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دوشنبه 24 مرداد  1401 
17 محرم   1444

15  آگوست  2022
 شماره 3600    

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به ثبت ۱۱ هزار طالق در استان 
طی سال ۱۴۰۰، از رتبه سوم اصفهان در ایران در زمینه طالق خبرداد؛

داستان وصال و فراق!

ازدواج جوانان یکی از 
دغدغه های مهم جامعه است

بیش از 150 نیاز فناورانه 
واحدهای صنعتی از 18 
استان کشور شناسایی شد

تصویب طرح جاده 
 جلوان در شورای توسعه

 و برنامه ریزی استان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان:

استان اصفهان 2 هزار 
مگاوات کمبود برق دارد

شورای شهر گزارش کامل از 
شرکت هایی که شهرداری 
اصفهان در آنها سهام دارد 

 می خواهد: شهرداری
 هنوز گزارش نداده است

شهردار پاسخ بدهد

روستای تاریخی »ُسه« ، دارای 
جاذبه های کم نظیر اما ناشناخته

 به یک 
»کمک داور ویدئویی« 

نیازمندیم!
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دبیر انجمن انبوه سازان استان اصفهان: 
 خانه زیر یک میلیارد تومان در 

اصفهان نداریم

کارشناس هواشناسی استان اصفهان خبر داد:
افزایش دو درجه ای دمای هوا

از گران فروشی به کم فروشی!
 معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان می گوید نوع تخلفات

 نانوایی ها به سمت کم کردن وزن چانه نان و کاهش زمان پخت نان سوق پیدا کرده است؛

آگهی مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

نوبت دوم

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

401 2- 156 / 3
تهیه،ساخت، بارگیری، حمل، باراندازی، نصب 

کلیه قطعات دیوار پیش ساخته توپر بتنی 
دو طرف نما جهت منطقه فوالدشهر 

1.428.000.000جاری ذوب آهن 

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 13:00روز شنبه به تاریخ 1401/6/5
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 1401/6/6

WWW.abfaesfahan.ir  محل دريافت اسناد: سایت اینترنتی شركت آب و فاضالب استان اصفهان 
WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا:  8-6680030 3 -  031 )  داخلی 388  (

پست بانک ایران در نظر دارد امالک و مســتغالت تحت اختیار خود )به نشانی: اصفهان، خ ســپه، نبش کوچه تلفن خانه( را از طریق مزایده عمومی و با 
جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( و با شماره مزایده 2001003617000001 به صورت 

الکترونیکی به فروش برساند.
تاریخ انتشار: 1401/05/23                                                                  مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/06/02 ساعت 14

تاریخ بازدید: 1401/05/25 لغایت 1401/06/03                    مهلت ارسال پیشنهاد: از 1401/05/23 لغایت 1401/06/13 ساعت 18 
تاریخ بازگشایی : 1401/06/14                                                            تاریخ اعالم به برنده: 1401/06/15

در محل ساختمان سرپرستی پست بانک استان به نشانی: اصفهان- خیابان محتشم کاشانی- نبش بن بست کیوان 

                           آگهی مزایده عمومی فروش امالک و مستغالت شماره 2001003617000001 

  پست بانک استان اصفهانم الف:1364198

نوبت اول

اداره  کل  پشتیبانی امور دام  استان  اصفهان
آگهی  مزایده  عمومی  فروش  امالک تملیکی به شماره مزایده  2001001014000037   

اداره کل پشتیبانی امور دام استان اصفهان

وزارت جهاد کشاورزی 
 شرکت سهامی ابیتشپنی  امور دام کشور 

استان اصفهان

م الف:1364130

1-  مزایــده  گــزار:  اداره کل  پشــتیبانی امور دام  اســتان اصفهــان  به شناســه ملــی 14002771736 و 
شــماره اقتصــادی 411113673771 بــه آدرس اصفهــان-دروازه شــیراز- خیابــان دانشــگاه-

 خیابــان توحید-نبش خیابــان شــهید منصورموحدی)قزل بــاش( و شــماره تمــاس 84 -36214482 
داخلی 100

2- موضوع  مزایده:  فروش  امالک تملیکی  مندرج در  جدول زیر از طریق سامانه  تدارکات  الکترونیکی دولت

) setadiran.ir( با شماره  مال  مربوطه  و  شرایط و اسناد مندرج در سامانه قابل مشاهده میباشد.
تضمین شرکت در مزایده )فرآیند ارجاع کار( : مزایده گران بابت هر ملک  به صورت  جداگانه  به  نام  مزایده  گزار  و 
اصل تضمین  را در  پاکت  الک  و مهر شده  به غیر از بارگذاری در سامانه،  به واحد امور مالی مزایده گزار تسلیم نمایند.

3- برنامه  زمانی 
1-5- تاریخ  انتشار در سامانه ستاد: از تاریخ 1401/05/23 ساعت 09:00 تا تاریخ 1401/06/12 ساعت 19:00

2-5- دریافت اسناد از سامانه ستاد: تا تاریخ 31 /1401/05 ساعت: 19:00
3-5- مهلت بازدید ملک با هماهنگی قبلی:  از تاریخ 1401/05/30 تا تاریخ 1401/05/31 ساعت: 9 الی 12 

4-5-مهلت تحویل پاکت الف)ضمانتنامه( :  تا ساعت: 07:30  مورخ  1401/06/13 
5-5-  مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد: از تاریخ 1401/05/23 ساعت 09:00 تا تاریخ 1401/06/12 ساعت 19:00

6-5  بازگشایی: در تاریخ 1401/06/13 ساعت: 08:00 

قیمت پایه کاربری فعلینوع   ملکوضعیت سندپالک ثبتیمساحت اعیانمساحت عرصهنشانیردیف
مزایده )ریال(

مبلغ تضمین شرکت 
وضعیت ملکشماره مزایدهدر مزایده )ریال(

وضعیت موجود90/000/000/0009/000/000/0002101001014000044مسکونیویالییتک برگ شش دانگ27022015190/9887اصفهان-خیابان پروین- خیابان عسگریه- بن بست انقالب )20( پالک 1190

2
اصفهان-خیابان عالمه امینی شرقی-  کوچه شهدای سلمان 

فارسی- نبش بن بست شهید سلیمانی- پالک 148
وضعیت موجود32/000/000/0003/200/000/0002101001014000045مسکونیویالییتک برگ شش دانگ113/0822015194/3678

وضعیت موجود23/000/000/0002/300/000/0002101001014000046مسکونیویالییتک برگ شش دانگ232/4522024/2685اصفهان-اتوبان شهید خرازی-کوی فاضل)80(- کوچه شهید حسینی- پالک 3138

4
اصفهان-خیابان آب 250- کوچه شهید مرادی)13( -مقابل 

مدرسه حاج کمال داوودی- پالک 13
وضعیت موجود150/000/000/00015/000/000/0002101001014000047مسکونیمجتمع ساختمانیتک برگ شش دانگ3005504858/84

وضعیت موجود50/000/000/0005/000/000/0002101001014000048مسکونیویالییدو سند تک برگ شش دانگ7110/23  و  298/824207109/2اصفهان-خیابان ولی عصر-کوچه نظام الملک-کوچه اژه ای-پالک 526

وضعیت موجود65/000/000/0006/500/000/0002101001014000049مسکونیویالییتک برگ شش دانگ25530015190/28951اصفهان- حکیم شفایی دوم- خیابان معلم- نبش بن بست سعید مدنی-پالک 651

نوبت دوم
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ضارب سلمان رشدی: 

من بی گناهم
ایرنا نوشت: وکیل تسخیری ضارب سلمان رشدی به خبرنگاران گفت که وی در جریان نخستین جلسه 
دادگاه، اتهام اقدام به قتل را رد و اعالم کرد که بی گناه اســت.خبرگزاری رویترز به نقل از ناتانیل بارون 
اعالم کرده است که جمعه آتی )۲۸ مرداد( جلسه مقدماتی استماع دادرسی هادی مطر برگزار خواهد 
شد.رســانه های آمریکایی خبر داده اند که مطر لبنانی تبار در کالیفرنیا به دنیــا آمده و اخیرا به ایالت 
نیوجرسی نقل مکان کرده بود.به گفته دادستان، مطر ۲۴ ساله در جریان حمله هدفمند و از پیش برنامه 
ریزی شده به رشدی، ۱۰ ضربه چاقو به وی وارد کرده است.»سی ان ان« پیش تر خبر داده بود که یک 
مقام حزب ا...که خواست نامش محفوظ بماند، در پاسخ به پرسش این شبکه آمریکایی درباره اینکه 
آیا حزب ا... اطالعاتی درباره عامل حمله به نویسنده مرتد کتاب آیات شیطانی دارد یا خیر، گفت: درباره 
این موضوع غیر از آنچه در رسانه ها آمده چیزی نمی دانیم و در نتیجه نظری نداریم.دفتر دادستانی ناحیه 
چاتائوکا ایالت نیویورک اعالم کرده بود که مطر به تالش برای قتل متهم شده و بدون مجوز تودیع وثیقه 
در بازداشتگاه به سرمی برد.از سوی دیگر نزدیکان رشدی خبر داده اند که وی دیگر به دستگاه تنفس 

مصنوعی وصل نیست و می تواند صحبت کند.
 

»ترامپ« حرفش را انکار کرد!
ایسنا نوشت: دونالد ترامپ قبال یک بار به خبرنگاری گفته بود که آمریکا تسلیحات هسته ای جدیدی 
دارد که هیچ کسی تاکنون آن را نداشته است؛ این درحالیست که وی پس از انتشار گزارش های مربوط به 
اسناد تسلیحات هسته ای در پی تفتیش خانه شخصی اش در فلوریدا، این گزارش ها را»حقه و فریب« 
خواند.به گزارش پایگاه خبری اینسایدر، باب وودوارد در کتاب»خشم« در سال ۲۰۲۰، به مصاحبه ای با 
دونالد ترامپ، رییس جمهوری سابق آمریکا در سال ۲۰۱۹ اشاره کرد که طی آن، این رییس جمهور وقت 
یک سیستم مخفی تسلیحات هسته ای را شرح می دهد که خود آن را ایجاد کرده است.ترامپ گفت : 
»من سیستم تسلیحات هسته ای ساخته ام که هیچ کسی قبال مشابه آن را در این کشور نداشته است. ما 
چیزهایی داریم که والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه و شی جینپینگ، رییس جمهوری چین راجع  
به آن نشنیده اند. هیچ کسی نمی داند  چیزی که ما داریم فوق العاده است.« وودوارد نوشت که منابع 
تایید کردند این سیستم تسلیحاتی جدید وجود دارد اما از اینکه »ترامپ آن را فاش کرده بود، غافلگیر 
شد.«مشخص نیست که ترامپ به چه نوع تسلیحات هسته ای اشاره داشته است.ترامپ گزارش های 
مربوط به اسناد تسلیحات هسته ای را در پی تفتیش خانه شخصی اش »حقه و فریب«خواند. وی در 
شبکه اجتماعی خود »تروث سوشال«نوشت: »موضوع تسلیحات هسته ای یک حقه است، درست 

مانند موضوع روسیه که یک فریب بود، تحقیقات مولر یک فریب بود و خیلی چیزهای دیگر.«
 

نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا:

»بایدن« به دنبال تغییر رژیم در روسیه است
نماینده سابق کنگره و نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا گفت که رییس جمهور ایاالت متحده 
از درگیری در اوکراین برای مهندسی »تغییر رژیم در روسیه« و تغذیه مجتمع نظامی-صنعتی استفاده 
می کند.»تولسی گابارد« نماینده سابق کنگره و نامزد ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا جمعه )۱۲ اوت( به 
»فاکس نیوز« گفت، جو بایدن از درگیری در اوکراین برای مهندسی »تغییر رژیم در روسیه« و تغذیه 
مجتمع نظامی-صنعتی استفاده می کند. در همین حال به گفته او، متحدان اروپایی آمریکا همانطور که 
بایدن »نظم نوین جهانی« خود را می سازد، بها می پردازند.به گزارش »راشا تودی«، این نماینده سابق 
کنگره از هاوایی، تحریم های ضد روسیه دولت بایدن را که به گفته او تنها به ایاالت متحده و اروپا آسیب 
رسانده و سود بی سابقه انرژی را نصیب مسکو کرده، انتقاد کرد. به نوشته راشا تودی، در حالی که ایاالت 
متحده میلیاردها دالر تسلیحات به اوکراین پمپاژ می کند، گابارد استدالل کرد که درگیری در این کشور 

هیچ وقت بر سر اخالق نبوده است.

