بیمه کنند، اما اعالم کرده که این هزار نفر فعال باید هزینه آزاد بیمه را پرداخت کنند تا بعد بودجه آن توسط دولت پرداخت شود، 
ضمن اینکه پیش از این همه کارگاه های صنایع دستی بیمه کارگاهی بودند، اما به دلیل اینکه دولت سهم خود را پرداخت نکرده، سازمان تامین اجتماعی نیز بیمه را به دو یا سه 
کارگاه محدود کرده است.رییس اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان به اجرا نشدن اصل 142 قانون مالیاتی اشاره کرد و گفت: متأسفانه به شکل های مختلف از تولیدکنندگان 
مالیات می گیرند و این موضوع باید گوشزد شود که سلیقه ای عمل نکنند و مالیات را از تولیدکننده نگیرند، همچنین پیمان ارزی یکی دیگر از مشکالت حوزه صنایع دستی 
است که به دو سال قبل و دولت قبلی برمی گردد. پیمان ارزی به این صورت است که دولت هیچ گونه ارزی در حوزه صنایع دستی پرداخت نکرده، اما وقتی یک صادرکننده 

صنایع دستی می خواهد در این حوزه صادرات داشته باشد به او می گوید شما باید پیمان سپاری کنی و ارز آن را به ارز نیمایی برگردانی درحالی که این غیرقانونی است.

رشد 125 درصدی خرید تضمینی گندم در اصفهان
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اســتان اصفهان گفت:تاکنون 27 هزار و 700 
تن گندم از کشاورزان اصفهانی خریداری شده است.محسن ضیایی با اشاره 
به شــروع خرید تضمینی گندم از ابتدای خرداد، اظهار کرد: تاکنون، 27 هزار 
و 700 تن گندم از کشاورزان اصفهانی خریداری شده است.وی،با بیان اینکه 
ارزش ریالی گندم خریداری شــده در این مــدت، 2،817 میلیارد ریال بوده 
،گفت: این گندم ها توسط 3259 کشاورز در قالب 6230 محموله به اداره کل 
غله و خدمات بازرگانی اســتان اصفهان تحویل داده شده است.ارزش وزنی 
گندم خریداری شده از کشاورزان اصفهان نسبت به مدت زمان مشابه سال 
گذشته 125 درصد افزایش داشته که نشان دهنده استقبال کشاورزان از خرید 

تضمینی گندم است.
ضیایی افزود: 13 هزارتن از گندم های خریداری شــده تاکنون به سیلو ها و 
مراکز دولتی حمل شده است.کشاورزان شهرســتان های مهاباد و اردستان 
ابتــدا اقدام به فــروش و تحویل گندم کرده و پس از آن کشــاورزان ســایر 
شهرســتان ها ازجمله آران و بیدگل، کاشان و شرق اســتان ازجمله جرقویه، 
هرند، زیار و ورزنه نیز برای فروش گندم تولیدی خود به دولت اقدام کرده اند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اســتان اصفهان گفت: مبلغ خرید تضمینی 
گندم امســال توســط دولت افزایش یافته و به هر کیلو 11 هزار و 500 تومان 

رسید که منجر به رشد میزان گندم تحویلی به دولت شد.



با »بویین میاندشت«زیبا بیشتر آشنا شویم؛)2(

 خنک  ترین مقصد گردشگری در اصفهان
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مفاد آراء
4/110 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايــي قانون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر آراء صادره هيئت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي 
ذيل محرز گرديده است. لذا مشــخصات متقاضي وامالک مورد تقاضا به شرح زير به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاي تعيين شده توسط اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي ميشــود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشــند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک محل تســليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
1- راي شماره 140060302015001726 مورخ 1400/12/28 حسين سليميان ريزی 
فرزند رضا  نسبت به ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت شش دانگ 45/45 متر 
مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خريداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/04/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/16

م الف: 1339533 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 
مفاد آراء

4/111 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايــي قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر آراء صادره هيئت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي 
ذيل محرز گرديده است. لذا مشــخصات متقاضي وامالک مورد تقاضا به شرح زير به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاي تعيين شده توسط اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي ميشــود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشــند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک محل تســليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
1- راي شماره 140160302015000096 مورخ 1401/03/03 مجتبی سليميان ريزی 
فرزند حسين  نسبت به ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 146/88 متر مربع مفروز از 
پالک 107- اصلي واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداري شده 

از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/04/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/16

م الف: 1339543 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 
فقدان سند مالکیت

4/112  شــماره نامــه: 140185602033001162 - 1401/04/06 نظــر 
به اینکه سند مالکیت ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه بمساحت 
242/78 متر مربــع ) قطعه 24 تفکیکی( به پالک ثبتی شــماره 1068 فرعی از 
51- اصلی مفروز و مجزی از پالک 756 فرعی از اصلــی مذکور واقع در کوی 
 چهل دســتگاه جزء بخش 9 حوزه ثبتــی نطنز ذیل ثبــت 14401 صفحه 389 
 دفتر 128 تحت شــماره چاپــی 023933 بنــام محمد رضا هــادی زاده فرزند 
 علی اکبر صادر و تسلیم گردیده است.  ســپس نامبرده  با ارائه درخواست کتبی

 1401 /04  بــه شــماره وارده: 140121702033001663 مــورخ 04/
به انضمام دو برگ استشــهادیه که امضاء شــهود آن به شــماره شناســه یکتا 
140102155884000220 و رمز تصدیق 687201 و شــماره 69031  مورخ 
1401/04/04 که به تایید دفترخانه اسناد رسمی 7 نطنز رسیده است مدعی مفقود 
شدن سند مالکیت ششدانگ پالک مرقوم در اثر اسباب کشی مفقود گردیده است. 
و درخواســت ســند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده اند.  لذا مراتب به استناد 
 تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانــون ثبت  در یک نوبت آگهی 
 می شــود چنانچه کســی مدعــی انجــام معامله نســبت به ملــک مرقوم یا 
 وجود ســند مالکیت نزد خــود می باشــد از تاریخ انتشــار ایــن آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله 
به این اداره تســلیم و رســید اخذ نماید تــا مراتب صورتمجلس و اصل ســند 
مالکیت به ارائه کننده ســند مســترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرســید یا در صورت اعتــراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله 
 ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنــی طبق مقررات خواهد شــد. 
م الف: 1345950 رحمت اله شــاهدي سرپرســت واحد ثبتــي حوزه ثبت 

ملک نطنز

فقدان سند مالکیت
4/113  شماره نامه: 140185602033001173 - 1401/04/07 نظر به اینکه 
سند مالکیت یک شانزدهم دانگ از هشت دانگ از ششدانگ روز یکشنبه قنوات 
اربعه اوره معروف دئین میر عبداله و کهنو بشــماره پالک 10- اصلی )ردیف 30( 
روز یکشــنبه جزء بخش  9 حوزه ثبتی نطنز ذیل ثبت یــک صفحه 179 دفتر 2 
متمم - مجاری بنام ســید مهدی طباطبائی اوره فرزند سید جواد  صادر و تسلیم 
گردیده است.  ســپس بموجب دادنامه حصر وراثت 2759 مورخ 1354/07/02 
 دادرس شــعبه اول دادگاه بخــش تهران ســید مهــدی نامبرده فــوت ورثه 
حین الفوتــش عبارتند از 1- اقــدس 2- زهرا 3- روح اله 4- ســید ضیاء الدین 
5- مجتبی 6- میرزا عباس شهرت همگی طباطبائی فرزندان 7- بتول عسگری 
)همسر( سپس بموجب سند قطعی 37987 مورخ 1335/06/06 دفترخانه اسناد 
رسمی 7 نطنز مجاری دو دهم از یک شانزدهم دانگ به زهرا طباطبائی فرزند سید 
مهدی انتقال نموده، سپس به موجب دادنامه حصر وراثت 9809971735300168 
مورخ 1398/02/29 قاضی مجتمع 32 شــورای حل اختالف استان تهران خانم 
اقدس طباطبائی فوت ورثه حین الفوتش عبارتند از محمد آقا نوری )همســر( و 
کیومرث و مسعود و سوسن شهرت هرسه انوری فرزندان و الغیر که آقای ناصر 
خبازی بموجب وکالتنامه شــماره های 23312 مورخ 1400/07/17 و 23312 
مورخ 1400/07/17 تنظیمی دفترخانه اســناد رســمی 168 نطنز اظهار نموده 
ورثه اقدس طباطبائی تقاضای صدور سند مالکیت سهم االرث خود از مورد ثبت 
فوق اعالم داشته که سند مالکیت اولیه فوق الذکر نزد زهرا طباطبائی فرزند سید 
مهدی باشد که طی اخطاریه 140185602033000720 مورخ 1401/03/07 به 
نامبرده اخطار گردیده که پس از پایان یافتن مدت اعالم شده در اخطاریه مرقوم 
مراتب به استثناء تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت  در یک 
 نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
 وجود ســند مالکیــت نزد خود مــی باشــد از تاریخ انتشــار ایــن آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله 
به این اداره تســلیم و رســید اخذ نماید تــا مراتب صورتمجلس و اصل ســند 
مالکیت به ارائه کننده ســند مســترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرســید یا در صورت اعتــراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله 
 ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنــی طبق مقررات خواهد شــد. 
م الف: 1346468 رحمت اله شاهدي سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 

نطنز

فقدان سند مالکیت
4/114 شــماره صــادره: 140185602024003831 - 1401/04/12 نظــر به 
اینکه یک و نیم دانگ مشــاع از ششــدانگ پالک 7357  فرعــی از 4999  اصلی 
واقع در بخــش 5 اصفهان به شــماره صفحــه 80 دفتر 1264 امالک به شــماره 
ثبت 234258 و شــماره چاپی دفترچه ای 0109659 به نام خانم ســپیده السادات 
 مصطفوی سابقه ثبت و صدور سند مالکیت دارد سپس خانم فروغ مصطفوی با ارائه 
وکالت نامه به شــماره 13999 مــورخ 1400/7/7 از طرف مالک مذکــور با ارائه 
درخواســت 1401/010445 مــورخ 1401/4/4 به انضمام دو برگ استشــهادیه 
محلی که امضا شــهود آن ذیــل شــماره یکتــای 140102150468000139 و 
شــماره رمز تصدیق 695881 مورخ 1401/4/2 گواهی دفترخانه اســناد رســمی 
289 اصفهان رســیده است مدعی است که ســند مالکیت به علت جابجایی مفقود 
و درخواســت صدور المثنی ســند مالکیت را نموده  لذا مراتب  به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
 کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1347744  

مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان

اعالم مفقودی 
برگ کمپانی خودروی ســواری پرایــد جی تی ایکس 
 آی مدل 1385 به رنگ نقره ای متالیک به شماره پالک

 ایران 13-143  س 57  و شــماره موتــور 1609063 و 
شــماره شاســی S1412285894160 و شناسه ملی 
خــودرو IRPC851V1IW894160 بــه نــام خانم 
 فرناز فرهمند  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

 آثار تاریخی 

قلعه تاریخی هژبرپور
یکی از روستاهای زیبای بویین میاندشت، روستای پلکانی »تخماقلو« است. این روستا قدمتی چندهزار ساله دارد و آثار تاریخی موجود در روستا گواه این موضوع است.  روستای تخماقلو به دلیل وجود درختان 

سنجد فراوان در ابتدا به سنجدستان مشهور بود ولی بعد از استقرار قوم آق قویونلوها به تخماقلو نام گذاری شد.
قلعه تاریخی روستا به نام قلعه هژبرپور معروف است. این قلعه به گونه چهارگوش و مستطیل مانند ساخته شــده و در پیرامون آن بقایای برج های دیده بانی و تیراندازی دیده می شود. این قلعه در ۲ طبقه و با ۲۰ 

اتاق ساخته شده بود که هر اتاق کاربری خاصی در زمان خود داشته است. قلعه هژبرپور از دوران صفوی در این روستا باقی مانده و یکی از آثار ثبت شده شهرستان بویین میاندشت محسوب می شود.