فارین پالیسی:

چرا ارمنستان تا این حد به ایران نزدیک است؟

»دانیل رزنر « در فارین پالیسی نوشت: جنگ روسیه در اوکراین بسیاری 
از کشور ها را مجبور کرد منافع ملی خود را به خطر بیندازند. سفر جو بایدن، 
رییس جمهور ایاالت متحده به خاورمیانه در ماه گذشته، صدای بسیاری از 
منتقدان در واشنگتن را به دلیل ریاکاری او برانگیخت. بایدن به رغم وعده 
مبارزات انتخاباتی خود مبنی بر تبدیل عربســتان سعودی به یک کشور 
»مطرود«، در تالش برای ورود نفت بیشــتر به بازار های جهانی، با محمد 
بن سلمان، رهبر واقعی عربستان دیدار کرد. برای بسیاری که از سیاست 
خارجی ایاالت متحده سرخورده بودند، این رفتار او نشانه ای از قربانی شدن 

ارزش های اعالم شده آمریکا بر سر راه سیاست واقعگرایانه بود.
به گزارش »انتخاب«، در ادامه این مطلب آمده است: البته ایاالت متحده 
تنها دموکراسی نیست که دســت به این بازبینی زده است. ارمنستان را در 
نظر بگیرید. به عنوان مدیر مشترک برنامه روســیه و اوراسیا در دانشکده 
حقوق و دیپلماسی فلچر در دانشگاه تافتس، اخیرا به آنجا سفر کردم تا با 
رهبران دانشگاه ها و وزارت خارجه ارمنستان درباره مشارکت های احتمالی 
مالقات کنم. ارمنســتان چاره ای جز اتحاد با حکومت های قدرتمند برای 
حفظ خودمختاری خود از همسایه ترکیه - متحد ناتو - ندارد. اکنون جنگ 

در اوکراین موقعیت مبهم ارمنستان را در قفقاز جنوبی پیچیده کرده است.
نتیجه آنکه بــه دلیل موقعیت جغرافیایی، با دو کشــور تحت تحریم های 
جهان یعنی روسیه و ایران دوست شده اند.ارمنستان با جمعیتی کمتر از ۳ 
میلیون نفر، کوچک ترین کشور قفقاز است. آذربایجان، رقیب دیرینه آن، از 
نظر وسعت جغرافیایی و جمعیت حدود سه برابر بزرگ تر است. برای درک 
اینکه ارمنستان چقدر کوچک اســت، در نظر بگیرید که بزرگ ترین جاذبه 
توریستی این کشــور در داخل مرزهایش قرار ندارد: کوه آرارات - که طبق 
عهد عتیق جایی است که کشتی نوح به خشــکی رسید - درست در باالی 
مرز ترکیه است.اگرچه از داخل ارمنستان و از صومعه خور ویراپ می توانید 
منظره ای از آرارات را ببینید، اما ارمنیان هنوز اجازه ندارند از مرز ارمنستان و 
ترکیه عبور کرده و در کوه پیاده روی کنند. این واقعیت بزرگ ترین چالش 
ژئوپلیتیک ایروان را برجســته می کند: روابط ارمنســتان و ترکیه، از زمان 
استقالل بعد از شوروی در سال ۱۹۹۱، همیشه ضعیف بوده است.حمایت 
ترکیه از آذربایجان، فراتر از نارضایتی قدیمی از نســل کشی ارامنه در سال 
۱۹۱۵، وضعیت امنیتی ارمنســتان را تا حد زیادی تضعیف کرده اســت. 
این دو جمهوری شوروی سابق، از زمان اســتقالل دو جنگ بر سر قره باغ 
کوهستانی با هم داشته اند، سرزمینی در آذربایجان که ساکنان آن عمدتا 
ارمنی هستند. ارمنستان در اوایل دهه ۱۹۹۰ در اولین جنگ پیروز شد، اما 
درگیری ســال ۲۰۲۰ برای ایروان بد پیش رفت. جنگ پهپادمحور باکو، با 
استفاده از فناوری خریداری شــده از ترکیه، منجر به از دست دادن کنترل 
بخش قابل توجهی از ارضی برای ارمنیان داخل این منطقه شد.روسیه امضا 
کننده میانجی آتش بس هایی بود که به هر دو جنگ قره باغ پایان داد. طبق 
توافقنامه ۲۰۲۰، نیرو های حافظ صلح روسی از کریدور الچین - جاده ای که 
ارمنستان را به قره باغ کوهستانی متصل می کند - تا سال ۲۰۲۵ محافظت 
خواهند کرد. جای تعجب نیست که روسیه قدرتمندترین کشور منطقه که با 
ارمنستان و آذربایجان ارتباط دارد، از دوران تزار تا امروز نقش واسطه بین دو 

کشور را ایفا کرده است. اما ارمنستان در دوران پس از فروپاشی شوروی با 
روسیه متحد شده و روابط آذربایجان با ترکیه را متعادل می کند. ارمنستان 
هم عضو سازمان پیمان امنیت جمعی )CSTO(، یک ائتالف امنیتی به 
رهبری روسیه، و هم اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یک بازار واحد متشکل از 
پنج کشور پس از فروپاشی شوروی اســت، در حالی که آذربایجان عضو 
هیچ کدام نیست. روسیه همچنین یک پایگاه نظامی بزرگ در ارمنستان 
دارد.اما ارمنستان در ازای وفاداری خود به مســکو، هنوز دستاورد زیادی 
نداشته است. روسیه در طول جنگ اول قره باغ از ارمنستان حمایت کرد، اما 
با افزایش تنش با غرب، مسکو بیشتر نگران اطمینان از وفاداری ارمنستان 
بود تا حل و فصل مناقشه این کشور با آذربایجان.در سال ۲۰۱۳، والدیمیر 
پوتین، رییس جمهور روسیه، ارمنستان را تحت فشار قرار داد تا به شراکت 
شرقی اتحادیه اروپا نپیوندد. روابط در ســال ۲۰۱۸ پس از انتخاب نیکول 
پاشینیان به عنوان نخست وزیر ارمنستان در پی اعتراضات انقالب رنگی 
علیه رهبر قدیمی، سرژ سرکیسیان، تیره تر شد. روسیه خواهان برخورد با 
رهبر معترضان و بانیان سرنگونی سرکیسیان بود که همیشه روسیه را در 
اولویت قرار می داد. در طول جنگ ۲۰۲۰ قره باغ کوهســتانی، میانجیگری 
روسیه صرفا در ممانعت از تشدید اوضاع و نه چیزی بیشتر، محدود شد.در 
حالی که CSTO برای سرکوب قیام ها در برخی از کشور های عضو - اخیرا 

در قزاقستان - استفاده می شود، در طول درگیری ۲۰۲۰ در ارمنستان مستقر 
نشد. هم مقامات ســابق و هم مقامات فعلی ارمنستان به شدت نسبت 
به روابط سازنده بین روســیه و ترکیه )و رؤسای جمهور آنها( و کنار ماندن 
ارمنستان نگران هستند. اما اگرچه پوتین ممکن است بزرگ ترین متحد 
نباشد، ارمنی ها به درستی اشاره می کنند که روسیه و ایران در مخالفت با 
حمایت ترکیه از آذربایجان، متحد آن ها بوده اند. هیچ کدام از این دو کشور 

تمایلی به گسترش نفوذ ترکیه در حیاط خلوت خود ندارند.
در حالی که روسیه شریک امنیتی مهم تر است، اما روابط دیرینه ارمنستان با 
ایران نیز مفید است. ارتباطات گردشگری و انرژی بین دو کشور قوی است. 
در حالی که روابط ایران با آذربایجان بهبود یافته، تهران درباره مداخله ترکیه 
مشکوک است. برای ارمنستان، تجارت انرژی با ایران به آن اجازه می دهد 
کمتر به روسیه متکی باشد. جای تعجب نیست که در بهار گذشته، پاشینیان 

به مطبوعات گفت:»اکنون ما روابط بسیار نزدیکی با ایران داریم.«
از آنجا که روسیه و ایران ســهام قابل توجهی در قفقاز دارند، روابط با آن ها 
همیشه برای ارمنستان اولویت خواهد بود. زیرا ارمنی ها معتقدند ایاالت 
متحده و اروپا تنها به قفقاز جنوبی توجــه دارند. مقامات ارمنی که با آن ها 
صحبت کردم از ایده مشارکت بیشتر اروپا و ایاالت متحده در منطقه استقبال 

کرده، اما باور نمی کنند که این اتفاق بیفتد.

ایسنا نوشــت: در ادامه رویکرد خصمانه مقامات 
آمریکایی در قبال کشــورمان برخی ســناتورهای 
آمریکا با طــرح ادعاهایی علیه ایــران در رابطه با 
حمله اخیر به سلمان رشدی تالش کردند مذاکرات 
دولت بایدن برای احیای برجام را زیر سوال ببرند.

در شرایطی که احیای توافق هسته ای ۲۰۱۵ منوط 
به اراده سیاســی واشــنگتن برای حصول توافق 
در مذاکرات وین اســت ســناتورهای آمریکایی 
تالش دارند بــا بهانه هایی جدید بــه مخالفت با 
این مذاکرات بپردازند و جو بایدن، رییس جمهور 
آمریکا را از امضای توافق جدیــد با ایران منصرف 

کنند.
مارکو روبیو، سناتور جمهوری خواه از ایالت فلوریدا 

در یک پیام توئیتری حمله اخیر به سلمان رشدی، 
نویســنده مرتد کتاب آیات شــیطانی در نیویورک 
را به ایــران مرتبط دانســت و در ادامه لفاظی های 
خود نوشت: چرا بایدن هنوز در حال مذاکره با این 
تروریســت ها در تهران اســت؟به گزارش فاکس 
نیوز، چند تن دیگر از ســناتورها و نمایندگان کنگره 
که همواره مخالف برجام بوده و برای از بین بردن 
این توافق از هیچ تالشی فروگذار نکرده اند به مارکو 
روبیو پیوستند و به بهانه های واهی از دولت بایدن 
درخواست کردند تا از توافق با ایران صرف نظر کند.

تام کاتن، دیگر سناتور جمهوری خواهی است که در 
یک توئیت با ادعای دســت داشتن ایران در طرح 
ترور مقامات پیشــین آمریکایی و به این بهانه که 

ایرانی ها سال هاســت خواســتار از میان برداشته 
شدن سلمان رشــدی هســتند از رییس جمهور 
بایدن خواســت تا هرچه فوری مذاکرات با تهران 

را متوقف کند.
مارک دوبوویتز، رییس بنیاد دفاع از دموکراسی ها 
نیز در پیامی در صفحه توئیتر خود سکوت رییس 
جمهور آمریکا در برابر حمله به ســلمان رشدی را 
ناشــی از تالش دولت بایدن برای حصول توافق با 

ایران دانست.

 ادامه تالش های جمهوری خواهان برای جلوگیری
از احیای برجام

اولیانوف:

 تحریم های ایران ممکن است برداشته شود؛ اما روسیه نه
ایسنا نوشت: نماینده روسیه در مذاکرات وین گفت: تحریم ها علیه ایران ممکن است به زودی برداشته شوند، اما در مورد تحریم ها علیه روسیه نمی شود چنین 
گفت.میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات وین در توئیتی نوشت: تحریم ها علیه ایران ممکن است به زودی برداشته شوند. اما در مورد تحریم ها علیه 
روسیه نمی شود چنین گفت. تنها بخشــی از آنها مربوط به اوکراین است. غرب، خط مشی مستقل روســیه را یک چالش راهبردی می داند و به سختی اعمال 
تحریم ها را کنار می گذارد.نماینده روسیه در سازمان های بین المللی واقع در وین، پیش از این نیز در توئیتر نوشت: وزارت خارجه روسیه گفته است که طبق گفته 
سخنگوی اتحادیه اروپا مشارکت کنندگان در مذاکرات وین با یک حق انتخاب مواجهند. آن ها یا باید متن فعلی را بپذیرند یا باید بپذیرند که مذاکرات شکست 
خورده است. کمیسیون مشترک برجام به هماهنگ کننده اتحادیه اروپا اجازه نداده که چنین اظهاراتی را مطرح کند.وی در توئیت دیگری هم نوشته بود: روسیه 
معتقد است که احیای برجام تنها راه موثر و منطقی پیش رو است. احیای برجام منجر به رفع تحریم های غیرقانونی علیه ایران، تقویت نظام عدم اشاعه هسته ای 

و ایجاد شرایط بهتر برای پیشرفت گفت وگوهای امنیتی منطقه ای خواهد شد.

خبر روز

نماینده قم: 

سپاه، چالش مذاکرات برجام نیست
به گزارش ایسنا؛نماینده مردم  قم در مجلس شورای اسالمی  گفت :  مسئله ای که موجب طوالنی شدن 
مذاکرات شده، نبود تضمین کافی و عدم شفافیت غرب  است.احمد امیرآبادی فراهانی در نشست با 
مدیران رسانه های استان قم گ اظهار کرد: وضعیت مذاکرات به شکلی است که ایران تا کنون حسن 
نیت خود را ثابت کرده است ولی طرف آمریکایی در خصوص مسایلی همچنان غیرشفاف عمل می 
کند.وی افزود: مشکالتی که امروز صنایع ما با آن درگیر هستند و مرتبط به مشکالت برجامی است، 
نزدیک به ۱۰ تا ۱۵ درصد است. چون امروز که نفت ما در مقداری که اعالم شده فروش می رود و باید 
تالش کنیم که به هدف گذاری رشد هشت درصدی اقتصادی برسیم که با اثرگذاری درست توافق و 
بهره مندی از آثار اقتصادی آن، قطعا این رشد اقتصادی گسترده بوده و مطمنا سد محکمی در مقابل 
تورم خواهد بود.وی تصریح کرد: در این عرصه همچنین پیشنهاد هایی مثل آغاز توافق از ۱۳۵ روز بعد 
از امضا که به آبان ماه و زمان  انتخابات کنگره خواهد رفت و بحث ضمانت یکساله که ایران می خواهد ۲ 
ساله بشود مطرح است.امیرآبادی بیان کرد: سپاه پاسداران چالش اصلی مذاکرات نیست و اصال به 
عنوان چالش نمی توان از آن نام برد و بزرگ ترین مسئله پیش رو ضمانت جهت انجام تعهدات است. 

زیرا این تعهدات باید به شکلی باشد که ایران بتواند از منافع اقتصادی آن بهره مند شود.
 

 نامه جبهه اصالحات به رییس قوه قضاییه
 درباره بازداشت »تاج زاده«

ایلنا نوشت: سخنگوی جبهه اصالحات تصریح کرد: با توجه به صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده 
آقای تاجزاده به دادگاه، تصمیم گرفته شد با رییس قوه قضاییه مکاتبه و نگرانی های موجود در رابطه 
با این موضوع به ایشان منعکس شود.علی شکوری راد تصریح کرد: با توجه به صدور کیفرخواست 
و ارجاع پرونده آقای تاجزاده به دادگاه تصمیم گرفته شد با رییس قوه قضاییه مکاتبه و نگرانی های 
موجود در رابطه با این موضوع به ایشان منعکس شود.سخنگوی جبهه اصالحات گفت: در جلسه 
هفته گذشــته هیئت رییســه جبهه اصالحات، اعضا در مورد اینکه برخالف نظــر اعالمی رهبری و 
تاکیدات رییس قوه قضاییه، ضابطان بر حجم فعالیت های خود افزوده اند، بحث کرده و بر ضرورت 

مطالبه رعایت قانون و حقوق شهروندی در دستگاه قضا تاکید کردند.
 

خودکشی زن اسراییلی متهم به جاسوسی برای ایران
تســنیم: ۸ ماه پس از ادعای بازداشت ۴ زن و یک مرد اســراییلی به اتهام جاسوسی برای ایران، 
منابع خبری این رژیم از وخامت حال یکی از زنان متهم پرونده پس از اقدام وی به خودکشی خبر 
می دهند.یکی از ۴ زن اسراییلی متهم به جاسوسی برای ایران پس از آغاز روند رسیدگی به پرونده 
قضایی و صدور حکم حبس خانگی برای وی اقدام به خودکشی کرده و وضعیت جسمانی او پس از 
این اقدام وخیم اعالم شده است.دادستان عمومی اسراییل در ژانویه ۲۰۲۲ با صدور کیفرخواستی ۴ 
زن اسراییلی را به جاسوسی برای ایران متهم کرده بود. رژیم صهیونیستی می گوید این ۴ زن متهم 
هستند که از طریق شــبکه های اجتماعی همچون فیس بوک و واتس آپ اقدام به ارسال تصاویر 
از نقاط و مراکز حساس برای فردی ایرانی کرده اند.فشار های نهاد های امنیتی رژیم صهیونیستی 
بر متهمین و خانواده های آنان سبب شــد یکی از زنان متهم پرونده در دوران حبس خانگی اقدام 
به خودکشی کند. وضعیت جسمانی وی بســیار وخیم اعالم شده است.گفته می شود از این افراد 
خواسته شده بود به ازای دریافت مبالغی، تصاویری از محل اقامت رییس اسراییل و سفارت آمریکا 
در قدس و صندوق های اخذ رای در زمان برگزاری انتخابات پارلمانی اسراییل ارسال کنند.براساس 
قوانین سرزمین های اشغالی در صورت تایید اتهامات این ۴ زن در پرونده امنیتی جاسوسی برای 
ایران توسط دادگاه، هر یک از این افراد به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم خواهند شد.تمامی متهمین 

این پرونده اتهامات منسوب به خود درباره جاسوسی برای ایران را رد کرده اند.

کافه سیاست

 نگرانی رژیم صهیونیستی
 از همکاری ایران و روسیه

ایرنا نوشــت: رســانه هــای گروهــی رژیم 
صهیونیســتی تاکید کردند که همکاری ایران و 

روسیه برای این رژیم نگران کننده است.
رسانه های گروهی رژیم صهیونیستی همکاری 
یاد شــده را در بردارنده ابعاد متعدد دانسته و 
اذعان کردند که راهی بــرای متوقف کردن این 
همکاری وجــود ندارد.ایهود یعــری، تحلیلگر 
صهیونیست در شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم اسراییل 
از رایزنی فشرده تهران و مسکو ابراز نگرانی کرد 
و با اشاره به چهار بار گفت وگوی رؤسای جمهور 
ایران و روســیه در برهه ای بســیار کوتاه گفت 
که راهی بــرای توقف همــکاری موجود میان 
تهران – مسکو وجود ندارد.رسانه های گروهی 
رژیم اســراییل چندی پیش نیز با ابراز نگرانی 
از دیدارهای مقامات بلندپایه روســیه و ایران 
گفتند که این رژیم، از دیدارهای والدیمیر پوتین 
رییس جمهور روسیه و مقامات بلندپایه ایرانی 
به هیچ وجه خوشش نمی آید زیرا از نظر تل آویو 
تصاویر یاد شده از یک تحول منطقه ای بد برای 
رژیم اسراییل حکایت دارد.این رسانه ها توضیح 
دادند: روس ها از راه ایــران کاالهای خود را به 
هند انتقال داده و در واقع توانستند تحریم های 
غربی را دور بزنند. همچنین رابطه مســتحکم 
ایران و روســیه مانع از آن شــد تا رجب طیب 
اردوغان رییس جمهور ترکیــه بتواند عملیات 
نظامی مورد نظر خود در شمال سوریه را به اجرا 
درآورد.در راستای همکاری های تهران و مسکو، 
آژانس فضایی»روسکاسموس« روسیه چند 
روز پیش یک ماهواره ایرانی را با کمک موشک 
روســی از پایگاه فضایی بایکونور قزاقستان به 
فضا فرســتاد.پیش از این نیز، شــرکت نفت 
ایران و گازپروم روسیه تفاهم نامه ای در زمینه 
انرژی امضا کردند که شامل سرمایه گذاری ۴۰ 
میلیارد دالری مسکو در توسعه دو میدان کیش 
و پارس شمالی و افزایش تولید میدان پارس 
جنوبی و توسعه شــش میدان نفتی ایران می 
شود.این درحالی است که در آن سو، رابطه رژیم 
صهیونیستی و روسیه به دنبال انتشار گزارش 
هایی از مســکو مبنی بر توقــف فعالیت های 
آژانس یهود در روسیه به شدت متشنج شده و 

این بحران همچنان ادامه دارد.

بین الملل

 آگهی دعوت سهامداران شرکت کاغذ سبز سپاهان سهامی خاص ثبت شده به شماره 59921 
و شناسه ملی 14007375750 جهت تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده.

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت ۰۸:۰۰ مورخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ در آدرس 
مرکزی اصلی شرکت به نشانی استان اصفهان ، شهرستان شاهين شهر و ميمه ، بخش مركزی ، شهرک صنعتی مورچه خورت ، خيابان ابوريحان ششم 

، پالك ۲۴۹ ، کارخانه کاغذ سبز سپاهان ، كدپستی ۸۳۳۳۱۱۳۴۴۸ تشکیل می گردد حضور بهمراه رسانند.

دستور جلسه:
  انتخاب اعضای هیات مدیره

  انتخاب بازرسین
  تصویب تراز و حساب سود و زیان ساالنه.

هیات مدیره شرکت



دوشنبه 24 مرداد  1401 / 17 محرم 1444 / 15   آگوست 2022 / شماره 3600

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان:

 بیش از 150 نیاز فناورانه واحدهای صنعتی
 از 1۸ استان کشور شناسایی شد

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان از شناسایی و دریافت بیش از ۱۵۰ نیاز فناورانه 
واحدهای صنعتی ۱۸ استان کشــور در قالب »رویداد ملی تبادل فناوری بنگاه های صنعتی کوچک و 
متوسط«خبر داد.رسول سواری، با تبریک ۲۱ مرداد به عنوان »روز حمایت از صنایع کوچک« اظهار داشت: 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین و همزمان 
با هفته حمایت از صنایع کوچک در قالب رویداد ملی تبادل فناوری بنگاه های صنعتی کوچک و متوسط، 
برنامه های توسعه فناوری را همزمان با بیست و سوم مرداد سال جاری در اصفهان برگزار کرد. وی اضافه 
کرد: بیش از ۱۵۰ نیاز فناورانه واحدهای صنعتی ۱۸ استان طبق ساختار مشخص، شناسایی و دریافت 
شده است.   سواری افزود: تاکنون بیش از ۶۰ فناور برای رفع این نیازهای فناورانه اعالم آمادگی کرده اند 
که زمینه برگزاری جلسات رودرو و عقد تفاهم نامه و قرارداد همکاری بین آنها همزمان با برگزاری این 
رویداد در اصفهان فراهم می شــود.وی ادامه داد: در این رویداد از کتاب »رفع نیازهای فناورانه کشور در 
سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰« و همچنین چهار فقره قرارداد انتقال فناوری که با حمایت این شرکت به انجام 
رسیده است، رونمایی خواهد شد.مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان اظهار داشت: 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس  جمهوری 
برای کمک به دانش بنیان شدن این واحدهای صنعتی، فعالیت می کند.وی خاطرنشان کرد: ۱۸ فن بازار 
منطقه ای در کشور با محوریت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و با هدف همررسانی 
صنایع و شرکت های دانش بنیان و فناور در حال فعالیت هستند.سواری گفت: سال گذشته ۴۵۶ عنوان 
بازاریابی محصوالت دانش بنیان به مبلغ ۴۶۰ میلیارد ریال، ۹۵ جذب سرمایه به ارزش یک هزار و ۶۲۰ 
میلیارد ریال و ۳۲۶ انتقال فناوری و رفع مسائل صنعتی به ارزش ۳۸۶ میلیارد ریال از طریق فن بازارهای 

منطقه ای انجام شد.
 