حمام قدیمی بویین میاندشت
این حمام قدیمی در محله میاندشت قرار دارد. حمام از معماری خاصی پیروی می کند که به نظر برای اســتفاده عموم بوده است. در حال حاضر این حمام با شکل و ظاهری تازه میزبان گردشگرانی از سراسر ایران 

است که به تاریخ این شهرستان عالقه مند هستند.

خانه رییسی در روستای ماربر
یکی از خانه های تاریخی شهرســتان بویین میاندشت، خانه رییسی است. خانه رییسی در روســتای ماربر قرار دارد. روستای ماربر یکی از روستاهای تاریخی شهرســتان بویین میاندشت به حساب می آید. خانه 
رییسی که مردم روستا به آن قاال می گویند، متعلق به یکی از خان های روستا به نام آقای قهرمانی بوده است. بعد از اصالحات ارضی و از بین رفتن حکومت خان ها، خانه به فردی به نام رییسی می رسد. خانه رییسی 

مساحتی حدود ۸۰۰ متر مربع دارد و یکی از خانه های تاریخی با باغ میوه روستا به حساب می آید.
 

 طبیعت زیبای بویین میاندشت 
طبیعت بویین میاندشت به دلیل اقلیم کوهســتانی آن، بکر و منحصربه فرد است. بســیاری از آثار طبیعی این شهرستان از بازدید گردشــگران دور مانده و امروزه می توان به دور از حضور گردشگران زیاد از این آثار 

بازدید کرد.

سد و سرچشمه افوس
سد و سرچشمه افوس با همت شهرداری شهر افوس و اداره میراث فرهنگی استان اصفهان ساخته شده است. در این مکان امکاناتی مانند سرویس بهداشتی، پارکینگ و سکوهای مسقف دیده می شود. جریان 

آب که در این محوطه دیده می شود از سرچشمه است. سرچشمه افوس در ضلع جنوب غربی شهرستان و در ارتفاعات رشته کوه زاگرس قرار دارد.

پیست اسکی افوس
یکی از ویژگی های بویین میاندشت، زمستان های پربرف آن است. به همین دلیل بســیاری از گردشگران برای ورزش های زمستانی به این شهرستان ســفر می کنند. یکی از پیست های اسکی شهرستان در شهر 

افوس قرار دارد. این پیست اسکی در سال ۱۳۹۳ در کنار سرچشمه افوس افتتاح شد و در فصل زمستان و اواخر پاییز میزبان میهمانان و ورزشکاران از سراسر ایران است.

آبشار نوغان
آبشار نوغان یکی دیگر از جاهای دیدنی شهرستان بویین میاندشت به حساب می آید. آبشار در امتداد رودخانه دائمی قمرود قرار دارد. ارتفاع این آبشار بیش از ۱۰ متر است. پایین دست آبشار و در کنار درختان بید 

و صنوبر می توان آرامش خاصی را تجربه کرد.

دشت الله های واژگون در روستای ماهورستان
یکی از دیدنی ترین و زیباترین جاهای طبیعی بویین میاندشــت، دشت الله های واژگون روستای ماهورستان است. این مکان در بخش غربی شهرســتان قرار دارد. دشت الله های واژگون در ارتفاعات و با وسعتی 

بیش از ۱۰۰۰ هکتار دیده می شود و فصل اردیبهشت بهترین زمان برای دیدن الله هاست.

سوغات یا صنایع دستی بویین میاندشت

بیشتر سوغات این شهرستان به صنایع کشــاورزی و دامپروری مربوط است. فرآورده های لبنی بویین میاندشت مانند دوغ، کشــک، کره، پنیر و روغن حیوانی دارای شهرت زیادی در سراسر استان اصفهان است. 
همچنین در این شهرستان بیشــتر از ۱۳۰۰ نوع گیاه دارویی وجو دارد که می تواند ســوغاتی منحصر به فرد به شــمار برود. از جمله مهم ترین این گیاه ها می توان به گیاه زرین، گل گاوزبان، بابا آدم، گل گندم، کنگر و 

شیرین بیان اشاره کرد.

بوییــن میاندشــت یکــی از شــهرهای اســتان اصفهان اســت. ایــن شهرســتان که اغلــب مــردم آن گرجــی هســتند، اقلیم 
کوهســتانی دارد و در روز های گرم تابســتان مقصد مناســبی بــرای مردم شــهرهای اطراف به حســاب می آید. بویین میاندشــت 
در فاصلــه 170 کیلومتــری مرکز اســتان اصفهان جــای گرفته کــه از طرف شــمال به شهرســتان خوانســار و روســتای ازناوله، از 
طرف غرب به اســتان لرســتان و شــهر افــوس، از طرف جنوب بــه شهرســتان فریدون شــهر و روســتای داشکســن و همچنین از 
 طرف شــرق به شهرســتان فریدن و روســتای معصوم آبــاد منتهی می شــود. تمامی فصل هــا در بویین میاندشــت زیبا هســتند.

در فصل بهار طبیعت نقاشی شده شهرستان بویین میاندشت به اســتقبال مسافران می رود. در فصل تابستان نیز آب و هوای کوهستانی 
این شهرستان، مکان مناسبی برای فرار از گرمای شــهرها فراهم می کند. اما باور کنید که شــما در پاییز بویین میاندشت عاشق خواهید 
شــد. در پاییز این شهرســتان باران و رقص برگ های زرد ، به تنهایی یک اثر خارق العاده را تشــکیل می دهند تا نفــس مخاطبین خود 
را بند آورند. زمســتان در این شهرستان هرچند با ســرمای کوهستان همراه اســت؛ اما تصویر سفیدپوش این شهرســتان از خاطر هیچ 
بیننده ای به ســادگی نخواهد رفت. پس بیراه نیســت اگر بگوییم کــه فصل ها نیز از دیدنی های بویین میاندشــت به شــمار می روند.



آتش زدن انبوه ماده 
مخدر گل در کرمانشاه

به مناسبت ســالروز مبارزه با مواد 
مخــدر، حدود یک تن انــواع مواد 
مخدر در شهر کرمانشاه امحا شد و 
استاندار کرمانشاه از مرکز نگه داری 
معتادان متجاهر شــهر کرمانشاه 

بازدید کرد.
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 دفع نامناسب پسماند علت بوی بد منطقه گورت
مرکز بهداشت شماره یک اصفهان اعالم کرد: جاری شدن سرریز پساب در خیابان امام رضای گورت به 
خاطر دفع نامناسب پسماند فاضالب میدان میوه و تره بار این منطقه است.محسن فیاض، مدیر مرکز 
بهداشت شماره یک اصفهان در نامه ای به رییس میدان میوه و تره بار اصفهان اعالم کرد: باعنایت به 
وضع نامناسب دفع پسماند فاضالب میدان میوه و تره بار و جاری شدن سرریز این پساب در خیابان 
امام رضای گورت که این امر عالوه بر تهدید ســالمت عموم مردم باعث ایجاد مناظر نامناسب و آب 
گرفتگی در معابر و ایجاد بوی تعفن شده است؛ خواهشمند است با توجه به اهمیت موضوع و به منظور 
حفظ سالمت مردم دستور فرمایید اقدام عاجل در جهت رفع مشکل مذکور صورت گیرد.در صورت عدم 

رفع مشکل، برخورد قانونی طبق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسالمی صورت می پذیرد.
  

توزیع ٢ هزار تن علوفه برای استفاده دام عشایر اصفهان
مدیرکل امور عشایر استان اصفهان گفت: طی سه ماه نخست امسال بالغ بر ٢ هزار تن انواع علوفه 
برای استفاده دام عشایر استان اصفهان توزیع شده است.مختار اسفندیاری اظهار کرد: با توجه به 
اینکه سطح مراتع استان اصفهان در مدت اخیر به دلیل بارش های کم تا حدی علوفه خود را از دست 
داده است، توزیع علوفه برای دام عشایر انجام گرفت.وی همچنین با اشاره به تداوم افزایش گرمای 
هوا در استان اصفهان همچون دیگر مناطق کشور گفت: روزانه به وسیله ۱۰ تانکر بالغ بر یک میلیون 
لیتر آب در اختیار عشایر استان قرار می گیرد.اسفندیاری ادامه داد: از این حیث مشکلی وجود ندارد 
همچنین احداث مجتمع های آبرسانی نیز از دیگر اقدامات امسال به شمار می رود.به گفته مدیرکل 
امور عشایراستان اصفهان، افزایش قیمت نهاده های دامی سبب بیشتر شدن هزینه این قشر شده 
است و آنان خواهان خرید تولیدات خود با قیمت باالتر از سوی دولت هستند.حدود هشت هزار و 
۵۰۰ خانوار عشایری شامل ایل های قشقایی، بختیاری و عرب جرقویه در استان اصفهان سکونت 
دارند.عشایر کوچروی اصفهان، بیش از ۶ ماه از سال را در شهرستان های ییالقی و کوهستانی غرب، 

جنوب و جنوب غربی این استان مستقر می شوند.
 

کشف چهار قبضه سالح غیرمجاز در اصفهان
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از کشــف چهار قبضه سالح شکاری و دســتگیری سه نفر در این 
خصوص خبر داد.سرهنگ حسین بساطی گفت: در راستای اجرای طرح مقابله با دارندگان سالح و مهمات 
غیرمجاز، ماموران این فرماندهی موفق به شناسایی شخصی شدند که در این خصوص فعالیت داشت و بنا 
به حساسیت آن، رسیدگی به این موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.وی افزود: ماموران 
پس از انجام یک سری اقدامات پلیسی و هوشمندانه موفق به شناسایی محل شدند و با هماهنگی مرجع 
قضایی در یک عملیات غافلگیرانه اقدام به بازرســی از محل مورد نظر کردند و موفق به کشف یک قبضه 
اسلحه شکاری تک لول و دستگیری یک متهم در این خصوص شدند.فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان 
از عملیاتی دیگر توســط ماموران این فرماندهی خبر داد و گفت: ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان 
اصفهان در دو عملیات دیگر یک قبضه سالح شکاری دو لول غیرمجاز به همراه ۲۸ فشنگ مربوطه، یک 

قبضه سالح غیر مجاز و یک قبضه سالح بادی دست ساز کشف و ۲ متهم را نیز دستگیر کردند.

ارسال 10 مخزن ذخیره آب از اصفهان به مناطق زلزله زده 
استان هرمزگان

آبفای استان اصفهان ۱۰ مخزن ذخیره آب را به مناطق زلزله زده استان هرمزگان ارسال کرد.روابط 
عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اعالم کرد: هر یک از این مخازن پلی اتیلنی ۵۰۰۰ لیتر 
گنجایش دارد و به منظور تامین و ذخیره آب در مناطق زلزله زده توسط این شرکت تهیه و به استان 

هرمزگان ارسال شد.

جلسه شورای معادن استان اصفهان درباره معدن سنگ آهن کامو در سکوت خبری برگزار شد؛

پشت درهای بسته!