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

استان اصفهان 2 هزار مگاوات کمبود برق دارد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: استان اصفهان ۲ هزار مگاوات کمبود برق دارد و باید 
برای جبران کمبود برق در استان نیروگاه ایجاد شود.منصور شیشه فروش با اشاره به افزایش دما در یک 
هفته گذشته و مصرف برق  اظهار کرد: اعمال محدودیت برق فعال در بخش صنعت، شهرک های صنعتی، 
کارخانه های فوالد و سیمان توسط شرکت برق در حال انجام است و در بخش خانگی و صنوف اعمال 
قطعی برق انجام نشده است.وی افزود: همه ادارات موظف شدند مصرف برق شان را در ساعات اداری به 
میزان حداقل ۳۰ درصد نسبت به میزان مصرف مدت مشابه سال قبل کمتر کنند و در ساعات غیراداری نیز 
به میزان ۶۰ درصد مصرف جاری و با اولویت روشنایی های غیرضروری و سامانه های سرمایشی کاهش 
دهند.شیشه فروش با بیان اینکه ادارات، صنعت و مشترکان مختلف برق باید نسبت به تعدیل مصرف 
برق در سیستم های سرمایشی، روشنایی ســاختمان، معابر شهری، میادین، جاده های بین شهری و 
تابلو های تبلیغاتی اقدام کنند، گفت: خاموش کردن تجهیزات برقی اضافی، مدیریت مصرف برق توسط 
همه مشترکان و راه اندازی مولد های اضطراری برق به همه دستگاه ها ابالغ شده است.وی با تاکید بر 
استفاده از نور خورشید برای روشنایی اتاق ها در طول روز و اســتفاده از المپ های کم مصرف بیان کرد: 
شرکت های برق موظف شدند نسبت به پایش و کنترل مصرف برق مشترکان اقدام کنند و در صورت عدم 
رعایت سقف تعیین شده، شرکت های توزیع برق با اطالع رسانی قبلی اخطار دهند و در صورت عدم رعایت، 
برق مشترکان قطع شود.شیشه فروش با تاکید بر اینکه شرکت توانیر کشور و وزارت نیرو باید در راستای 
توسعه نیروگاه های برق و افزایش توان تولید برق در اســتان اقدام کنند، ادامه داد: توسعه روش های 
نوین با انرژی های پاک مانند انرژی خورشیدی و بادی در دســتور کار استان است، در استان اصفهان 

۵۸ مگاوات نیروگاه خورشیدی داریم، برنامه ریزی شده که ۴ هزار مگاوات در دستور کار قرار بگیرد.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان می گوید نوع تخلفات نانوایی ها به سمت کم کردن وزن چانه نان و 
کاهش زمان پخت نان سوق پیدا  کرده است؛

ازگرانفروشیبهکمفروشی!

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان 
اینکه از شهریورماه آزادسازی قیمت آرد اجرا خواهد شد، گفت: بعد از 
نصب دستگاه پوز، نوع تخلفات نانوایی ها به سمت کم فروشی در قالب 

کم کردن وزن چانه نان و کاهش زمان پخت نان تغییر کرده است.
امید شریفی در گفت وگو با ایســنا درباره تخلفات باالی نانوایان، اظهار 
کرد: به دلیل تفاوت باالی قیمت آرد یارانه ای و غیردولتی شاهد تخلفات 
باالتر نانوایان هستیم. با توجه به حفظ تفاوت قیمت آرد دولتی و آزاد، 
تخلفات نان همچنان ســر جای خود است.معاون توســعه بازرگانی 
سازمان جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان درباره اینکه فروش نان با 
کارت خوان های هوشمند خود عامل گرانی نان می شود یا خیر؟ توضیح 
داد: فــروش الکترونیکی نان موجب افزایش قیمت و یا زیاد شــدن 
تخلفات در حوزه نان نشده و دستگاه های پوز ابزاری برای رصد نانوایی ها 
و کاهش تخلفات حوزه نان است.وی توضیح داد: هدف اجرای طرح 
فروش الکترونیک نان این است که بتوانیم یارانه نان را کنترل شده و 
هدفمند به مردم بدهیم.شــریفی گفت: بعد از نصب دستگاه پوز، نوع 
تخلفات نانوایی ها به سمت کم فروشی در قالب کم کردن وزن چانه نان 
و کاهش زمان پخت نان تغییر کرده که تمام این موارد رصد می شود و 
همکاران ما روزانه این دستگاه ها را رصد و پایش می کنند و موارد تخلف 

را به واحدهای بازرسی ارجاع می دهند.وی تاکید کرد: ما به صورت آنالین 
عملکرد نانوایان را مشــاهده می کنیم و در صورت تخلف برای نانوایان 
پرونده تشکیل می شود.معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان درباره نوسانات قیمتی نان باوجود نصب این دستگاه ها، 
توضیح داد: در بحث نان سنتی هیچ گونه افزایش قیمت نداریم، قیمت 
نان فانتزی توسط کمیسیون نظارت مشخص و طی یک مرحله افزایش 
نان های صنعتی اعمال شد، اما در دستگاه های پوز هوشمند قیمت نان 
سنتی تعریف شده است.وی تاکید کرد: تاکنون هیچ افزایش قیمتی 
از سوی دولت در حوزه نان اعمال نشــده و موردقبول نیست.شریفی 
درباره تخلفات نانوایان ســنگک، گفت: این تخلفات در نانوایان سنتی 
به بهانه های مختلف همچون کنجد، پالســتیک و ... موجب افزایش 
غیررسمی قیمت نان سنگک می شود و یا در دستگاه پوز هوشمند کارت 

کشیده نمی شود.
وی  افزود: از سوی دیگر قیمت نان با کنجد را تمام نانوایان ابالغ کرده ایم، 
البته مردم به عنوان بازوی دستگاه نظارتی باید تخلفات را گزارش دهند 
و نباید اجازه دهند که واحد صنفی برای آنها کارت بکشد و تعداد نان را 
مشخص کند، چراکه یکی از تخلفات از این ناحیه است.معاون توسعه 
بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در ادامه درباره کمبود 

آرد در اصفهان، تاکید کرد: ذخایر آرد در ســطح کشور و استان مناسب 
است و هیچ گونه کاهش ذخایر گندم و آرد نداریم.

وی درباره گالیــه نانوایان از عدم تغییر قیمت نــان، گفت: ما اکنون فاز 
نخست اجرای طرح هدفمندی یارانه آرد و نان را با نصب دستگاه های 
پوز در نانوایی ها انجام داده ایم و گام دوم اجرای این طرح یکسان سازی 
و آزادسازی قیمت آرد برای نانوایایی آزادپز و غیرآزادپز، فانتزی، صنعتی 
و ... است.شریفی با بیان اینکه در این شــرایط قیمت هر کیلو آرد آزاد 
بین ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان خواهد بود، افزود: بااین وجود تا پایان ســال 
قیمت نان سنتی لواش، تافتون، سنگک و بربری برای مردم اصال  گران 
نمی شود و مابه التفاوت قیمت توسط دولت برای نانواهایی ها محاسبه 

و پرداخت می شود.
وی گفت: هزینه های اجرای این طرح در سطح استان و کشور محاسبه 
و به نانوایان پرداخت می شود و با آزادســازی قیمت آرد، واحد صنفی 

متضرر نخواهند شد.
معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان درباره 
زمان آزادســازی قیمت آرد، گفت: زمانی که فرآیندهای اولیه این کار 
همچون نصب دستگاه پوز در نانوایی ها در ســطح ملی انجام شود، از 

شهریورماه آزادسازی قیمت آرد اجرا خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان 
گفت: ســاالنه ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب مورد نیاز 
استان باید از طریق پساب تامین شود که عدد قابل 
توجهی اســت.  به گزارش ایرنا، مهران زینلیان در 
جلسه کارگروه پساب استان در استانداری اصفهان 
افزود: تامین این مقدار پســاب ارتباطی به گذشته 
نــدارد و امروز باید بــرای تامیــن ۲۰۰ میلیون متر 
مکعب برنامه ریزی شــود.وی ادامه داد: موضوع 
پساب از ماه های گذشــته در اصفهان مطرح شده 
و  به عنوان یکی از مباحث مهم تامین آب اســتان 

در جلســه های اخیر تهران مورد تاکیــد قرار گرفته 
اســت.معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری 
اصفهان با بیان اینکه بخشــی از پساب اصفهان از 
گذشته فروخته شده اما بخشی از آن هنوز تعیین 
تکلیف نشده است، اظهار داشت: باید بررسی شود 
که چه مقدار پســاب در دسترس وجود دارد و روی 
چه مقدار از آن برنامه ریزی شده است و بر روی چه 
میزان از آن امکان برنامه ریزی وجود دارد.وی اضافه 
کرد: شرکت شــهرک های صنعتی و صنایع با توجه 
به قوانین باالدستی مجاز به اســتفاده از پساب ها 
هستند اما باید بررسی شود که چه مقدار از آن به این 
مجموعه ها واگذار شــده و از طرفی موضوع حقوق 
آب و حقابه ها هــم در این زمینه مطرح اســت که 

باالخره پسابی که تولید می شود بخشی از آن ناشی 
از حقابه هاست و باید ارتباط این پساب با کشاورزان 
هم مورد توجه قرار گیرد.معاون بهره برداری و توسعه 
فاضالب آبفای استان اصفهان نیز گفت: آمار پساب 
استان از آب منطقه ای گرفته می شود که در استان 
به ۲ دسته تقسیم می شود که بخشی از آن توسط 
شرکت آب منطقه ای واگذار شده و بخش دیگر هم 
توسط شــرکت آب و فاضالب در قالب قراردادهای 
بیع متقابل بــرای مناطق فاقد شــبکه فاضالب و 
تصفیه خانه اختصاص داده شده است.امیرحسین 
حکمتیان افزود: پســاب به ۲ بخش در شهرهای 
حوزه زاینده رود و شــهرهای خارج از حوزه تقسیم 

بندی شده است.

 ساالنه 200 میلیون مترمکعب آب مورد نیاز اصفهان 
باید از طریق پساب تامین شود

خبر روز

 تا پایان سال قیمت نان سنتی لواش، تافتون، سنگک 
و بربری برای مردم اصال  گران نمی شود و مابه التفاوت 
و  محاسبه  نواهایی ها  نا برای  دولت  توسط  قیمت 

پرداخت می شود

فرماندار ورزنه:

قیمت گذاری دام متناسب با افزایش قیمت نهاده ها نیست
فرماندار ورزنه گفت: پشتیبانی امور دام هنوز نتوانسته در بحث خرید و قیمت گذاری دام در ورزنه 

متناسب با افزایش قیمت نهاده ها عمل کند که در نتیجه دامدار متضرر می شود.
سعید رحیمی در گفت وگو با ایسنا درباره 
کیفیت اجرای طرح آزادسازی قیمت ها 
و حذف ارز ترجیحی در شهرستان ورزنه، 
اظهار کرد: در طرح آزادسازی قیمت ها 
به این دلیل کــه از قبل تمهیدات الزم را 
اندیشیده بودیم در تامین اقالم خوراکی 
با هیچ مشکلی مواجه نشــدیم که در 
نتیجه اجرای طرح بــا آرامش کامل در 
حال انجام اســت و هیچ گونه اعتراض 

مردمی را شاهد نبودیم.
وی افزود: منتهــا در بحث خوراک دام 
کمی با مشــکل مواجه شــدیم و چون 
آزادسازی قیمت ها شامل خوراک دام 
هم می شــد به یک باره قیمت خوراک 
دام چهار برابر گران شد و دامداران با مشکل مواجه شدند که با اجرای طرح دامدار کارت از سوی 
اداره جهاد کشاورزی این مشــکل تا حدودی مرتفع شد. در خرید گوشت و شیر که باید متناسب 
با قیمت نهاده ها افزایش قیمت می داشت خوب عمل نشد که این امر اعتراض دامداران را در پی 
داشت. پشتیبانی امور دام هنوز نتوانسته در بحث خرید و قیمت گذاری دام متناسب با افزایش 

قیمت نهاده ها عمل کند که در نتیجه دامدار متضرر می شود.
فرماندار ورزنه گفت: تمام نانوایی های این شهرستان به دستگاه کارتخوان مجهز شده اند و هیچ 
مشــکلی از نظر فروش نان به مردم نداریم. البته بیشــتر نان مورد نیاز ورزنه از طریق پخت نان 
خانگی تامین می شــود و آرد خانگی در سطح روستاها توزیع شــده، همراهی کسبه و اصناف با 

اجرای طرح آزادسازی قیمت ها نیز مطلوب بوده است.
رحیمی تصریح کرد: قبل از اجرای طرح آزادسازی قیمت ها در خطبه های نماز جمعه و در فضای 
مجازی اقناع سازی مناسبی انجام شد و به همین دلیل مردم به خوبی توجیه شدند و اعتراضی 

به اجرای طرح نکردند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه اصناف شهرستان ورزنه بومی و برای مردم شناخته شده هستند 
از انصاف خوبی برخوردار بوده و گران فروشــی نمی کنند، اما به هر حال گشــت های نظارتی اداره 
صمت، فرمانداری، نیروی انتظامی و بســیج اصناف نظارت مســتمر بر قیمت ها دارند و تا کنون 

گران فروشی یا احتکار گزارش نشده است.
فرماندار ورزنه گفت: باید توجه کنیم که کاالهای اساسی جز کاالهای واسطه ای بودند و برای مثال 
وقتی شکر یا روغن گران می شود طبیعی است که شیرینی و غذای رستوران ها گران تر شود. البته 
بسیاری از اقالم دیگر که مرتبط با چهار کاالی اساسی نبودند در بازار افزایش قیمت داشته اند که 

برای حل این مشکل باید در سطح کشوری اقدام و چرایی آن کشف شود.
رحیمی افزود: طرح آزادسازی قیمت ها در بلند مدت به نفع مردم است، چراکه از بحث قاچاق و 

خروج ارز جلوگیری می کند و به تدریج تاثیر مثبتی روی بازار خواهد گذاشت.
وی خاطرنشــان کرد: مشــکل اصلی شهرســتان کمبود آب اســت و مردم فهیم ورزنه همواره 
همراهی کاملی با سیاســت های دولت و نظام اســالمی داشــته اند، اما چون معیشــت مردم 
 این منطقه بــه آب گره خورده اســت، جــا دارد بــرای حل این معضــل دولتمــردان گام های

 جدی تری بردارند.