خبرگزاری دانشــجو: جلسه شورای معادن اســتان اصفهان درحالی 
تشکیل شد که مسئوالن اجازه نشر خبر درباره این جلسه را نمی دهند 
و حتی مسئوالن سازمان حفاظت از محیط زیســت به عنوان اعضای 
اصلی این شورا هم حاضر به مصاحبه نیستند. وظایف اساسی سازمان 
حفاظت از محیط زیست در سامانه این ســازمان این گونه بیان شده 
است: »حفاظت از اکوسیستم های طبیعی کشور و ترمیم اثرات سوء 
گذشته در محیط زیست، پیشــگیری و ممانعت از تخریب و آلودگی 
محیط زیســت، ارزیابی ظرفیت قابل تحمل محیط در جهت بهره وری 
معقول و مستمر از منابع محیط زیست، نظارت مستمر بر بهره برداری 
از منابع محیط زیست، برخورد فعال با زمینه های بحرانی محیط زیست 
شــامل آلودگی های بیش از ظرفیت قابل تحمل محیط«. این صرفا 
بخش اول این وظایف است. در بخش های دیگر مواردی مانند بررسی، 
مطالعه و تحقیق برای شناســایی عوامل آلوده کننده و مخرب محیط 
زیست   تهیه و تدوین ضرابط و استاندارد های زیست محیطی و بسیاری 
موارد دیگر قید شده است.در واقع محدوده وظایف این سازمان آنقدر 
گسترده است که شامل اعمال نظر در حیطه فعالیت معدن سنگ آهن 
کامو هم می شود، اما دستورالعمل های اجرایی کافی برای اعمال رای و 

نظر در این حوزه ها در اختیار این سازمان قرار دارد؟
اصل ۵۰ قانون اساسی که مرجع فعالیت قانونی این سازمان شناخته 
می شود، یک اصل کلی است بدون ماده و تبصره یا دستورالعمل اجرایی. 

متن این اصل قانون اساسی به این شرح است:»در جمهوری اسالمی  
حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات 
اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می شود. از 
این رو فعالیت های اقتصادی وغیر آن که با آلودگی محیط زیســت یا 

تخریب غیرقابل جبران آن مالزمه پیدا کند، ممنوع است.«

تصمیمات شورای معادن برای حفاظت از محیط زیست!
با این حال تصمیم گیری درباره محیط زیســت، صرفا در ســازمان 
حفاظت از محیط زیست صورت نمی گیرد؛ یکی از نهاد های تصمیم گیر 
درباره محیط زیست، شورای عالی معادن اســت که در هر استان با 
عضویت مسئوالن استانی، تشکیل می شود.شورای معادن استان ها 
متشکل از اســتاندار، معاون امور عمرانی اســتاندار، رییس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت در جایگاه دبیری شورا، رییس سازمان برنامه 
و بودجه اســتان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
استان، رییس اتاق تعاون استان، یک نفر قاضی با معرفی رییس قوه 
قضاییه، ۲ نفر از نظام مهندسی معادن استان، رییس سازمان حفاظت 
از محیط زیست استان اســت. مدیرکل منابع طبیعی استان، رییس 
سازمان جهاد کشاورزی اســتان، فرمانده نیروی انتظامی استان و ۲ 
نفر از نمایندگان استان به عنوان عضو ناظر هســتند.به گفته کمیلی، 
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان در آخرین جلســه 

شــورای معادن همه اعضای آن و البته ذی نفعان حضور داشتند. در 
این جلسه برخی از اعضای شورای شهر کامو و جوشقان، نمایندگانی 
از معدن و ... نیز بودند. با این حال هیچ کســی غیــر از کمیلی درباره 
محتوای این جلسه حاضر به مصاحبه نشــد و فقط می دانیم که قرار 
است طی ۲ ماه آینده و در جلسه بعدی شورای معادن اصفهان درباره 

وضعیت فعالیت این معدن بحث و بررسی شود.

فعالیت معدن محدود نماند
کمیلی در مصاحبه به خبرنگار ما گفته بود که قرار است فعالیت معدن 
محدود به برداشــت دپوی مواد معدنی که از گذشته باقی مانده باشد؛ 
اما مردم کامو می گویند  دستگاه های ســنگین تر و قوی تری در محل 
معدن مستقر شــده اند که می تواند نشــانه ای از بیشتر شدن فعالیت 
معدن باشــد.با این حال آنچه در منطقه حفاظت شده قمصر و برزک 
می گذرد، هم برای مردم کامو نگران کننده است هم برای فعاالن محیط 
زیســت. نادر ضرابیان معتقد است که سیســتم دولتی خیلی تمایل 
ندارد که مردم در اینگونه امور دخالت کننــد. در واقع رفتار این روز های 
استانداری و سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان خالف این ادعا 

را نشان نمی دهد.

سازمان حفاظت محیط زیست یا ماشین امضا؟
ضرابیان، فعال محیط زیســتی می گوید که عملکرد سیستم دولتی 
باعث شده که سازمان حفاظت محیط زیســت به یک ماشین امضا 
تبدیل شــود. یعنی مســئوالن دولتی در نقاط مختلف کشور به مردم 
وعــده می دهند و رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت صرفا به 
عنوان یک امضا کننده، عمل می کند. در جلســاتی کــه این وعده ها 
داده می شــوند، رییس این ســازمان حضور ندارد و از او نظرخواهی 
هم نمی شود. مانند بسیاری از سد هایی که ســاخته شد. در واقع به 
نظر او این شیوه حکمرانی درباره محیط زیست باعث بروز خطا هایی 
می شــود که یا جبران ناپذیرند یا جبران آن ها زمان طوالنی می طلبد.
وی می گوید: برخی مسئوالن گمان می کنند که اگر آب رودخانه به دریا 
بریزد، هدر رفته است. این مسئوالن نمی دانند که اگر آب رودخانه به 
دریا نریزد، شوری آب دریا به قدری باال می رود که زیست جانوران در 
دریا به خطر می افتد و اکوسیستم دریایی آشفته می شود.این فعال 
محیط زیستی معتقد است که کوهستان، رودخانه و دریا در مجموع 
سیستم گردش خون زمین را شکل می دهند و عدم آگاهی مسئوالن 
از کارکرد این پدیده های طبیعی، باعث شده به راحتی به آن ها ضربه 
بزنند.فعالیت معدن ســنگ آهن کامو، با توجه به غنای مواد معدنی 
کوه گرگش، می تواند هم سود خوبی برای مالکان معدن داشته باشد 
و هم پول قابل توجهی به اســتان اصفهان تزریق کند. البته مسئوالن 
استانی اصفهان قصد دارند یک سرمایه ارزشمند را در برابر سرمایه ای 
زودبازده از دســت بدهند، اما آیا می توان از مســئوالن اســتانداری 
 اصفهان توقع داشــته باشیم به نفع محیط زیســت، از چنین سرمایه

 کالنی بگذرند؟

با مسئولان جامعه

رییس بنیاد نخبگان استان اصفهان:

برای تسریع در دستیابی به تولید دانش بنیان به مدیریت مدرن نیاز داریم
رییس بنیاد نخبگان اســتان اصفهان گفت: ما برای دســتیابی به تولید دانش بنیان به مدیریت مبتنی بر دانش نیاز داریم و این نخبگان هستند که این نوع 
مدیریت را می توانند به خوبی هدایت کنند.حسین ربانی اظهار کرد: راهبرد های کشور در سال های اخیر بر اقتصاد دانش بنیان مبتنی بوده است و رهبر معظم 
انقالب نیز بر حرکت اقتصادی مبتنی بر دانش تاکیددارند یعنی حرکتی که همه اجزای آن مانند انتخــاب موضوع، نحوه ورود و اتصال اجزای مختلف آن بر 
پایه دانش و فناوری باشد.وی با بیان اینکه اقتصاد و تولید دانش بنیان، ریشه برطرف شدن بسیاری از مشکالت کشور است، گفت: به منظور دستیابی به این 
اهداف باید مدیریت مبتنی بر دانش باشد و شــاید کمرنگ بودن این موضوع در سال های گذشته یکی از نقاط ضعف بشــمار بیاید به همین دلیل نیاز است 
که از ظرفیت نخبگان برای رفع آن و در جهت هدایت مدیریت مبتنی بر دانش اســتفاده شــود.ربانی ادامه داد: حرکت های خوبی در کشور در مسیر اقتصاد 
دانش بنیان شروع شده است، اما پیچیدگی و سختی خود را دارد، زمینه های خوبی برای رشد حرکت علمی کشور و ورود آن به بخش اقتصاد فراهم شده، اما 

بزرگ ترین دغدغه این است که باید فرهنگ و باور این مسائل در جامعه ایجاد شود.

خدمت رسانی جهادی ها، این بار در روستاهای گلپایگان
 اردوی جهادی منادیان ســالمت با رویکرد خدمت رسانی به روســتا های کم برخوردار شهرستان 
گلپایگان با حضور ۲۰ دانشجوی پرستاری، روان شناسی، علوم تغذیه، مامایی و یک نفر متخصص 
ارتوپدی و یک نفر پزشک عمومی به همت دانشجویان جهادگر دانشگاه آزاد اسالمی واحد گلپایگان 
آغاز شد.سرپرست گروه جهادی منادیان سالمت گفت: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری 
در راستای محرومیت زدایی و خدمات دهی حوزه سالمت به مناطق محروم، این اردوی جهادی به 
همت انجمن علمی و بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گلپایگان و با همراهی سپاه ناحیه 
و شبکه بهداشت و درمان شهرستان گلپایگان به مدت سه روز در روستا های سعیدآباد، مالزجان، 
غرقه و فقستان گلپایگان برگزار می شود.امید شاه محمدی افزود : فعالیت های گروه جهادی در حوزه 
بهداشت و درمان شامل خدمات رایگان ویزیت پزشــک، ارائه دارو های موردنیاز به صورت رایگان، 
غربالگری شامل تست قند، فشــار خون و ...، مراقبت های بهداشــتی، خدمات ارتوپدی و انجام 
مشاوره های روان شناسی است.وی از مشــارکت مجمع خیران سالمت شهرستان، سپاه ناحیه و 
شبکه بهداشت و درمان شهرستان گلپایگان، قرارگاه سیدالشهدا )ع( و بسیج دانشجویی شهرستان 

گلپایگان در این اقدام جهادی و خداپسندانه تشکر کرد.
 

مدیر روابط عمومی اورژانس اصفهان:

 برخورد پراید با نیوجرسی در جاده انرژی اتمی 
۸ مصدوم داشت

مدیر روابط عمومی اورژانس اصفهان از مصدوم شدن هشت نفر بر اثر برخورد پراید با نیوجرسی در 
جاده انرژی اتمی، خبر داد.عباس عابدی اظهار کرد: ساعت ۱۰:۱۸ صبح روز گذشته حادثه برخورد 
خودروی سواری پراید با نیوجرسی به مرکز اورژانس اصفهان، گزارش شد.وی با بیان اینکه حادثه 
مذکور در جاده انرژی اتمی بعد از ورودی زردنجان رخ داد، افــزود: بالفاصله دو گروه امدادی ۱۱۵ 
به محل حادثه اعزام شد.مدیر روابط عمومی اورژانس اصفهان خاطرنشان کرد: در پی این حادثه، 
هشت نفر شامل پنج زن ۲۵ تا ۵۷ ســاله، یک کودک ۹ ساله و دو شــیرخوار چهار و هفت ماهه، 

مصدوم و برای انجام اقدامات درمانی بیشتر به بیمارستان های الزهرا و فارابی منتقل شدند.
 