کافه اقتصاد

شهرستان ها

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: گروه کاری اقتصاد گردشگری و صنایع دستی استان که به تازگی تشکیل شده، به دنبال ایجاد 
فرصت های سرمایه گذاری در استان است.احسان شهیر، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این گروه، شناسایی موضوعات گردشگری، تعیین زیرساخت های 
الزم و رفع موانع سرمایه گذاری در این مسیر را در اولویت و اهداف کاری خود قرار داده است.وی اظهار داشت: گروه مزبور پیرو مصوبه شورای برنامه ریزی استان 
دایر شد و یکی از تصمیماتش تشکیل چهار کمیته مرتبط است تا بتواند در اقتصاد گردشگری که یکی از موضوعات مهم و پیشران در سند آمایش استان است، 
تاثیرگذار شود.مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان افزود: مهم ترین وظیفه کمیته نخست تحت عنوان »آموزش، فرهنگ سازی و امور بین 
الملل« فرهنگ سازی و آموزش شهروندان در باره پذیرش و ارائه خدمات به گردشگران و نیز آموزش فعاالن عرصه گردشگری است.وی گفت: هر کس در زیست 
بوم گردشگری تنفس می کند باید آموزش ببیند و توانمندی هایش ارتقا یابد تا بتواند اقتصاد گردشگری در استان را  رقم بزند.شهپر افزود: در این حوزه به ویژه 
در بخش بین الملل باید برای استفاده از ظرفیت شهرهای خواهرخوانده اصفهان که رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف هستند، برنامه ریزی شود.مسئولیت 

و دبیرخانه کمیته اول بر عهده اداره  کل تشریفات استانداری است.

گروه نوبنیاد اقتصاد گردشگری اصفهان به دنبال فرصت های سرمایه گذاری است

کارگران چینی در 
کارخانه فرآوری 

فلفل چیلی
کارگــران چینــی در یــک 
کارخانــه فــرآوری فلفــل 

چیلی کار می کنند.

وز عکس ر

دبیر انجمن انبوه سازان استان: 

خانه زیر یک میلیارد تومان 
در اصفهان نداریم

دبیر انجمن انبوه سازان استان اصفهان گفت: 
اکنون با حداقل حقوق و با ۲۰ درصد اضافه تر 
آن، شاید بیش از ۱۰۰ ســال طول می کشد که 
یک خانوار بــا پس انداز خود بتوانــد خانه دار 
شود که این میانگین در هر جای دنیا کمتر از ۱۰ 
سال است.مهدی شیخ سجادیه در گفت وگو 
با ایســنا درباره طرح های دولت برای جهش 
بازار مسکن، اظهار کرد: به طورقطع شروع یک 
فعالیت ساخت وســاز همچون طرح نهضت 
ملی مســکن می تواند موثر باشد. البته اگر به 
فرض دو میلیون واحد را در مسکن مهر در نظر 
بگیریم و تقســیم بر ۱۳ یا ۱۴ سال کنیم ما به 
میانگین کمتر از ۱۴۰ هزار واحد مســکونی در 
سال ساخته ایم که با نیاز ساالنه ۷۰۰ هزار واحد 
مســکونی بســیار فاصله داریم.دبیر انجمن 
انبوه ســازان استان اصفهان با اشــاره به توان 
خرید مســکن مردم، گفت: اکنون با حداقل 
حقوق و با ۲۰ درصد اضافه تر آن، شــاید بیش 
از ۱۰۰ ســال طول می کشــد که یک خانوار با 
پس انداز خود بتوانــد خانه دار شــود که این 
میانگین در هر جای دنیا کمتر از ۱۰ سال است.

وی تصریح کرد: مشکل بازار مسکن تنها مشکل 
عرضه و تولید نیست و ما با مشکل تقاضا در بازار 
مسکن مواجه هستیم و خانواده ها قادر نیستند 
با پس انداز خود خانه بخرند.شــیخ سجادیه 
درباره زمان زیاد خرید مسکن، توضیح داد: این 
موضوع به دلیل تورم است و باید توجه داشت 
که آپارتمان خودبه خود گران نمی شود و برخی 
عوامل همچون قیمت زمین، پروانه ساخت، 
دستمزد، مصالح ســاختمانی و ... در کنار هم 
موجب افزایش قیمت مســکن می شود که 
متاسفانه هرسال شــاهد افزایش بیش از ۵۰ 
درصدی مصالح و دســتمزدها هستیم.وی با 
بیان اینکه در اصفهان دیگر خانه زیر یک میلیارد 
تومان نداریم، گفت: البته شاید یک نفر بتواند 
یک خانه سی یا چهل سال ساخت ۷۰ متری 
را زیر یک میلیارد تومان خریداری کند که این 
خانه نیاز به بازسازی اساسی دارد که قیمت آن 

از یک میلیارد تومان باالتر می رود.
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روستای »سه« یکی از روستاهای تاریخی استان اصفهان است که در شمال شرقی این استان قرار دارد. درواقع روستای ابیانه از شمال، روستای بیدشک از جنوب، 
روستای کلهرود از شرق و روستای رباط و شهر میمه از غرب همسایگان این روستا هستند. روستای سه، از روستاهای دیدنی اصفهان است که کمتر کسی با آن آشنایی 
دارد. اولین نکته در مورد این روستا این است که »ُسه«  تلفظ  می شود. نکته دوم این است که اگر بدانیم ُسه به چه معناست؟ تلفظ آن را نیز آسان تر به خاطر می سپاریم. 
ُسه در واقع از کلمه »ُسهی« گرفته شده که به معنای بلندی ارتفاع است.احتماال وجه تسمیه این روستا قرارگیری آن در ارتفاعات کوهستانی است. زیرا روستای سه 
اصفهان در دامنه رشته کوه های کرکس قرار گرفته است. یکی از دالیل ناشناخته ماندن این روستا نیز مسیر دشوار دسترسی به آن است.بر طبق کتیبه موجود در سردر 
کاروانسرا این بنا در سال ۱۲۲۳ مقارن با سلطنت فتحعلی شاه قاجار احداث شده است. روی همین کتیبه سنگی، نام بانی کاروانسرا »ابوالقاسم اصفهانی« ذکر شده 
است.طبق متون تاریخی، جاده کوهستانی قهرود و سه تا اواسط دوران قاجار به عنوان شــاهراه جنوب ایران محل گذر کاروانیان و جهانگردان بوده است.کاروانسرای 
سه اصفهان در زمینی مستطیل شکل به وسعت ۳۰۰۰ متر مربع احداث شده است. بر خالف سبک معمول کاروانسراهای قدیمی ایران، سردر کاروانسرا سه اصفهان 
پیش آمدگی ندارد. این امر احتماال به خاطر شیب تندی است که در کوچه ورودی بنا وجود دارد.تنها بخش چشمگیر بنای سردر، مقرنس نیم گنبد بنای ورودی است. 
پس از بنای سردر، هشتی ورودی نیز چهارگوشی ساده با دو سکو و پلکان در طرفین است. به سبک معماری دوره صفویه، این پلکان به باالخانه ای وسیع منتهی می شود.

این بنا یکی از بناهای چهار ایوانی است که به صورت متقارن طراحی شده است. چهار ایوان در میانه اضالع و چهار برج مدور در چهار گوشه بنا قرار دارند. در پیرامون این 
حیاط مرکزی در مجموع بیست حجره وجود دارد.در میان این بیســت حجره، چهار حجره به عنوان مدخل ورودی اصطبل یا شترخان کاربرد دارند. طبق ساختار کلی 
کاروانسراهای قدیمی ایران، شترخان کاروانسرا نیز دور تا دور بنا احداث شده است. راه های دسترسی به این داالن بیرونی نیز همان چهار حجره در چهار گوشه بنا هستند.

کاروانسرای سه اصفهان در روستای سه یکی از روستاهای شهرستان شاهین شهر و میمه در شمال شرقی استان اصفهان قرار دارد. این روستا در دهستان مورچه خورت 
و در بخش مرکزی شهرستان شاهین شهر واقع شده است. به عبارت ساده تر، حد فاصل شهر میمه و روستای مورچه خورت مسیری به سمت روستای سه وجود دارد. 

فاصله روستای سه تا شهر شاهین شهر حدود ۶۵ کیلومتر و تا شهر اصفهان حدود ۱۰۰ کیلومتر است.وجود کاروانسرای عباسی ) کاروانسرای آقا کمال پایین( در جاده 
اصلی منتهی به روستا و کاروانسرای قاجاری در داخل روستا نشان می دهد که این روستا بر سر راه های مهم و اصلی منطقه قرار داشته، احاطه شدن روستا توسط کوه 
های مرتفع و وجود رودخانه فصلی در قسمت غربی باعث به وجود آمدن محالتی با خصوصیاتی متفاوت با بافتی کامال خودجوش و فاقد ساختار منظم هندسی در روستا 
شده  که این بافت در اغلب نقاط  به صورت فشرده و متراکم  و درحاشیه رودخانه دارای کوچه باغ ها و خانه باغ های متعددی است، هسته اولیه روستا در جنوب غربی 
شکل گرفته که بافت قدیمی محله، وجود بقایای قلعه و حمام موجود حاکی از قدمت آن است.در این روستا می توان به وجود جاذبه های طبیعی نظیر کوهستان ها، 
چشمه سارها، قنات ها، باغ ها و مزارع  و دشت های سرسبز اشاره کرد.امامزاده یوسف بن علی النقی، امامزاده جلیل القدر، کاروانسرای قاجاری، حمام قدیمی ) حمام 
قلعه پایین(، حمام قدیمی ) حمام قلعه باال(، خانه قدیمی معروف به تلگرافخانه انگلیسی ها، عمارت فرنگی، قلعه پایین، قلعه باال، برج کبوتر و کنده باغستان، منزل 
کدخدا، منزل میرزا جعفر، آسیاب امامزاده، آسیاب میرزا ابوالحسن،آسیاب میرزا محمد، ساباط در گذر قدیمی محله قلعه باال و کوره آجرپزی آثار و ابنیه تاریخی روستا 
را تشکیل می دهند.صنایع دستی بیانگر صنعت و هنر نیاکان و نمایشگر ذوق و هنر مردم هر کشور است، در روزگاران گذشته، صنایع دستی به عنوان پدیده ای تمام عیار 
در هر عهد حضور فعال داشته و در ایامی که ماشین به وجود نیامده بود و حتی در دورانی که حضور آن به گستردگی امروز نبود این صنعت بود که حامی تمامی استعدادها 
و آفرینش های سازندگی بشر بود، به همین دلیل است که امروز با نگاه به صنایع دستی هر قوم و قبیله ای می توان دریافت آن قوم در چه مرحله ای از صنعتگری قرار 
می گرفت.از جمله صنایع دستی روستای سه که در زمان قدیم مرسوم بوده می توان فرش بافی، گیوه بافی، اسپندبافی، چادرشب بافی، گلدوزی، سبدبافی)تفت بافی 
با شاخه بید(، غره بافی )برای تهبه ظرف گندم جو گردو و ... با موی بز تهیه می شد(، تاچه بافی) ظرف برای نگهداری آرد با نخ پنبه تهیه می شد(، تهیه روانداز های چهل 
تکه، بافت کاله عرقچین با نخ پنبه، نخ ریسی با دوک ) از پنبه، پشم، موی بز برای تهیه گیوه شال گردن جوراب عرقچین و ...(، تهیه ظروف ادویه جات با کدو حلوایی، تهیه 

سرمه دان با پوست ران خروس بومی، تهیه مشک با پوست گوسفند، تهیه تلم )مشک بزرگ ( با پوست گاو، پاالن دوزی، خورجین بافی را نام برد.