سخنگوی علوم پزشکی اصفهان:

ممنوعیتی در انجام غربالگری جنین در اصفهان وجود ندارد
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: ممنوعیتی در غربالگری جنین در استان اصفهان 
وجود ندارد؛ اما در دســتورالعمل جدید، تنها پزشک متخصص زنان و زایمان حق انجام غربالگری 
دارد. به گزارش خبرنگار ایمنا، در روزهای گذشــته متن نامه سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان درباره »دستورالعمل کشوری بررسی ناهنجاری های کروموزومی جنین در 
مادران باردار« در فضای مجازی منتشر شد که واکنش هایی از سوی کاربران به همراه داشت.پژمان 
عقدک در تشــریح این موضوع اظهار کرد: موردی که در نامه عنوان شده بود به دنبال اجرای قانون 
تعالی سالمت و جوانی جمعیت بود که دکتر گله داری، سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی عین نامه ای که وزارت بهداشت و درمان به استان ها ابالغ کرده بود، بدون هیچ تغییری به 
زیرمجموعه های خود در اســتان ابالغ کرد.وی درخصوص موارد جدید این قانون افزود: آنچه قرار 
است به تازگی در غربالگری جنین انجام شود این است که بهورز، مراقب سالمت، ماما و پزشک حق 
غربالگری جنین ندارند زیرا درگذشــته وقتی این غربالگری توسط این افراد انجام می شد برخی 
تبعات و حواشی همچون خطاهای آزمایشــگاهی، باال رفتن هزینه غربالگری و موارد دیگری را به 
همراه داشت و در قانون جدید اعالم شده است که غربالگری جنین تنها از طریق پزشک متخصص 

صورت گیرد، یعنی دیگر در مراکز و پایگاه های بهداشتی غربالگری جنین صورت نمی گیرد.

خبر روزبا مسئولان

هیئت  منتخب رییس جمهور برای 
بررسی شبهات کنکور:

 سالمت کنکور 1401 
تایید شد

هیئت  منتخب رییس جمهور برای بررســی 
شــبهات کنکور اعالم کــرد که بــا اطمينان 
می گوییم حق هیچ داوطلبی در کنکور ۱۴۰۱ 

تضییع نشده است.
هیئت  منتخب رییس جمهور برای بررســی 
شــبهات کنکور، ســالمت برگــزاری تمام 

رشته های کنکور سراسری ۱۴۰۱ را تایید کرد.
این هیئــت اعالم کرد با گــروه محدودی که 
هنگام برگزاری آزمون قصد تقلب داشــتند 
برخورد قاطع شده و با اطمينان می گوییم حق 
هیچ داوطلبی تضییع نشــده است.پیش تر 
رییس جمهور در جلسه هیئت دولت گروهی 
را به ریاست مخبر، معاون اول رییس جمهور 
مامور تحقیق و بررسی دقیق درباره شبهات 
مطرح شــده پیرامون کنکور ۱۴۰۱ کرده بود.

تشــکیل این هیئت پس از آن بــود که بعد 
از برگزاری آزمــون گروه ریاضــی، در برخی 
گروه های تلگرامی سواالت کنکور سراسری 
منتشــر شــد.برخی افراد مدعی شدند کل 
سواالت عمومی و اختصاصی کنکور تجربی 
امسال در ساعت ۹:۴۹ )چند دقیقه پس از 
توزیع دفترچه اختصاصی شماره ۲( روی یکی 

از کانال های تلگرامی قرار داده شد.
ضمن اینکه در این فایل دفترچه اختصاصی 
شماره ۳ که هنوز در آن زمان توزیع نشده بود 
نیز وجود دارد! ادعاهایی که از سوی سازمان 
ســنجش مورد تایید قرار نگرفــت. رییس 
سازمان سنجش درباره لو رفتن سواالت گروه 
آزمایشی علوم ریاضی و فنی و هنر گفته بود 
آزمون های امسال یکی از بهترین آزمون های 
این سال ها بود و ۷۰ مورد تخلف در سر جلسه 
امتحان به کمک دستگاه های آشکارساز پیدا 
کردیم.»عبدالرسول پورعباس« در ادامه گفت 
که نخستین عکسی که از جلسات بیرون آمد، 
ساعت ۱۳:۳۰ و عکس از یک صفحه دفترچه 
بود و در روز برگــزاری آزمون هنر که کنترل ها 
کمی ضعیف تر بود، ساعت ۱۲:۳۰ یک عکس 

منتشر شد.

معاون فناوری و نــوآوری وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری گفت: مراکز رشــد فناوری، جایگاه کلیدی 
در زیســت بوم فنــاوری و نوآوری دارنــد و درصدد 
هستیم امسال در همه شهرســتان های کشور این 
مراکز را داشــته باشــیم.علی خیرالدین در مراسم 
افتتاحیه نشست مدیران مراکز رشد فناوری کشور در 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: اشتغال در 
پارک های علم و فناوری و مراکز رشد فناوری از ۶۵ 
هزار نفر در سال گذشته به ۹۰ هزار نفر در سال جاری 

رسید و رشد ۴۰ درصدی داشت.وی که از طریق فضای 
مجازی در این مراسم سخنرانی کرد، گفت: در آیین 
نامه برنامه حمایت از تولید دانش بنیان مقرر شد که 
از اشتغال در مراکز رشــد و پارک های علم و فناوری 
هرچه بیشــتر حمایت شــود.خیرالدین با اشاره به 
پنج راهبرد اصلی معاونت فنــاوری و نوآوری وزارت 
علوم، گفت: تکمیل و تقویت زیســت بوم فناوری و 
نوآوری کشور هدف اصلی ما در این راهبردهاست که 
در ســطوح آمادگی فناوری مختلف دنبال می شود.

وی افزود: مراکز رشد فناوری محل زایش و رویش 
شرکت های دانش بنیان هستند، یکی از راهبرد های 

اصلی ما، ترویج کارآفرینی اســت که مراکز رشــد 
می توانند با ایجاد مراکز کارآفرینی و نوآوری در این 
زمینه اقدام کنند.طبق قانون جهــش تولید دانش 
بنیــان وزارتخانه های علوم و بهداشــت برای ایجاد 
پردیس دولتی و خصوصی در مجموعه های استانی 
مجوز دارند.به گفته وی، تا کنون پردیس تخصصی و 
دهکده فناوری و نوآوری کشاورزی ایجاد کردیم که 
مقرر شد پردیس ها و دهکده های فناوری و نوآوری 
در ۱۰ استان ایجاد شود.خیرالدین گفت: ۲۴۶ مرکز 
رشد در کشور فعال اســت همچنین فعالیت مراکز 

رشد باید رصد و مجوز واحد های غیر فعال لغو شود.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم:

مراکز رشد فناوری محل زایش و رویش شرکت های 
دانش بنیان هستند
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گلر تیم ملی کره در عربستان
دروازه بان تیم ملی فوتبال کره جنوبی به الشباب پیوست.سایت رسمی باشگاه الشباب روز سه شنبه 
اعالم کرد مدیریت این باشگاه قرارداد سه ساله ای با کیم ســونگ گیو، دروازه بان اهل کره جنوبی 
برای پیوستن به تیم فوتبال این باشگاه امضا کرده است.کیم سونگ گیو، فصل گذشته در 13 بازی 
از 19 بازی تیمش در ترکیب قرار گرفت و موفق شد در 5 بازی کلین شیت کند؛ او 29 سیو هم داشت 
و 12 گل دریافت کرد.این دروازه بان 187 سانتی متری پیش از این در فینال لیگ قهرمانان آسیا در 
سال 2012 همراه با تیم سابقش اولسان به مصاف االهلی رفته بود و در کسب پیروزی 3-0 تیمش 
سهیم بود. این بازیکن از سال 2013، 63 بازی در تیم ملی کره جنوبی انجام داده و سابقه حضور در 

تیم های هیوندای، اولسان و ویسل کوبه را در کارنامه خود دارد.
 

تنیسور صربستانی: 

رفتن به توالت، نقطه عطف بازی بود!
تنیسور صرب، رفتن به توالت و صحبت کردن مقابل آینه را جدی ترین دلیل برای برتری برابر یانیک سینر 
دانست.به نقل از یورو اســپورت، نواک جوکوویچ بار دیگر به نیمه نهایی ویمبلدون راه یافت. نفر سوم 
رنکینگ جهانی پس از دو ست عقب افتادن برابر یانیک سینر توانست به بازی برگردد و برنده این دیدار 
شود. در حالی که جوکوویچ در ست شماری 2 بر صفر از رقیب خود عقب بود توانست به بازی برگردد و 
3 بر 2 برنده شود. نواک جوکوویچ، تنیسور صربستانی توضیح داد که چگونه توانسته در دیدار با یانیک 
سینر در مرحله یک چهارم نهایی ویمبلدون روند بازی را تغییر دهد.جوکوویچ گفت: او بازیکن بهتری در 
دو ست اول بود، اما من یک استراحت توالت داشتم و مقابل آینه با خودم صحبت کردم. گاهی اوقات 
این چیزها ضروری است. رفتن به توالت نقطه عطف بود. نبرد درونی با خود سخت ترین نبرد است، 
احساس کردم که باید چیزی را تغییر دهم. خوب بازی نمی کردم، در زمین احساس خوبی نداشتم و 
سینر بر من مسلط بود. آن جا بود که من خودم را متقاعد کردم باید بازی را برگردانم. وقتی دو ست اول را 
در یک تورنمنت گرند اسلم از دست می دهید، باید از تجربه برای پیروزی استفاده کنید.او در پایان گفت: 
آنچه بعد از ویمبلدون اتفاق می افتد واقعا در حال حاضر غیرقابل پیش بینی است، بنابراین من زیاد به 
آن توجه نمی کنم. سعی می کنم افکارم را این جا متمرکز کنم و بعد خواهیم دید که چه اتفاقی می افتد.

 

پاسخ منفی »ایسکو« به »مورینیو«
هافبک رئال مادرید پیشنهاد رم را با وجود تالش های مورینیو رد کرد.به نقل از اس، ایسکو یکی از بازیکنانی 
است که جدایی او از رئال مادرید در تابستان قطعی اســت.کارلو آنچلوتی نشان داد که اعتقادی به این 
بازیکن خوش تکنیک ندارد و تراکم خط میانی رئال باعث شده تا ایسکو در فهرست فروش قرار گیرد.رم 
با هدایت ژوزه مورینیو یکی از باشگاه هایی است که سخت به دنبال جذب ایسکو است؛ اما این بازیکن 
پیشنهاد رم را طبق اعالم آس رد کرده است.این روزنامه اسپانیایی اعالم کرد که ایسکو می خواهد در لیگ 
قهرمانان اروپا به میدان رود و به همین خاطر راهی رم نخواهد شد.به احتمال خیلی زیاد این بازیکن در 

رقابت های اللیگا باقی بماند. از آرسنال به عنوان یکی دیگر از مشتریان جدی ایسکو یاد می شود.
 

تماس مجدد مصری ها با »کی روش«
فدراسیون فوتبال مصر با سرمربی سابق تیم ملی ایران تماس گرفت.کارلوس کی روش، سرمربی 
سابق تیم ملی ایران به شدت با فدراسیون فوتبال مصر به دلیل دریافت مطالبات معوقش درگیر 
است.کی روش، مصاحبه های تندی علیه مصری ها انجام داد و از دالیل اصلی جدایی اش از این 
تیم پرده برداشت؛ اما فدراسیون فوتبال مصر دوباره با مربی پرتغالی تماس گرفت.سایت »کووره« 
مصر خبر داد فدراسیون فوتبال این کشور دوباره با کارلوس کی روش تماس گرفت ولی این بار برای 

مربیگری و بازگشت به نیمکت فراعنه نبود.