  ایران گردی

مفاد آراء
5/140 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صــادره هيات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي 
شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 2646 - 1401/03/17 هيات ســوم آقای محمــد علی نادری 
درباغشاهی به شناسنامه شماره 58 کدملي 1290009961 صادره اصفهان فرزند نادعلی 
ششدانگ يک باب مغازه به مساحت 66/32 متر مربع از پالک 311 فرعی از 25  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب از مالکيت متقاضی طبق ســند انتقالی 

22950 مورخ 1394/10/01 دفترخانه 371 اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/09
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/24

م الف: 1357738  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/141 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره  140160302007001949  مــورخ 03 / 05 / 1401  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محســن باقری باباشــيخعلی فرزند رحمت اله بشــماره شناســنامه 1 وکدملی 
1111456178 صادره از فالورجان درششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی با کاربری 
زراعی به مســاحت 15 / 963 مترمربع پــالک 434اصلی واقــع در کارويه خريداری 
مع الواســطه ازمالک رســمی آقای رحمت اله باقری باباشــيخعلی محرزگرديده است 
لذا به منظور اطــالع عموم مراتــب در دونوبت به فاصلــه 15 روز آگهی ميشــود در 
 صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم 
وپس از اخذ رســيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/09
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/24

م الف: 1357498 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

5/142 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره  140160302007001926  مــورخ 02 / 05 / 1401  هيــات 
اول موضــوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک فالورجان تصرفــات مالکانه 
بالمعــارض متقاضــی آقــای جانعلی امينــی بردپــاره فرزند ســيروس بشــماره 
 شناســنامه 464 وکدملــی 4679227567 صــادره از فارســان درششــدانگ 
يک باب خانه به مســاحت 57 / 205 مترمربع پالک 147 فرعی از 411 اصلی واقع در 
شرودان فالورجان خريداری مع الواسطه ازمالک رسمی آقای مهدی کيانی فرزند محمد 
اسماعيل محرزگرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 
روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی 

داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين 
اداره تسليم وپس از اخذ رســيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/09
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/24

م الف: 1357560 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

5/143 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره  140160302007001937  مورخ 02 / 05 / 1401  هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در 
 واحد ثبتی حوزه ثبــت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای 
مجتبی باقری باباشيخعلی فرزند عليرضا بشماره شناسنامه 615 وکدملی 1110820811 
 صادره از فالورجان درششدانگ يک قطعه زمين مزروعی با کاربری زراعی به مساحت

 1151/09 مترمربع پالک 434اصلی واقع در کارويه خريداری مع الواسطه ازمالک رسمی 
آقای رحمت اله باقری باباشيخعلی محرزگرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/09
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/24

م الف: 1357596 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

5/144 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره  1941 14016030200700 مورخ 02 / 05 / 1401  هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملــک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محســن 
باقری باباشيخعلی فرزند رحمت اهلل بشماره شناسنامه 1 وکدملی 1111456178 صادره 
از فالورجان درششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی باکاربری زراعی به مساحت 74 / 
1279 مترمربع پالک 86 فرعــی از 434 اصلی واقع در کارويه خريداری مع الواســطه 
ازمالک رسمی آقای عباسقلی کرمی ميان رشيدی محرزگرديده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است 
 در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر 

خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/09
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/24

م الف: 1357506 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

5/145 آگهي ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 1256 مورخ 1401/4/25 هيات اول موضوع قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
 جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت خانم اعظم کشــاورزيان 

صادق آبادی به شناسنامه شماره 139 کدملی 1110612575 صادره فالورجان فرزند 
عبداله در ششدانگ يکباب خانه به مساحت 169/80 متر مربع مفروزی از پالک شماره 
66  فرعی از 4483 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان مع 
الواسطه و به موجب بيع نامه عادی) خريداری شده از آقای داريوش سليمانی چقا هستی 
که نامبرده نيز از آقای عباس گارماسه خريداری نموده است( از طرف خانم محترم سخنی 
دستجردی به متقاضی واگذار شده اســت و متقاضی نيز به موجب يک فقره استشهاديه 
محلی که به تاييد شهود محلی رسيده است اعالم داشته به مالک رسمی )محترم سخنی 
دســتجردی( دســتری ندارد ) و در خصوص ميزان واگذاری به شــهرداری اصفهان با 
شــهرداری مکاتبه گرديد و به موجب نامه شماره 13/00/11761 مورخ 1400/12/22 
اعالم نمود: ضمن تاييد نقشه، کاربری طرح مسکونی و از نظر گذربندی به گذر 6 متری 

می باشد(. 
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی 
تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/08

م الف: 1363847  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

5/146 آگهي ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 998 مورخ 1401/4/4 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای مهدی کمالی ســرواليتی  
به شناسنامه شــماره 575 کدملی 1289253595 صادره اصفهان فرزند حشمت اله در 
ششدانگ يکباب خانه به مساحت 197/20 متر مربع مفروزی از پالک شماره 327 فرعی 
از 4999 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت 

رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی 
تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/08

م الف: 1363790  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

5/147 شــماره نامه: 140185602024005042-  1401/05/10 نظر به اينکه ســه 
دانگ مشاع از  ششدانگ پالک ثبتی 4483/642  واقع در بخش پنج اصفهان ذيل دفتر 
امالک الکترونيک 139820302024006170 به نام  محمدرضا برنجی دســتجردی 
تحت شماره چاپی مسلسل 960306 ثبت و ســند مالکيت برگی صادر و تسليم گرديده 
است سپس نامبرده  با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده  3205  مورخ 1401/04/29 
به انضمام دو برگ استشهاديه محلی که امضا شهود آن ذيل رمز تصديق 868705 مورخ 
1401/04/28  به گواهی دفترخانه 91 اصفهان رسيده است مدعی است که سند مالکيت 
آن به علت جابجايی مفقود گرديده است و درخواست صدور المثنای سند مالکيت ملک 
فوق را نموده است  لذا مراتب  به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه 
قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 

مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشــد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم 
و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بديهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 1363740 مهدي شــبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 

جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

5/148 شــماره نامــه: 140185602024005045-  1401/05/11 نظــر به اينکه 
ســه دانگ مشــاع از  ششــدانگ پالک ثبتی 4483/642  واقع در بخش پنج اصفهان 
ذيل دفتر امــالک الکترونيک 139820302024006173 به نام  مهری علی اشــرف 
دستجردی تحت شماره چاپی مسلســل 960307 ثبت و ســند مالکيت برگی صادر و 
تســليم گرديده است ســپس نامبرده  با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده  3212  
مورخ 1401/04/29 به انضمام دو برگ استشــهاديه محلی که امضا شــهود آن ذيل 
رمز تصديق 398522 مــورخ 1401/04/28  به گواهی دفترخانه 91 اصفهان رســيده 
اســت مدعی اســت که ســند مالکيت آن به علت جابجايــی مفقود گرديده اســت و 
درخواســت صدور المثنای سند مالکيت ملک فوق را نموده اســت  لذا مراتب  به استناد 
تبصره يک اصالحی ذيــل ماده 120 آئين نامــه قانون ثبت در يــک نوبت آگهی می 
شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت 
نزد خود می باشــد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل ســند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رســيد اخذ نمايد 
تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده سند مســترد گردد بديهی 
اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت 
 يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
 م الــف: 1363745 مهدي شــبان سرپرســت واحد ثبتــي حــوزه ثبت ملک

 جنوب اصفهان
ابالغ

5/149 کارفرمای محترم شرکت سيمين نو با کد تامين اجتماعی کارگاه 6942310001 
باطالع می رساند درخواست بازنشستگی پيش از موعد آقای تقی صادق لکی از کارکنان 
آن کارگاه در کميته بررسی مشاغل ســخت و زيان آور استان اصفهان مطرح و مشاغل 
مورد درخواست نامبرده )کارگر ويلو- کارگر خدما ت عمومی- نظافت چی سالن- نظافت 
چی رخت کن( بر اســاس رای کميته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئين نامه اجرايی 
مشاغل ســخت و زيان آور که در تاريخ 1401/04/02 برگزار گرديده با اکثريت آراء  در 
گروه الف ســخت و زيان آور شناخته شــد. اين آگهی به منزله ابالغ رای صادره است و 
مهلت اعتراض به تصميم مذکور از تاريخ درج آگهی به مدت 15 روز اداری می باشد در 
صورت اعتراض جهت تکميل فرم 4 به دبيرخانه مشاغل سخت و زيان آور واقع در اداره 
 کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان مراجعه گردد. م الف: 1363789 

 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 

اعالم مفقودی 
 TU5 برگ ســند  خــودروی ســواری پــژو پــارس
 مــدل 1394 بــه رنــگ ســفید بــه شــماره پــاک

 ایران 71-643  د 69 و شماره موتور 164B0045125 و 
شماره شاســی NAAN11FE6FH344883 و به نام 
خانم آذر براتی زانیانی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

روستای تاریخی »ُسه« ، دارای جاذبه های کم نظیر اما ناشناخته



دوشنبه 24 مرداد  1401 / 17 محرم 1444 / 15   آگوست 2022 / شماره 3600
مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان:

سازمان حفاظت محیط زیست دخالتی در صدور مجوز معادن 
خارج از مناطق حفاظت شده ندارد

مدیرکل حفاظت محیط  زیست استان اصفهان گفت: رفع خأل قانونی درباره معادن خارج از مناطق 
حفاظت شده ضروری است زیرا در زمان حاضر استعالمی از سازمان حفاظت محیط زیست درباره 
این قبیل معدن ها صورت نمی گیرد و این سازمان دخالتی برای صدور مجوز فعالیت آنان ندارد.ایرج 
حشمتی  در گفت و گو با  ایرنا افزود: بر اساس مصوبه شورای عالی معادن، درباره معادنی که خارج از 
مناطق چهارگانه تحت حفاظت محیط زیست قرار دارند، استعالمی از اداره کل حفاظت محیط زیست 

استان صورت نمی گیرد که این موضوع باید اصالح شود.
وی، مناطق چهارگانه تحت حفاظت محیط زیست را پارک ملی، پناهگاه حیات وحش، مناطق حفاظت 
شده و اثر طبیعی ملی عنوان کرد و اظهار داشــت: مناطق چهارگانه تحت حفاظت محیط زیست در 
استان اصفهان حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار هستند که اگر معدنی داخل این محدوده باشد از ما 
درباره فعالیت آن استعالم می شود.حشمتی ادامه داد: اما برای سایر معادن که در محدوده خارج از 
مناطق تحت حفاظت محیط زیست باشند چه در مرحله بهره برداری، تمدید یا ایجاد آنها، استعالمی 
از اداره کل حفاظت محیط زیست انجام نمی شــود.وی با بیان اینکه صدور مجوز برای معادن بدون 
بررسی اثرهای تجمعی، وضعیت منطقه یا جهت باد قالب با اشکاالتی همراه است، تاکید کرد: به طور 
کلی از نظر محیط زیستی، فعالیت همه معادن با تخریب همراه است و کار معادن باید الزامات محیط 

زیست خاصی داشته باشد.
 

کارشناس هواشناسی استان اصفهان خبر داد:

افزایش دو درجه ای دمای هوا
کارشناس هواشناسی استان اصفهان گفت: نقشه های هواشناسی بیانگر استقرار جوی نسبتا پایدار تا 
اواسط هفته روی استان است، بر این اساس در اکثر مناطق آسمان صاف تا کمی ابری، گاهی افزایش 
وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می شود.ابراهیم هنرمند درباره اینکه دمای هوا در اکثر مناطق استان  
یک تا دو درجه سانتی گراد افزایش پیدا می کند، گفت: دمای هوای اصفهان در گرم ترین زمان به ۳۶ 
درجه سانتی گراد و کمینه دما ۲۰ درجه سانتی گراد پیش بینی می شود.وی با بیان اینکه امروز در نیمه 
غربی استان افزایش ابر دور از انتظار نیست، اظهار کرد: کاشان با دمای ۴۰ درجه سانتی گراد باالی صفر 
و بویین میاندشت با دمای ۱۱ درجه ســانتی گراد باالی صفر، به ترتیب گرم ترین و سردترین مناطق 

استان است.
 

توضیحات پلیس درباره توقف یک اتوبوس در پلیس راه 
اصفهان - شهرکرد

رییس پلیس راه اســتان اصفهان گفت: دلیل توقف یک دســتگاه اتوبوس در پلیس راه اصفهان - 
شهرکرد، اخذ مدارک راننده اتوبوس به منظور بررسی انتظامی بود.فیلم کوتاهی با ادعای نگهداشتن 
اتوبوس ها در پلیس راه اصفهان - شهرکرد بعدازظهر شنبه در شبکه های اجتماعی منتشر شد.سرهنگ 
اصغر زارع درباره توقف یک دستگاه اتوبوس در پلیس راه اصفهان - شهرکرد افزود: ماموران پلیس 
راه اصفهان - شهرکرد با توجه به تخلفات حادثه ساز راننده این اتوبوس برای بررسی موضوع وارد عمل 
شدند.وی  با بیان اینکه مدارک راننده اتوبوس پس از توقیف به منظور بررسی انتظامی اخذ شد، تصریح 
کرد: راننده به منظور تحت فشار قرار دادن ماموران پلیس، اقدام به پیاده کردن مسافران از اتوبوس کرد.

سرهنگ زارع با تاکید بر اینکه این موضوع در مدت زمان کوتاهی پیگیری و برطرف شد، خاطرنشان 
کرد: پلیس تحت فشار هیچ رفتار غیر قانونی از وظایف خود تخطی نخواهد کرد و با رانندگان متخلف 

طبق قانون برخورد و از حقوق شهروندان حمایت می کند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به ثبت ۱۱ هزار طالق در استان طی سال ۱۴۰۰، از رتبه سوم اصفهان در ایران در زمینه طالق خبرداد؛

داستان وصال و فراق!

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان گفت: در سال 
۱۴۰۰، ۲۷ هزار ازدواج در استان اصفهان ثبت شده که برابر پنج درصد 
از ازدواج های کل کشور اســت. همچنین در این سال ۱۱ هزار طالق در 
اصفهان ثبت شده که رتبه سوم کشوری است و نسبت طالق به ازدواج 

۴۰ درصد بوده است.
محمدرضا قاســمی در پنجاه ودومین جلسه ســتاد ساماندهی امور 
جوانان اســتان اصفهان، اظهار کرد: قانون برنامه پنج ســاله ششم، 
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیــت، همچنین قانون بودجه 
۱۴۰۱ ازجمله قوانین باالدستی است که به کمک آن می توان صندوق 

حمایت از جوانان را در استان ایجاد کرد.
وی افزود: برخی منابع مالی در این قوانین دیده شــده اســت که در 
بودجه ۱۴۰۱ بازتاب نــدارد. تکالیف دولت در ایــن قانون ها در قانون 
بودجه دیده نشــده و به دنبال آن هســتیم که وزیر ورزش و جوانان 
حداکثر تا پایان شهریورماه این موارد را در هیئت دولت مطرح کند تا 

در قانون بودجه ۱۴۰۱ برای آن ردیفی در نظر گرفته شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان گفت: در ماده 

۷۲ قانون حمایت از خانواده جوانی جمعیت به منابع مالی اشاره شده 
که براساس آن، یک درصد از اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده، یک 
درصد از اعتبارات جدول ۱۴ قانون هدفمندی یارانه ها، ســه درصد از 
محل مابه التفاوت نرخ ارز، ۱۰ درصد از یک درصد مالیات سالمت، دو 
درصد از یک دوازدهم هزینه های جاری شرکت های دولتی، بانک ها 
و موسســات، صددرصد از از محل افزایش ۲۰ درصدی جرائم تخلف 
رانندگی، ۷۰ درصد از درآمد اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، اعتبارات 
مرتبط با توزیع عموم اقالم پیشــگیری از بــارداری، صددرصد درآمد 
حاصل از افزایش ۹۰۰ ریالی هر متر مکعب گاز مصرفی و موارد دیگری 
باید به جوانان اختصاص یابد که مبلغ زیادی است؛ اما در قانون بودجه 

دیده نشده است.
قاسمی با بیان اینکه وزارت ورزش و جوانان باید به دنبال این باشد که 
این قوانین در قانون بودجه دیده شود، اضافه کرد: در قانون بودجه چهار 
ردیف در حوزه جوانان وجــود دارد. ۶۰ درصد از ۰.۲۷ مالیات بر ارزش 
افزوده ســهم وزارت ورزش و جوانان و مابقی سهم وزارت آموزش و 
پرورش است. طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، تقویت نهاد 

خانواده و اجرای قانون جوانی جمعیت نیز ردیف هایی در قانون بودجه 
دارد که ســازمان ورزش و جوانان باید پیگیر دریافــت این بودجه ها 

برای استان باشد.
وی افزود: در تبصره ۱۶ قانون بودجه نیز تســهیالت قرض الحســنه 
برای جوانان، ازدواج و اشــتغال پیش بینی شده است. در سال ۱۴۰۰ 
متوســط تســهیالت ازدواج ۸۳ میلیون تومان بوده است. با توجه به 
جز یکم بند الف تبصره ۱۶، کارگروه اقتصــادی و هماهنگی بانک ها، 
صددرصد از مانده ســپرده های قرض الحسنه پس انداز و ۵۰ درصد از 
سپرده های قرض الحسنه جاری باید به مشموالن دریافت وام ازدواج 
پرداخت شــود. بانک ها نیز مکلف به پرداخت ایــن بانک ها و اعالم 
تعداد تسهیالت قرض الحسنه و افرادی که درخواست داده اند هستند.

بانک ها با ســفته یک ضامن بایــد این تســهیالت فرزندآوری 
را پرداخت کنند

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان گفت: جز دوم 
بند الف نیز مربوط به تسهیالت فرزندآوری اســت. بانک ها با سفته 
یک ضامن باید این تســهیالت را پرداخت کرده و در صورت تخلف در 
پرداخت این تسهیالت بانک ها جریمه خواهند شد. بند سوم و چهارم 
تبصره ۱۶ مربوط به مســکن و تامین جهیزیه است که براساس ۲۰۰ 
میلیون تومان وام قرض الحسنه با بازپرداخت حداکثر ۲۰ سال برای 

خرید مسکن به جوانان پرداخت می شود.
قاســمی ادامه داد: ۷۵ هــزار زوج در ســال ۱۴۰۰ متقاضی دریافت 
تســهیالت ازدواج بوده اند. به ۴۶ هزار نفر وام اعطا شد و تقریبا چهار 

هزار نفر در صف ماندند.

نسبت طالق به ازدواج 40 درصد بوده است
وی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰، ۲۷ هزار ازدواج در استان اصفهان ثبت 
شده که برابر پنج درصد از ازدواج های کل کشور است. همچنین در این 
سال ۱۱ هزار طالق در اصفهان ثبت شده که رتبه سوم کشوری است و 

نسبت طالق به ازدواج ۴۰ درصد بوده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان اصفهان خاطرنشان 
کرد: بیشترین نســبت طالق به ازدواج در تهران ۵۳ درصد و در البرز 
۶۰ درصد اســت. ارائه گــزارش بانک های اســتان درخصوص جذب 
تسهیالت تبصره ۱۶ الزامی است. سازمان ثبت احوال استان نیز باید 
پیش بینی ازدواج در ســال ۱۴۰۱ را ارائه دهد تــا منابع الزم برای ارائه 

تسهیالت تامین شود.  

با مسئولان جامعه

استاندار اصفهان:

ازدواج جوانان یکی از دغدغه های مهم جامعه است
اســتاندار اصفهان گفت: در حوزه ازدواج جوانان که یکی از دغدغه های مهم جامعه اســت با پیگیری برخی از برنامه های فرهنگی می توان حمایت هایی انجام داد که 
سازمان های مردم نهاد نیز به شکل ویژه  فعالیت  کنند.سیدرضا مرتضوی اظهار کرد: در خصوص پشتیبانی از فعالیت های حوزه جوانان، دو موضوع باید مورد توجه قرار 
گیرد، نخست ظرفیت های قانونی که فرصت و توان استفاده از ظرفیت های قانونی برای تشــکیل صندوق جوانان را فراهم می کند تا از ماموریت های این حوزه داریم و 
برنامه ریزی های استان پشتیبانی شود.وی،موضوع دوم را استفاده از ظرفیت خیران و پشتیبانی های مردمی در این سطح دانست و افزود: هدف از این مشارکت حمایت 
از سیاست های ترجیحی حاکمیت در این باره است، بنابراین باید در جلسه بعدی در این زمینه به جمع بندی برسیم و با حل مشکالت، وارد فاز های بعدی شویم.استاندار 
اصفهان تاکید کرد: در صورتی که پشتیبانی های مالی و به کارگیری ظرفیت ها و امکانات الزم برای کمک به سازمان های مردم نهاد در انجام ماموریت های آن ها اتفاق نیفتد، 
دور هم جمع شدن ما معنایی نخواهد داشت.وی با اشاره به فعالیت های متفاوتی که در حوزه ورزش و جوانان، ازدواج و اشتغال در این دولت انجام شده است، خاطرنشان 

کرد: در برخی از این بخش ها توصیه می شود که کار توسط مجموعه های مردمی اتفاق بیفتد .

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کاشان خبر داد:

دستگیری شکارچی متخلف در منطقه حفاظت شده قمصر و برزک
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کاشان از دستگیری متخلف شکار و صید هنگام ارتکاب جرم خبر داد.الهیار دولتخواه در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: یگان حفاظت اداره محیط زیست کاشان، هنگام گشت و کنترل در منطقه حفاظت شده قمصر 
و برزک با شنیدن صدای تیراندازی، در دو تیم جداگانه به گشت در منطقه پرداخته و خوشبختانه 
شکارچی متخلف را حین شــروع به شکار دســتگیر کردند.وی افزود: ماموران یگان حفاظت، در 
بررسی های اولیه، یک قبضه ســالح گلوله زنی مجاز و ادوات شکار از متخلف کشف و ضبط کرده و 
پرونده این شکارچی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.رییس اداره حفاظت 
محیط زیست شهرستان کاشان، تصریح کرد: حضور بی رویه شهروندان در طبیعت و شکار حیوانات 
در سال های گذشته موجب بر هم خوردن بوم ســازگان منطقه شده و توجه به حفظ محیط زیست 
یک ضرورت است که باید مورد توجه همگان قرار بگیرد.وی تاکید کرد: طرح های آموزشی محیط 
یار و محیط بان در مدرسه های شهرســتان با هدف افزایش آگاهی دانش آموزان از شرایط زیست 
محیطی منطقه، لزوم وجود حیات وحش، مدیریت پســماند، ســاختار و مناطق تحت مدیریت 
سازمان حفاظت محیط زیست اجرا شده است.دولتخواه گفت: منطقه حفاظت شــده قمصر و برزک با وسعت ۶۰ هزار هکتار با تنوع گیاهی و جانوری خاص 

خود از سال ۸۹ جزو مناطق حفاظت شده کشور ثبت شده است.

جریمه نقدی برای مرکز غیر مجاز طب سوزنی در نجف آباد
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: فردی در نجف آباد که بدون مجوز و غیر قانونی در امور درمانی فعالیت می کرد به یک میلیارد و دویست و شش 
میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.علی اکبر مختاری اظهار کرد: پلیس امنیت عمومی شهرستان نجف آباد با اطالع از فعالیت فردی در امور درمانی در منزل 
مسکونی با کسب اجازه از دادستان از منزل بازرسی و محل پلمب و دستگاه های موجود در آن به ظن قاچاق توقیف شد.وی افزود: شعبه رسیدگی کننده با دریافت 
دفاعیات از متهم پرونده و بررسی اوراق و استعالمات قانونی، تخلف قاچاق متهم محرز و عالوه بر ضبط کاال به پرداخت جزای نقدی به بیش از یک میلیارد و ۲۰۶ 

میلیون ریال محکوم شد.