چهره روز

»طارمی« از کسب جایزه بهترین بازیکن فصل پرتغال بازماند
ستاره تیم ملی کشورمان از کسب جایزه بهترین بازیکن فصل 2021-2022 لیگ پرتغال بازماند.سایت 
سازمان لیگ فوتبال پرتغال بعد از معرفی نامزدهای بهترین بازیکن فصل 2021-2022 این لیگ در نهایت 
بهترین بازیکن فصل را معرفی کرد. داروین نونز، ستاره اروگوئه ای تازه وارد لیورپول در فصل گذشته رقیب 
اصلی مهدی طارمی ستاره تیم ملی کشورمان در آقای گلی بود و در نهایت برنده این رقابت شد.این بار هم 
مهدی طارمی مغلوب این مهاجم جوان 23 ساله شد. نونز با کسب اکثریت آرا به عنوان بهترین بازیکن 
فصل لیگ پرتغال انتخاب شد.مهدی طارمی، مهاجم ملی پوش کشورمان در فصل گذشته آمار خوبی از 

خود به همراه پورتو به جای گذاشت و موفق شد پورتو را قهرمان لیگ و جام حذفی کند.
 

تور قطری ها به مهاجم تیم ملی ایران گیر کرد
هواداران الریان قطر همچنان اصرار دارند ستاره ایرانی شباب االهلی را به خدمت بگیرند.مهدی قائدی، 
مهاجم ملی پوش کشورمان در تست های پزشکی باشگاه شــباب االهلی دبی شرکت کرد تا منتظر 
تصمیم نهایی ژاردیم، سرمربی جدید تیم درباره آینده اش باشــد.آینده مبهم ستاره سابق استقالل 
باعث شده تا سایت »ترانفسر مارکت« این بازیکن را خارج از لیست شباب االهلی معرفی کند به همین 
دلیل مشتریان برای جذب این بازیکن وارد عمل شــدند.پیش از این باشگاه کویتی و باشگاه اتحاد 
کلباء با هدایت فرهاد مجیدی، سرمربی سابق استقالل مشتریان مهدی قائدی به شمار می رفتند.اما 
هواداران الریان قطر بار دیگر از مدیریت باشگاه شان درخواست کردند تا این ستاره ایرانی که اکنون بنا 
به ادعای ترانسفر مارکت، بازیکن آزاد است را به خدمت بگیرند.یکی از کاربران مجازی قطری حامی 
الریان در این زمینه نوشت: مهدی قائدی، ستاره ایرانی اکنون بازیکن آزاد است و اگر به باشگاه الریان 

بیاید می تواند با مهارتش به تیم کمک کند.
 

دندان گردی باشگاه پرتغالی برای پرسپولیس
باشگاه ویزال جهت هر چه زودتر روشن شدن تکلیف مهاجم برزیلی خود یک بازه زمانی دو هفته ای 
برای پرسپولیسی ها تعریف کرده است.مدیران باشگاه پرســپولیس مدام می گویند در مورد انتقال 
کاسیانو دیاز در حال انجام مقدمات و کارهای اداری هســتند؛ اما همه می دانند که مهم ترین مسئله 
ترانسفر پول به باشگاه ویزالست. این باشگاه پرتغالی 300 هزار دالر برای صدور رضایت نامه مهاجم 
برزیلی می خواهد. آنها حاضر نشــدند این مبلغ را به  صورت اقساطی دریافت کنند و نقد می خواهند؛ 
اما با وجود تحریم های بانکی انتقال این پول به حساب باشگاه پرتغالی کار دشواری است. حاال یک 
موضوع جدید پیش آمده تا نشان دهد ویزال برای فروختن این مهاجم 33 ساله به پرسپولیس چقدر 
دندان گردی می کند.ظاهرا باشگاه پرسپولیس در صورتی که نتواند به خواسته باشگاه پرتغالی برای 
پرداخت مبلغ رضایت نامه جامه عمل بپوشــاند باید 200 هزار دالر بیشتر بپردازد! باشگاه ویزال جهت 
هر چه زودتر روشن شدن تکلیف مهاجم برزیلی خود یک بازه زمانی دو هفته ای برای پرسپولیسی ها 
تعریف کرده تا در این بازه زمانی، باشگاه ایرانی بتواند 300 هزار دالر بپردازد تا کاسیانو به تهران بیاید؛ اما 
در صورتی که در این مدت پرسپولیس نتواند این پول را تهیه کرده و بپردازد رقم رضایت نامه کاسیانو 

به 500 هزار دالر افزایش پیدا خواهد کرد!
 

»بابک مرادی« با هوادار تمدید کرد
در شــرایطی که گمانه زنی های زیادی در خصوص جدایی بابک مرادی از هوادار وجود داشــت، این 
بازیکن در هوادار ماندنی شد.مرادی در زمستان گذشته پس از کش و قوس های فراوان از استقالل 
جدا شده و به تیم تازه لیگ برتری شده هوادار پیوسته بود.در شرایطی که در نیم فصل دوم در هوادار 
کم و بیش به مرادی فرصت حضور در ترکیب اصلی داده می شد، از وی به عنوان یکی از جدا شده های 
هوادار با توجه به اتمام قراردادش نام برده می شد ولی به نظر می رسد حضور ساکت الهامی در این تیم 

باعث شده این وینگر-مهاجم برای ادامه حضور در هوادار ترغیب شود.

کافه ورزش

جزییاتی از مراسم عقد »مهدی 
طارمی« در بوشهر؛

الکچری نبود
به گفته علیشــاه طارمی، مهــدی جز مجلس 
خانوادگی که در بوشــهر برگزار شده، هیچ گونه 
مراسم دیگری تدارک ندیده و شایعاتی نظیر 
عروســی میلیاردی در تهران، پرتغال و بوشهر 
با هدف جــذب بازدیدکننده و فالــوور درحال 
انتشــار می باشــد.این روزها حواشی زیادی 
در خصوص پیوند مهدی طارمی و همســرش 
مطرح می شود. بازیکن بوشــهری شاغل در 
لیگ پرتغال با درخشش خود در این فصل بین 
تیم های اروپایی خواهان زیادی پیدا کرده است، 
اما برخی از رسانه ها با هدف حاشیه سازی برای 
این بازیکن خوش اخالق بوشهری، مسائلی را 
به وی نسبت داده اند که خالف واقعیت است.
علیشــاه طارمی، پدر مهدی طارمــی با رد این 
شــایعات اظهار داشت: مراســم عقد رسمی 
مهدی با حضور اعضای درجه یک خانواده داماد 
و عروس در بوشــهر برگزار شــده است و هیچ 
خبری از مراســم الکچری و میلیاردی نبوده و 
مراســم دیگری نیز برگزار نخواهد شد.با توجه 
به نزدیکی سفر عادل فردوسی پور به بوشهر و 
حضور مهدی طارمی در این شهر، حتی شایعاتی 
مبنی بر حضور این مجری معروف صداوسیما 
در مراسم مهدی منتشر شد که پدر طارمی این 
موضوع را بی پایه و اساس دانست.بی اخالقی 
برخی رسانه های زرد تا حدی پیش رفته که با 
تصاویری ساختگی مدعی انتشار عکس های 
مراسم عقد رسمی مهدی می شوند، اما به گفته 
پدر مهدی اصال عکاسی حضور نداشته و همه 

تصاویر جعلی است.

اخبار جهان

وز عکس ر

شاهکار سروقامتان 
ایران مقابل 

لهستان
تیم ملی والیبال ایران در گدانسک 
توانست با نتیجه 3 بر 2 برابر تیم 
والیبال لهستان به پیروزی برسد.

رییس کمیته ملی المپیک: 

چه کاره ایم که از شهدا قدردانی کنیم؟
رییس کمیته ملی المپیک گفت: تلقی غلطی می شــود که از شهدا قدردانی می کنیم.سید رضا صالحی امیری در حاشــیه مراسم تشییع دو شهید گمنام در 
وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: عزت کشور ما در دنیا و هویتش در داخل به خاطر  خون همین شهداست. قدردانی از خون شهدا یعنی تالش برای عزت 
و اعتقاد ملت. امروز تداوم راه شهدا تالش حداکثر برای ملت ایران و تالش برای باز کردن موانع و مشــکالتی است که در مسیر ملت است .وی درمورد اینکه 
برگزاری چنین مراسم هایی تا چه اندازه می تواند به زنده نگه داشتن یاد شــهدا کمک کند، پاسخ داد: باید باور قلبی داشته باشیم که بدون توسل به یاد شهدا 
امروز ما امکان ادامه حیات در داخل و در خارج از کشور را نداریم. تلقی غلطی می شود که از شــهدا قدردانی می کنیم اما چه کاره هستیم که از شهدا قدردانی 
کنیم؟ آنها نزد خدا روزی می خورند.رییس کمیته ملی المپیک عنوان کرد: آمده ایم از شهدا شجاعت، شرافت و عزت را یاد بگیریم. این برنامه ها درسی برای 

زندگان است که شجاعت،شرافت، معرفت و گذشت را از شهدای عزیز یاد بگیرند.

تیم ملی فوتبال کشورمان در مسابقات جام جهانی 
2022 قطر قرار است در گروه دوم با تیم های ملی 

آمریکا، انگلیس و ولز رقابت کند.
 »soccer.nbcsports« در همین رابطه سایت
انگلیس در گزارشی به سختی گروه دوم پرداخت 
و نوشــت: با قرار گرفتــن انگلس، آمریــکا، ولز و 
ایران در گروه B، این یک گروه کامال ســخت و پر 
از روایت است. آیا سه شیرها می توانند با حداقل 
سر و صدا به مرحله بعد بروند یا آمریکا، ولز و ایران 

باعث ناراحتی خواهند شــد چرا کــه آنها مدافعان 
مستحکمی به همراه مهاجمان با استعدادی دارند 

که می توانند تنها در یک لحظه یک بازی را ببرند.
از هری کین که انگلیــس را هدایت می کند و گرت 
بیل که هدایت تیم ولز را برعهده دارد تا کریســتین 
پولیشیچ که می تواند آمریکا را به سمت دور حذفی 
سوق دهد. امیدهای ایران هم به دو مهاجم پرکار 
یعنی سردار آزمون و طارمی است. تمام این شرایط 

نشان می دهد رقابت در گروه دوم سخت است.

بسیاری بر این باورند که انگلیس بیشترین شانس 
را دارد، اما ولز، آمریکا و ایران شانس شــان برای 
صعود مساوی است و رده بندی جهانی آنها نشان 

می دهد که این گروه چقدر سخت خواهد بود.

 امید یوزها به »آزمون« و »طارمی«؛ شانس ایران با آمریکا 
و ولز مساوی است

عکس: تسنیم

حدادیفر:

هدف اصلی ذوب آهن حفظ شاکله تیمی است

مربی ذوب آهن می گوید مهدی تارتار انتخاب بازی کردن یا مربی گری را 
به او سپرد و او هم تصمیم گرفت وارد راه مربی گری شود.

قاسم حدادی فر درباره پایان دوران بازی اش و مربی گری در ذوب آهن 
اظهار کرد: بعد از اتفاقاتی که سال گذشــته افتاد و مصدومیتی که باعث 
شد از فوتبال دور شوم، امسال با مسئوالن باشــگاه ذوب آهن و مهدی 
تارتار جلســات خوبی را برگزار کردیــم. آقای تارتار به مــن اعالم کرد که 
فوتبال بازی کنم و بازی کردن را برای من در اولویت قرار داد؛ اما باتوجه 
به شرایط مصدومیت تصمیم گرفتم از دنیای فوتبال با همه خوبی هایش 

خداحافظی کنم و وارد مربی گری شوم.
وی ادامه داد: به عنوان دســتیار در خدمت مهدی تارتــار خواهم بود. او 
اختیار و انتخاب بازی کردن یا مربی گری را به خودم واگذار کرد. خیلی  
از دوســتان گفتند که بازی کنم ؛اما این تصمیم خودم بود که وارد دنیای 
مربی گری شوم. تارتار می خواســت من به تیم کمک کنم و هر دو راه را 
پیش روی من گذاشت. انتخاب را به من ســپرد و من راه مربی گری را 
انتخاب کردم. امیدوارم بتوانم در این مســیر پیشرفت و در جهت منافع 

باشگاه به تیمم کمک کنم.
مربی ذوب آهن درباره هدفش در مســیر مربی گری گفت: هر کسی که 

وارد هر مسیری می شود، هدف هایی دارد. هدف من این است که بیشتر 
یاد بگیرم. فوتبال بازی کردن با مربی گری زمین تا آسمان فرق می کند 
و دوســت دارم ابتدا یاد بگیرم و بعد از آن برای تیمم و فوتبال کشــورم 

مثمر ثمر باشم.
وی درباره وضعیت تیــم ذوب آهن و افزایش قیمــت بازیکنان فوتبال 
گفت: ذوب آهن بودجه محدودی دارد ولی امسال رقم بازیکنان فوتبال 
بسیار افزایش پیدا کرده است. فعال تیم سه بازیکن جدید جذب کرده ؛ 
اما باید باتوجه به بودجه ای که وجود دارد، هزینه شود. هدف اصلی تیم 
این است که شاکله اصلی تیم حفظ شــود و در این مسئله تقریبا موفق 
بودند. چند بازیکن هم به تیم اضافه خواهند شد و نسبتا تیم خوبی جمع 

و جور می شود.
حدادی فر در پایان اضافه کرد: می خواهم از هــواداران و مردم اصفهان 
تشکر کنم. آن ها بسیار دوست داشتند امسال بازی کنم؛ اما شرایط جوری 
بود که تصمیم گرفتم در سمت دیگری مشغول به کار شوم. می خواهم به 
تیم و هواداران کمک کنم تا روزهای خوبی را در کنار هم جشــن بگیریم. 
تمام هدف ما این اســت که ذوب آهن به جایگاه خــوب خود برگردد و 

اهداف آسیایی مان را دوباره دنبال کنیم.

سهم پررنگ استقالل و 
پرسپولیس در جام های جهانی

تیــم ملی ایــران تاکنــون پنج بــار در جــام جهانی 
شــرکت کرده و بازیکنان مختلفــی فرصت حضور در 
این رقابت هــا را به دســت آورده اند کــه در این بین 
استقاللی ها بیشترین سهم را دارند.به گزارش ایسنا، 
تیم ملی فوتبال ایران برای ششمین بار در جام جهانی 
حضور خواهد یافت و دراگان اسکوچیچ برای اولین بار 
26 بازیکن را به علت برنامه فشرده جام جهانی قطر 
به این تیم دعوت خواهد کرد. در پنج دوره گذشته این 
رقابت ها، مربیان مختلف تیم ملی بیشترین بازیکنان 
را از باشگاه استقالل یا تاج سابق دعوت کرده اند.بعد از 
استقالل، پرسپولیس که در مقطعی به پیروزی تغییر 
نام داده بود، دومین تیم از حیث بازیکنان دعوت شده 
به تیم ملی اســت. پس از ســرخابی های پایتخت، 
پاس که تا اواســط دهه 80 در تهران حضور داشــت، 
بیشترین سهم را دارد. تیم های شهباز و سپاهان دیگر 
تیم های ایرانی هستند که در رتبه های چهارم و پنجم 
بیشترین بازیکنان دعوت شــده به تیم ملی ایران در 
جام جهانی قرار دارند.تیم های آرمنیا بیلفلد از آلمان و 
المپیاکوس از یونان با دو بازیکن، بیشترین سهم را در 
تیم ملی ایران در ادوار مختلف جام جهانی داشته اند. 
به طور کلــی تاکنون 31 بازیکن از تیــم های اروپایی 
و حاشــیه خلیج فارس، تیم ملــی را در جام جهانی 

همراهی کرده اند.
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مدیر نگهداری و تعمیرات ابنیه فنی شهری خبر داد:

انجام تعمیرات ۹ پل مکانیزه عابرپیاده در اصفهان
مدیر نگهداری و تعمیرات ابنیه فنی شهری شــهرداری اصفهان گفت: از مجموع ۳۰ پل مکانیزه 
عابرپیاده شهر، در فاز نخست، ۹ پل تحت پوشــش نگهداری و تعمیرات معاونت عمران شهری 
شهرداری قرار گرفت که در مدت یک سال گذشته بیش از یک میلیارد تومان برای اورهال و تامین 

قطعات آن هزینه شده است.
مسعود توکلی پور اظهار کرد: شــهرداری اصفهان تالش می کند پل های عابرپیاده مکانیزه ای که 
تحت قرارداد و پوشش شهرداری قرار می گیرد، با باالترین سطح سرویس در خدمت شهروندان 

باشد.
وی تصریح کــرد: از مجموع ۳۰ پل مکانیزه عابرپیاده شــهر اصفهان، در فاز نخســت ۹ پل تحت 
پوشش نگهداری و تعمیرات معاونت عمران شهری شــهرداری قرار گرفت که در مدت یک سال 

گذشته بیش از یک میلیارد تومان برای اورهال و تامین قطعات آن هزینه شده است.
مدیر نگهداری و تعمیرات ابنیه فنی شهری شهرداری اصفهان ادامه داد: در فاز دوم قرار است ۹ پل 
دیگر تحت پوشش نگهداری و تعمیرات معاونت عمران شهری شهرداری قرار گیرد تا در باالترین 

سطح سرویس به شهروندان خدمات ارائه کند.
وی با بیان اینکه پل عابرپیاده مکانیزه قلمســتان تحت پوشــش نگهداری و تعمیرات معاونت 
عمران شــهری قرار گرفت، گفت: این پل در اختیــار بخش خصوصی بود که بــه دلیل اعتراض 
شهروندان مبنی بر خرابی و خاموشی بیش از اندازه، تحت نظارت مدیریت نگهداری و تعمیرات 
ابنیه فنی شهری شــهرداری قرار گرفت تا اقدامات الزم به منظور اورهال و تعمیرات اساسی آن 

انجام شود.
 

مدیر منطقه ۴ شهرداری مطرح کرد:

از رتبه اول سرانه فضای سبز اصفهان تا تحقق کامل بودجه 
سال گذشته

مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان با بیان اینکه یکی از شاخصه های مهم این منطقه فضای سبز 
۹۳۸ هکتاری آن است که با سرانه فضای سبز حدود ۶۷ متر مربع به ازای هر نفر، رتبه اول را بین 
مناطق پانزده گانه اصفهان به خود اختصاص داده اســت، گفت: بودجه ۳۲۵ میلیارد تومان سال 

گذشته منطقه نیز به طور کامل محقق شد.
محمدحسین جعفری فشارکی اظهار کرد: منطقه چهار شــهرداری با وسعتی بالغ بر ۷۵ کیلومتر 
مربع در شرقی ترین منطقه شهر اصفهان واقع شده است که از غرب به خیابان بزرگمهر، از شمال 

به خیابان جی و از جنوب به رودخانه زاینده رود محدود می شود.
وی گفت: با توجه به اینکه هر منطقه از شــهر اصفهان ویژگی های خاصی برای خود دارد، یکی از 
شاخصه های مهم این منطقه فضای سبز ۹۳۸ هکتاری آن است که با سرانه فضای سبز حدود ۶۷ 
متر مربع به ازای هر نفر، رتبه اول را بین مناطق پانزده گانه اصفهان به خود اختصاص داده است.

مدیر منطقه چهار شــهرداری اصفهان با بیان اینکه حدود ۷۰۰ هکتار از این وسعت در پارک شرق 
واقع شده است، خاطرنشان کرد: دیگر شاخصه مهم این منطقه این است که حدود ۱۵ درصد از 
کل اراضی منطقه چهار، در محدوده قانونی واقع شــده که از این محدوده می توانیم کسب درآمد 
کنیم.وی اضافه کرد: حدود ۸۵ درصد از اراضی منطقه چهار همچــون باغ رضوان، کوه نخودی و 

پایگاه انرژی هسته ای اصفهان در حریم این منطقه واقع شده که تنها باید از آن حفاظت کنیم.
جعفری فشــارکی در خصوص بودجه منطقه چهار شــهرداری، افزود: بودجه سال گذشته حدود 
۳۲۵ میلیارد تومان بود که به صورت کامل محقق شد و بودجه سال ۱۴۰۱ نیز با ۷۱ درصد افزایش 
نسبت به بودجه سال گذشته، به ۴۷۶ میلیارد تومان رســید که رشد حدود ۱۵۰ میلیارد تومانی را 

نشان می دهد. 

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان: فضای سبز هیچ سهمی از زاینده رود ندارد؛

سهِم صفر

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای ســبز شهرداری اصفهان با اشاره 
به سختی تامین آب و کمبود آن برای پارک ها، گفت: فضای سبز این 

کالن شهر هیچ سهمی از زاینده رود ندارد.
مجید عرفان منش در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: فضای سبز 
استان اصفهان به حدود شــش هزار هکتار می رسد که نیازمند آبیاری 

است تا بتواند زنده و راندمان اکولوژیک داشته باشد.
وی افزود: اصفهان آلوده ترین استان در کشور است، زیرا بعد از تقسیم 
تهران و البــرز، اصفهان صنعتی ترین اســتان کشــور و عمده صنایع 
زیربنایی و حیاتی کشور در اصفهان قرار گرفت و تمام کشور از تولیدات 
این صنایع زیربنایی بهره مند می شــوند و تمام آلودگی این صنایع به 

مردم اصفهان هدیه می شود.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای ســبز شهرداری اصفهان تصریح 
کرد: نیاز عمده آبی فضای ســبز اصفهان حدود ۶۰ میلیون متر مکعب 
اســت که به جای آن کمتر از ۲۵ میلیون متر مکعب در سال آب برای 
آبیاری فضای سبز اســتفاده می شــود و نگهداری فضای سبز با این 

میزان آب به سختی ممکن است.
وی ادامه داد: شهر اصفهان اولین شــهری است که بیش از ۶۰ درصد 
از فضای سبز آن با آبیاری تحت فشــار مدیریت می شود و این طرح 
تاکنون هزینه های بسیاری برای شــهرداری و مردم اصفهان داشته 

است.
عرفان منش با بیان اینکه اصفهان اولین شهری است که از سال ۱۳۸۴ 
به بعد، پساب آب فاضالب خروجی تصفیه خانه فاضالب را با تصفیه 
مجــدد در عرصه های جنگلی اســتفاده می کند، گفــت: تمام تالش 

شهرداری اصفهان، نگهداری فضای سبز و تأمین منابع آب است.
وی گفت: فضای ســبز استان اصفهان هیچ ســهمی از آب زاینده رود 
ندارد و ایــن مســتقیم به ســالمت شــهر و شــهروند بازمی گردد، 
زیرا فضــای ســبز تولیدکننده اکســیژن مــورد نیاز مردم اســت و 
آلودگی های شــهر را رســوب می دهد و بــا این وجود هیچ ســهمی 
 از آب زاینــده رود بــرای نگهــداری فضــای ســبز اختصــاص داده 
نشده اســت.مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز شهرداری 

اصفهان اظهار کرد: ۱۱ رشــته مادی در شــهر وجود دارد که تمام اینها 
بر اســاس طومار شــیخ بهایی حقابه دارند، اما هنگام جریان آب در 

زاینده رود به هیچ کدام از مادی ها اجازه آبگیری نمی دهند.
وی با بیان اینکه بر اســاس آمار آب منطقه ای، حــدود ۳۰ هزار حلقه 
چاه مجــاز و غیرمجاز در اســتان اصفهان وجود دارد کــه تنها کمتر از 
۹۰ حلقه چاه آبدار مربوط به شــهرداری اصفهان اســت، گفت: حدود 
۱۷ میلیون متــر مکعب آب فضای ســبز از منابــع زیرزمینی تامین 
و حدود هشــت میلیون متــر مکعب از پســاب فاضالب اســتفاده 
می کنیــم کــه در کل ۲۵ میلیون متــر مکعب اســتفاده آب فضای 
سبز اســت و با ســختی آب فضای ســبز تامین می شــود؛ این آمار 
دائمی نیســت و بعضی از تصفیه خانه هایی که پســاب آنها توســط 
شهرداری اصفهان از ســال های قبل خریداری شده است، بر حسب 
سلیقه توســط ذی نفوذ حوزه آب قطع می شــود، لذا گاهی به خاطر 
 کم آبی، دســتور قطع درختانی که دچــار آفت یا بیماری شــده اند را 

صادر می کنیم.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: 
استان اصفهان ســاالنه متحمل ۴۰۰ میلیارد تومان 
خسارت ناشی از شرایط گردوغبار می شود.منصور 
شیشــه فروش اظهار کرد: گردوخــاک چند روزه 
اصفهان به علت وزش شــدید باد با ســرعت ۷۰ تا 
۹۰ کیلومتر بر ســاعت در مرز مشترک استان های 
اصفهان، سمنان و خراســان جنوبی بود که منجربه 
خیزش گردوغبار شد و طی مسیر در شهرستان های 
خوروبیابانک، نایین، انارک و جندق تقویت شد و به 

اصفهان رسید. این گردوغبار به تازگی ۱۶ شهرستان 
استان را دربر گرفت و طبق پیش بینی هواشناسی، 
غلطت آالینده ها به تدریج کاهــش یافت و میزان 
گردوغبار بــه زودی کمتر خواهد شــد.وی افزود: 
از ابتدای ســال تاکنون حدود ۵۰ روز ناسالم را در 
اصفهان تجربه کردیم که به علت گردوغبار بوده است. 
اصفهان طی شش ماهه ابتدایی سال، درگیر شرایط 
گردوغبار و شــش ماهه دوم ســال درگیر شرایط 
آلودگی های هوا ناشــی از منابع ثابــت و متحرک 

بوده است.
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهان 
ادامه داد: کمیته اضطرار براســاس اعالم ســازمان 
هواشناسی، شدت و تغییرات جوی و دانشگاه علوم 

پزشکی هم براساس اطالعات موجود، سالمت عموم 
را بررسی می کند. در جلسه برگزار شده طی روزهای 
قبل، همــه فعالیت های معدنــی و خاک برداری و 
اقداماتی که منجربه خیزش گردوخاک می شــود 
ممنوع شــد، فعالیت های صنایع مقداری کاهش 
یافت و درخصوص راهکارهای موجود در برابر مواجهه 
با گردوغبار نظیر استفاده از ماسک در گروه های هدف، 
اطالع رسانی شــد.وی با بیان اینکه شرایط مذکور نه 
تنها اصفهان بلکه سایر اســتان ها نظیر یزد، کرمان، 
خوزستان، سیستان و بلوچســتان و قم را نیز تحت 
تاثیر قرار داد، تصریح کرد: در کشور آیین نامه ای تحت 
عنوان پیشــگیری و مدیریت پدیده گردوغبار وجود 

دارد که محیط زیست دبیرخانه آن است. 

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خبر داد:

400 میلیارد خسارت ساالنه ناشی از گردوغبار در اصفهان

فضای سبز استان اصفهان هیچ سهمی از آب زاینده رود 
شهروند  و  شهر  سالمت  به  مستقیم  این  و  رد  ندا
بازمی گردد، زیرا فضای سبز تولیدکننده اکسیژن مورد 
نیاز مردم است و آلودگی های شهر را رسوب می دهد و 
با این وجود هیچ سهمی از آب زاینده رود برای نگهداری 

فضای سبز اختصاص داده نشده است

قبوض عوارض صنفی شهر داری کاشان الکترونیکی شد
شهردار کاشان از ارسال نخستین قبوض عوارض صنفی به مودیان به صورت هوشمند خبر داد.حسن 
بخشنده امنیه گفت: فرآیند صدور قبوض عوارض صنفی بر اساس تصمیم قبلی مدیریت شهری مبنی 
بر حذف فیش های کاغذی عوارض و ارائه خدمات این حــوزه به صورت الکترونیک و غیرحضوری در 
قالب ارسال پیامک آغاز شده و قبض های عوارض صنفی با اطالعات کامل صنفی به صورت پیامکی برای 
مودیان ارسال شده است.به گفته وی، صدور قبوض هوشمند شهرداری کاشان در راستای تحقق مصوبات 
دولت الکترونیک، حفاظت از محیط زیست، ترویج فرهنگ استفاده از فناوری اطالعات شهرداری همراه 
با سایر مجموعه ها و تقویت این بستر ارزشمند انحام شد.شهردار کاشان گفت: میزان صرفه جویی ساالنه 
از محل حذف کاغذ و سایر ملزومات مورد نیاز برای صدور فیش های کاغذی عوارض در کاشان حداقل یک 
میلیارد تومان برآورد شد.بخشنده امنیه ادامه داد: این اقدام عالوه بر جلوگیری از صرف میلیارد ها ریال 
هزینه اضافی به حیات بهتر و راحت تر تنفس زمین نیز کمک خواهد کرد.وی افزود: پیامک های ارسالی 
عوارض صرفا از سرشماره ۳۰۰۰۸۴۱۳۶ برای شهروندان ارسال می شود که این پیامک ها شامل عوارض 
قابل پرداخت به همراه ۲۰ درصد تخفیف به اصناف پرداخت کننده تا پایان شهریور ۱۴۰۱ است.شهردار 
کاشان یادآور شد: شــهروندان در صورت دریافت پیامک عوارض نوسازی یا صنفی می توانند از طریق 
سامانه avarez.kashan.ir نسبت به پرداخت آن اقدام کرده یا با استفاده از شناسه قبض و پرداخت 
از درگاه های بانکی دیگر اقدام کنند.بخشنده امنیه گفت: متصدیان اصناف و مالکان امالک سطح شهر 
کاشان در صورت دریافت نکردن پیامک یا تقاضا برای بررسی و کسب اطالعات بیشتر می توانند به همراه 

مستندات الزم به واحد درآمد )نوسازی و صنفی( منطقه خود مراجعه کنند.
 

آغاز مرمت و بازسازی ضلع شمالی مسجد جامع گلپایگان
مسئول میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان گلپایگان گفت: پس از پیگیری های 
زیاد سرانجام مرمت ضلع شــمالی مســجد جامع تاریخی گلپایگان با تخصیص اعتبار الزم آغاز 
شد.مصطفی قانونی اظهار کرد: مرمت و بهسازی بدنه حسینیه ضلع شمالی مسجد جامع گلپایگان 
با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد ریال با مشــارکت اداره اوقاف و امور خیریه و هیئت امنای مســجد و 
نظارت و کارشناسی مستمر میراث فرهنگی شهرستان آغاز شد.در این فاز مرمتی، الیه برداری بدنه 
از گچ و سایر مصالح، درآوردن بند های فرســوده گچی، درآوردن آجر های فرسوده و تعویض آن ها 
و استحکام بخشی سازه با کالف بندی و اجرای مجدد طاق و تویزه های تخریب شده از جمله این 
فعالیت ها است.مسئول میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان گلپایگان گفت: این 
مسجد تاریخی در سال ۱۳۱۲ به ثبت ملی نیز رسیده است که این بخش از اثر فاخر مسجد جامع 
در اوایل انقالب و به دلیل تخریب شبســتان تاریخی با الگو های معماری جدید احداث شده و به 
بنای مسجد اضافه شده است و اکنون پس از گذشــت ۴ دهه مرمت اصولی آن آغاز شد. قدمت 
گنبدخانه این مسجد مربوط به زمان سلجوقیان است، ولی شبستان ها در دوران قاجاریه به مسجد 

الحاق شده است.
 

 برگزاری سوگواره سفیر امام حسین علیه السالم
 در شهر تاریخی زواره

دبیر اولین سوگواره سفیر امام حسین علیه السالم گفت:این سوگواره با شرکت اساتید برجسته 
و مطرح تعزیه کشور به مدت ۲ شب در بیت الحسین زواره برگزار خواهد شد.به گفته سید محمد 
علی ایزدی طبا،  در مدت ۲ روز برگزاری این ســوگواره تعزیه حضرت مسلم )ع( و طفالن مسلم 
)ع( اجرا می شود.وی افزود:در این سوگواره که با حضور مسئوالن ملی و محلی برگزار خواهد شد 
از ۴ چهره برتر تعزیه کشور حاج مرتضی صفاریان مخالف خوان، حاج محمد رضایی اولیا خوان، 

عباس صالحی نوازنده شیپور و عباس لنکرانی نوازنده طبل تجلیل خواهد شد.

با مسئولان

چهره روزشهرستان ها

مدیرکل نوسازی و تحول شهرداری 
مطرح کرد:

اجرای طرح »ارزیابی 
تعالی سازمانی« در 15 

سازمان شهرداری اصفهان
مدیرکل نوسازی و تحول شهرداری اصفهان از 
اجرای طرح »ارزیابی تعالی سازمانی« برای 
۱۵ سازمان و پنج شرکت وابسته به شهرداری 

اصفهان تا پایان تیرماه خبر داد.
ســیدمصطفی اعتصامی اظهار کرد: ارزیابی 
ســازمانی، موضوعــات مختلفــی همچون 
عملکرد کارکنان، برنامه و بودجه ســازمان را 
مورد ســنجش قرار می دهد و ارزیابی تعالی 
ســازمانی به عنوان مرتبــه ای باالتر، کل یک 
سازمان را بررســی می کند.وی با بیان اینکه 
طرح ارزیابی تعالی ســازمانی یک مدل ملی 
اســت که معیارها و الگوی مشخصی را برای 
سنجش مدنظر دارد، افزود: اجرای این طرح 
از سابقه ای ۲۰ ســاله در کشور برخوردار است 
و شــرکت های بزرگی در این فرآیند شــرکت 
می کنند.مدیرکل نوسازی و تحول شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه ارزیابی تعالی سازمانی 
هر سال به صورت ملی در کشور برگزار می شود، 
اظهار کرد: شهرداری اصفهان امسال این طرح 
را در قالب خودارزیابی و با استفاده از ارزیابان 
بیرونی اجرا می کند تا وضعیت سازمان های 
خود را مورد سنجش قرار دهد.وی تاکید کرد: 
این فرآیند در شهرداری اصفهان با استفاده از 
ارزیاب های متخصص انجام می شود و در کنار 
ارزیابان ارشد، ارزیابانی از مجموعه شهرداری، 
سازمان ها، معاونت ها و مناطق نیز انتخاب و 
مشغول به کار شده اند.اعتصامی با بیان اینکه 
فرآیند ارزیابی از اوایل تیرماه در شــهرداری 
اصفهان آغاز شــده اســت و تا پایان این ماه 
ادامــه دارد، گفت: هــدف ما در ایــن مرحله 
ارزیابی ۱۵ ســازمان و پنج شرکت وابسته به 
شهرداری اصفهان است که طی دو روز کاری 
انجام می شود.وی تصریح کرد: در این ارزیابی 
سازمان بر اساس اظهارنامه ای که ارائه کرده، با 
معیارها و الگوهایی که در مدل تعالی معرفی 
شده است، ســنجیده و در نهایت هم گزارش 

این ارزیابی به آن سازمان منعکس می شود.

با محوريت تغذيه سالم برگزار می شود:

رویداد شیرین »30 سیب« در سی محله
رییس اداره توسعه فرهنگ سالمت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان از اجرای سلسله رویدادهای »۳۰ سیب« با محوریت تغذیه سالم در سی 
محله مناطق ۱۵گانه شهر اصفهان خبر داد.به گزارش اداره ارتباطات معاونت فرهنگی شهرداری اصفهان، هاجر ابراهیمی با اعالم این خبر اظهار داشت: سلسله رویدادهای 
شیرین با محوریت تغذیه سالم با عنوان »۳۰ سیب«  از ۱۱ تیرماه آغاز شده و تا ۵ مردادماه هر شب از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰ در یک محله از مناطق ۱۵گانه شهر اصفهان 
برگزار می شود.وی با اشاره به اجرای نمایش در سه اپیزود در این برنامه ادامه داد: در این نمایش های طنز به پنج گام سالمتی اشاره شده و نکات آموزشی به شهروندان 
ارائه می شود و بین هر اجرا نیز مسابقاتی با موضوع تغذیه سالم و سبک زندگی سالم میان شرکت کنندگان برگزار شده و هدایایی از جمله تولیدات اداره توسعه فرهنگ 
سالمت به برندگان اهدا خواهد شد.ابراهیمی با اشاره به اجرای برنامه »۳۰ سیب« در بوستان های محالت شهر اصفهان گفت: با توجه به اينكه سالمت موضوعی چندبعدی 
است و تمام افراد خانواده را در بر می گیرد، جامعه هدف ما در اجرای این برنامه نیز خانواده و تمام رده های سنی هستند. هنگام اجرای برنامه نیز از کودکان شرکت کننده 

دعوت می کنیم چرا كه آنها آموزش پذیری بهتری دارند و انتقال مفاهیم مرتبط با سالمتی در قالب نمایش، سرگرمی، مسابقه و بازی برای آنها جذابیت دارد.

 مردم برای سالمتی
 آیت ا... ناصری دعا کنند

در پی انتشــار خبری مبنی بر آسیب 
دیدگی و بستری شــدن عالم ربانی 
و اســتاد اخالق آیــت ا... ناصری در 
بیمارستان، بیت آیت ا... ناصری و نیز 
آیت ا... مهدوی عضو مجلس خبرگان 
رهبری در پیام های جداگانه از مردم 
درخواست کردند برای سالمتی ایشان 

دعا کنند.

عکس 
وز خبرر

عکس: ایمنا
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مدیر آبفای منطقه یک شهر اصفهان از آغاز عملیات پایش شبکه های توزیع آب 
در اطراف بناهای تاریخی شــهر اصفهان خبر داد.حمید اشتهاردیها با اعالم این 
خبر افزود: با توجه به لزوم حفظ و نگهداری اماکــن تاریخی اصفهان و میراث 
فرهنگی این شهر کهن، عملیات نشت یابی شــبکه های آب اطراف این بناها 
توسط کارکنان اداره توسعه و بهره برداری آب آبفای منطقه یک با همراهی گروه 
نشت یابی آبفای استان اصفهان آغاز شد.وی تصریح کرد: در نخستین اقدام در 

این عملیات، خیابان ها و کوچه های اطراف میــدان امام علی )ع( نظیر کوچه 
مصطفوی و اطراف مقبره عالمه مجلسی نشت یابی شدند. مدیر آبفای منطقه 
یک شهر اصفهان با اشاره به این که نشت یابی اطراف این اماکن تاریخی در طول 
سال ادامه دارد، خاطرنشان کرد: در سال های گذشته نیز اقداماتی نظیر اصالح 
و بازسازی شــبکه های آب و فاضالب و پیرامون اماکن مهم تاریخی به منظور 

جلوگیری از آسیب های احتمالی انجام شده است.

تفاهم نامه همکاری مشــترک بین صداوســیمای مرکز اصفهان و ســازمان 
مدیریت وبرنامه ریزی استان امضا شد.

به گزارش روابط عمومی صدا وسیمای مرکز اصفهان، در جلسه امضای تفاهم 
نامه همکاری بین صدا وسیمای مرکز اصفهان و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی 
استان محمد باقر درویشی امیری، مدیر کل برنامه ریزی و نظارت معاونت فنی 
سازمان با بیان اینکه رسانه ملی برای ارائه ظرفیت ها و توانمندی های خود باید 
زیر ساخت مناسب و استانداردی داشته باشد، اضافه کرد: با مساعدت سازمان 
مدیریت وبرنامه ریزی استان اصفهان و صداوسیمای مرکز اصفهان و مشارکت 
معاونت توسعه و فناوری سازمان صداوســیما این تفاهم نامه با مشارکت 50 

درصدی طرفین به امضا رسید. 
وی این تفاهم نامه را سومین همکاری مشترک صداوسیما و سازمان مدیریت 
وبرنامه ریزی استان بیان کرد و گفت: در همکاری های قبلی تعهدات عملیاتی 
شده و اکنون هم معاونت توسعه و فناوری سازمان صداوسیما آمادگی الزم برای 
توسعه همکاری ها را دارد.درویشی امیری، تجهیز واحد سیار »اچ دی« استانی 
به شش دوربین »اچ دی« با هدف بهبود چرخه تولید پخش شبکه اصفهان را در 
مرحله پایانی این طرح دانست و ابراز امیدواری کرد تا پایان تابستان این واحد 
به این دوربین ها تجهیز شده تا شبکه اصفهان از ظرفیت »اچ دی« بهره  مند شود.

بهرام عبدالحســینی، مدیر کل صدا و ســیمای مرکز اصفهان نیز در این جلسه 

گفت: یکی از خواســته های اصلی مخاطبان در تماس با واحد روابط عمومی 
سازمان پخش با کیفیت مسابقات فوتبال اســت و متاسفانه به دلیل نداشتن 

زیر ساخت مناسب این امکان تاکنون فراهم نبوده است.
وی افزود: شبکه استانی اصفهان برای اجرای برنامه های فاخر و ارائه ظرفیت ها 
و توانمندی های استان و در راستای تامین انتظارات مخاطبان و تکمیل پوشش 

دیجیتال در دورترین نقاط استان اقدام به امضای این تفاهم نامه کرده است.
مدیر کل مرکز اصفهان به روز رسانی زیر ساخت ها ، تجهیزات صوتی تصویری، 
ایمن سازی شــبکه در چرخه تولید و پخش فناوری رســانه وفضای مجازی ، 
توسعه و تکمیل پوشــش »اف ام« و دیجیتال در اســتان را از مفاد این تفاهم 

نامه عنوان کرد.
رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی اســتان اصفهان هم در این آیین گفت: 
صدا و سیما متعهد شده به مدت یک سال در به روزرسانی تجهیزات دیجیتالی 

وتلویزیونی دیجیتال و »اف ام« استان اصفهان مشارکت داشته باشد.
محمدرضا قاسمی، هدف اصلی از امضای این تفاهم نامه مشارکتی را برخورداری 
مخاطبان رسانه از کیفیت مطلوب تر صدا وتصویر از رسانه بیان کرد و افزود: در 
سفر ریاست جمهوری به اصفهان مقرر شــد از منابع ملی در اختیار صداوسیما 
قرار گیرد که با امضای این تفاهم نامه جدید ،متعهد هستیم حمایت های الزم را 

در توسعه زیرساخت های رسانه داشته باشیم.

با بهره  برداری از واحدهای گاززدایی و کربن زدایی تحت خأل با ظرفیت 300هزار 
تن در سال، تنوع سبد محصوالت تولیدی مجتمع فوالد مبارکه اصفهان توسعه 
می  یابد.وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این کــه ما هم تولیدکننده و هم 
صادرکننده فوالد هستیم، گفت: زمانی که قصد تولید الکتروموتور داریم، فوالد 
الکتریکی را از دیگر کشــورها خریداری و وارد می کنیم که خوشبختانه فوالد 

مبارکه در این زمینه کشورمان را از واردات این محصول به کشور بی نیاز کرد.
سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت، در سفر خود به استان اصفهان پس از افتتاح 
پروژه های صنعتی در مجتمع فوالد سبا، با حضور در شــرکت فوالد مبارکه، از 
خطوط تولید نواحی فوالدسازی و نورد گرم این شــرکت بازدید به عمل آورد و 
اظهارکرد: فوالد مبارکه با مدیریت بازار فوالد توانست کسری تولید را جبران کند 

و در حفظ تعادل بازار تاثیرگذار باشد که جای تقدیر دارد.
وی افزود: این شــرکت در حوزه فناوری نیز اقدامات موثــری انجام  داده و 
توانســته با صرفه جویی قابل توجهی، کمترین میزان مصرف آب را در میان 

فوالدسازان جهان داشته باشد.
وزیر صمت خاطرنشان کرد: در زمینه تحقیق و توسعه، اقدامات مثبتی در فوالد 
مبارکه صورت گرفته که یکی از اقدامات مهمی که در این مجموعه کلید خورده 
و از دغدغه های ما محسوب می شود، تولید فوالدهای ویژه، نظیر فوالدهایی 

است که در تولید ترانسفورماتورها کاربرد دارد و بسیار مهم است.
فاطمی امین با بیان این که ما هم تولیدکننده و هم صادرکننده فوالد هستیم، 
گفت: زمانی که قصد تولیــد الکتروموتور داریم، فــوالد الکتریکی را از دیگر 
کشورها خریداری و وارد می کنیم که خوشــبختانه فوالد مبارکه در این زمینه 

کشورمان را از واردات این محصول به کشور بی نیاز کرد.
وی تصریح کرد: امروز به پــاس قدردانی از زحمــات و تالش های مدیران و 

کارکنان سخت کوش فوالد مبارکه، از این مجموعه دیدن کردم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: همان طور که مقام معظم رهبری اشاره 
کرده اند، تولید یک جهاد است و این جهاد در برابر دشمن است؛با وجود اعمال 
تحریم های ظالمانه دشــمنان، حجم تجارت خارجی ایران در ســال گذشته 
120 میلیارد دالر بوده و این نشــان دهنده جهادی اســت که در تولید و تجارت 
رقم خورده که جای قدردانی از حرکت جهادگونه رزمندگان و ســربازان جبهه 

صنعت دارد.

مدیر آبفای منطقه یک شهر اصفهان خبرداد:

آغاز پایش شبکه های توزیع آب اطراف بناهای تاریخی شهر 

امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین صداوسیمای مرکز اصفهان و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان؛

شبکه اصفهان یک گام دیگر به پخش »اچ دی« نزدیک شد

وزیر صمت در بازدید از فوالد مبارکه:

عملکرد فوالد مبارکه در تنظیم بازار و تولید محصوالت ویژه قابل تقدیر است

منبع : ایمنا
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