ارشد نظامی ارتش در استان  های اصفهان، یزد و چهارمحال بختیاری:

در حوزه هوشمندسازی سالح های توپخانه به دستاوردهای خوبی رسیده ایم
ارشد نظامی ارتش در استان  های اصفهان، یزد و چهارمحال بختیاری گفت: افسران دوره مقدماتی با به روزرسانی رویکرد آموزش های خود توانسته اند پس از طی دوره در 
چندین حوزه انجام وظیفه کنند.امیر سرتیپ دوم سیاوش میهن دوست، با اشاره به اقدامات انجام گرفته با استفاده از سامانه مانیتورینگ و تراز ربعی دیجیتال توپخانه 
که در چند ماه گذشته رونمایی شد، اظهار کرد: این سامانه ها توسط همکاران پژوهشگر در مرکز توپخانه و موشک های شهید صیاد شیرازی به صورت کامال بومی جهت 
کنترل سریع تر و دقیق تر زاویه تیراندازی توپ ساخته شده است و در همین راستا در حوزه هوشمندسازی سالح های توپخانه به دستاورد های خوبی رسیده ایم.وی با 
تاکید بر این که در بحث تعامل با سازمان های دیگر نیز فعالیت های بسیار خوبی داشتیم، اظهار کرد: در حوزه مردم یاری، ارتش همچنان در کنار مردم قرار دارد و اقدامات 
صورت گرفته در طول سال های گذشته در بحران های طبیعی همچون سیل، زلزله و برف مؤید این ادعاست. ارشد نظامی ارتش در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال 
بختیاری در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که بروزرسانی آموزش های کارکنان همگام با سایر کشور ها همواره مورد توجه قرار گرفته است، تصریح کرد: افسران 

دوره مقدماتی با بروزرسانی رویکرد آموزش های خود توانسته اند پس از طی دوره در چندین حوزه انجام وظیفه کنند.

شهرستان ها

مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
پرونــده:  شــماره   140103902004000040 آگهــی:  شــماره    5 /150
9000400200400078 آگهی مزایده پرونده اجرایی به شــماره بایگانی 9000296، 
1- ششــدانگ آپارتمان مســکونی واقع در طبقه اول جنوبی پالک نه هزار و یکصد و 
پنجاه و سه فرعی از چهارده هزار و هفتصد و هشتاد و چهار اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 9103 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 5 ثبت اصفهان با قدر السهم از عرصه 
مشاعی و سایر مشاعات مربوطه به مساحت )73/15( هفتاد و سه متر و پانزده صدم متر 
مربع به آدرس: اصفهان خیابان گلستان، انتهای بن بست نسترن یک، سمت چپ طبقه 
اول جنوبی )فاقد پالک و کدپستی( حدود و مشخصات: شمااًل: 1- دو قسمت که قسمت 
دوم غربی است به طول های 4/05 و 0/94 متر درب و دیواری است به راه پله مشاعی 
2- در دو قسمت که قسمت دوم غربی است به طول 1/17 و 0/40 متر پنجره و دیواری 
است به نورگیر مشاعی 3- به طول 4/78 متر دیوار اشتراکی با آپارتمان 9152 فرعی، 
شرقًا: 1- به طول 3/30 متر دیواری است به فضای پالک 456 فرعی 2- در سه قسمت 
که قسمت اول جنوبی و سوم شمالی اســت و به طول های 0/85 و 1/45 و 0/85 متر 
پنجره و دیواری است به داکت و محل عبور کانال کولر 3- به طول 3/35 متر دیواری 
است به فضای پالک 456 فرعی، جنوبًا: در دو قسمت که قسمت دوم به صورت پخ است 
به طول های 8/80 و 1/72 متر پنجره و دیواری است به فضای حیاط مشاعی، غربًا: به 
طول 5/65 متر دیوار به دیوار پالک 465 فرعی، 2- ششدانگ آپارتمان مسکونی واقع 
در طبقه اول شمالی پالک نه هزار و یکصد  و پنجاه و دو فرعی از چهارده هزار و هفتصد 
و هشتاد و چهار اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 9103 فرعی از اصلی مذکور واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان با قدر الســهم از عرصه مشاعی و ســایر مشاعات مربوطه به 
مساحت )71/83( هفتاد و یک متر و هفتاد و سه صدم متر مربع که مقدار 0/12 متر مربع 

آن بالکن است به آدرس: اصفهان خیابان گلستان، انتهای بن بست نسترن یک، سمت 
چپ طبقه اول جنوبی )فاقد پالک و کدپستی( حدود و مشخصات: شمااًل: 1- به طول 
0/07 متر دیواری است به فضای کوچه 2- به طول 9 متر دیواری است به فضای پالک 
14874/456 ، شرقًا: 1- به طول 3/25 متر دیواری است به فضای پالک 456 فرعی 
2- در سه جهت که قسمت اول جنوبی و سوم شمالی است به طول های 0/85 و 1/45 و 
0/85 متر پنجره و دیواری است به محل عبور کانال کولر و داکت 3- به طول 3/35 متر 
دیواری است به فضای پالک 456 فرعی، جنوبًا: 1- به طول 4/78 متر دیوار اشتراکی 
با آپارتمان 9153 فرعی 2- در دو قسمت که قسمت اول غربی است به طول های 0/4 
و 1/17 متر پنجره و دیواری است به نورگیر مشــاعی 3- در دو قسمت که قسمت اول 
 غربی است به طول های 0/94 و 4/05 متر درب و دیواری است به راه پله مشاعی، غربًا:

 1- به طول 3/50 دیوار به دیــوار پالک 465 فرعی 2- بصورت پــخ  به طول 3/20 
متر پنجره و دیواری اســت به فضای کوچه الزم به توضیح است که ششدانگ پالک 
9103 فرعی از 14874 اصلی با مســاحت 244/10 متر مربع ذیــل صفحه 566 دفتر 
332 امالک ذیل شماره 53888/س به نام آقای ســید روح اله میر سیفی نائینی فرزند 
سید هوشنگ مســبوق به ثبت و ســند مالکیت می باشد با ابعاد: شــمااًل: بطول 9 متر 
دیواری اســت به باقیمانده که به موجب صورت مجلس تفکیکی شــماره 1687 - 88 
مورخ 88/02/23 ثبت منطقه شــمال اصفهــان به چهار واحــد آپارتمان تحت پالک 
های فرعی 9152 الی 9155 و چهار باب انباری و چهار پارکینگ تفکیک شــده است 
که پالک های 9154 و 9155 فرعی به غیر منتقل شــده اســت و طبق پاسخ استعالم 
شماره 140005802004000804- 1400/03/17 از اداره ثبت اسناد و امالک شمال 
اصفهان طبق سیســتم جامع امالک در مورد منضمات پالکهای ثبتی 9152 و 9153 
 فرعی از 9103 فرعی از 14874 اصلی در زمان تفکیک توســط مالک اولیه منضمات 

می بایســت اختصاص می یافت که با توجه به عدم صدور ســند هنــوز اینکار انجام 
 نشــده اســت. طبق نظر کارشناســان رســمی: الف( پالک ثبتــی 14874/9153 ، 
)واحد جنوبی(- شش دانگ آپارتمان مسکونی با اعیانی حدود 73/15 متر مربع در یک 
مجتمع سه طبقه چهار واحدی، در طبقه اول جنوبی با اســکلت ساختمان بتنی، سقف 
تیرچه بلوک، کف سالن سنگ گرانیت، کف ســالن سنگ گرانیت ، دیوارها گچ و رنگ، 
آشپزخانه اپن دارای کف سرامیک بدنه کاشی کابینت MDF ، سرویس های بهداشتی 
کاشی و سرامیک، درب داخلی چوبی، پنجره های آلومینیوم، سیستم گرمایشی بخاری 
گازی، سیستم سرمایشــی کولر آبی، نمای خارجی ســنگ و آجر، کف حیاط موزاییک 
فاقد آسانســور، دارای انباری و با یک واحد پارکینگ به صورت مشــاعی قدمت حدود 
16 سال عرصه و مشاعات به میزان قدر السهم دارای انشعاب آب مشترک و انشعابات 
برق و گاز می باشد. ب( پالک ثبتی 14874/9152 )واحد شمالی( شش دانگ آپارتمان 
مســکونی با اعیانی حدود 71/83 متر مربع در یک مجتمع سه طبقه چهار واحدی، در 
طبقه اول شمالی با اسکلت ساختمان بتنی، سقف تیرچه بلوک، کف سالن سنگ گرانیت، 
کف سالن سنگ گرانیت، دیوارها گچ و رنگ، آشــپزخانه اپن دارای کف سرامیک بدنه 
کاشی کابینت MDF ، سرویس های بهداشتی کاشی و سرامیک، درب داخلی چوبی، 
پنجره های آلومینیوم، سیستم گرمایشــی بخاری گازی، سیستم سرمایشی کولر آبی، 
نمای خارجی سنگ و آجر، کف حیاط موزاییک فاقد آسانســور، دارای انباری و با یک 
واحد پارکینگ به صورت مشاعی قدمت 16 سال عرصه و مشاعات به میزان قدر السهم 
دارای انشعاب آب مشترک و انشــعابات برق و گاز می باشــد که به موجب سند رهنی 
355 مورخ 1388/08/06 دفترخانه 252 اسناد رســمی اصفهان در رهن موسسه مالی 
و اعتباری عســکریه )ملل فعلی( واقع می باشــد و طبق اعالم بانک وثیقه فاقد بیمه 
نامه می باشد و از ســاعت 9 الی 12 روز دوشــنبه مورخ 1401/06/07 در اداره اجرای 

اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی چهار راه اول شهید صداقتی 
ابتدای خیابان الهور سمت چپ طبقه ســوم به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ 
پایه 10/520/000/000 ریال ) ده میلیارد و پانصد و بیســت میلیون ریال( جهت شش 
دانگ پالک ثبتی 9153 و مبلغ 9/300/000/000 ریال )نه میلیارد و ســیصد میلیون 
ریال( جهت شش دانگ پالک ثبتی 9152 واحد جنوبی شــروع و به هر کسی خریدار 
باشــد به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شــود. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب، برق ، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشتراک و مصرف در 
صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشــده باشد به عهده 
برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مــازاد، وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد می گردد ضمنًا این آگهی 
 در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان  مورخ 1401/05/24 درج و منتشــر

 می گردد توضیحًا شــرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه مزایده به 
حساب سپرده ثبت به شماره حساب IR0901000040601013207670192 و شناسه 
واریز: 998108561161070070570000000000 و حضور خریدار یا نماینده قانونی 
او در جلسه مزایده است. برنده مزایده ملکف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 
پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت 
مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده 
و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و 
مزایده تجدید می گردد. ضمنًا درج آگهی در سایت سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

به منزله درج آگهی در روزنامه های کثیر االنتشار می باشد. 
م الف: 1364173  وکیلی رئیس اداره اجرای اسناد رهنی و شرطی اصفهان 



رکوردشکنی دوندگان ایران در مسابقات دوومیدانی بازی های کشورهای اسالمی به دلیل مشکالت فنی باطل اعالم و ثبت رسمی نخواهد شد.به گزارش ایسنا، 
در نامه ای که ساموئل لوپس، مسئول فنی مسابقات دو و میدانی بازی های کشورهای اسالمی و مسئوالن برگزاری این رقابت ها منتشر کردند درباره نتایج دو 
و میدانی شفاف سازی صورت گرفت.در این نامه آمده است: در سه روز اول مسابقات شاهد رکوردها و نتایج خیلی خوبی بودیم. بر همین اساس سیستم های 
Photo-Finish و)start information system(SIS را مورد بررسی قرار دادیم تا صحت نتایج را مورد بررسی قرار دهیم.  یک مشکل فنی در صبح روز چهارم 
کشف شد و بعد از مشورت با کارشناســان بین المللی باید تاکید کنیم که نمی توانیم نتایج این رقابت ها را در سه روز اول تایید کنیم.به عنوان هیئت فنی وظیفه 
ماست تا به فدراسیون جهانی دو و ومیدانی اطالع دهیم که نتایج ۳ روز نخست صحیح نیست و نمی تواند برای رده بندی جهانی و یا هر گونه رکوردی مورد استناد 

قرار گیرد. البته این اتفاق تاثیری در رده بندی و جایگاه های کشورها در مواد مختلف دو و میدانی و همچنین جدول توزیع مدال ها ندارد.

رکوردشکنی های »فصیحی« و »تفتیان« در قونیه باطل شد

دوشنبه 24 مرداد  1401 / 17 محرم 1444 / 15   آگوست 2022 / شماره 3600

یونایتد برای اولین بار در 30 سال اخیر قعرنشین شد
یونایتد برای اولین بار طی ۳۰ سال اخیر در رده آخر جدول رده بندی لیگ برتر قرار گرفت.به گزارش 
ایسنا و به نقل از دیلی میل، منچستریونایتد بعد از باخت خانگی برابر برایتون در هفته نخست به 
زمین برنتفورد رفت ولی در همان نیمه نخست ۴ بار دروازه خود را باز شده دید. جاشوآ داسیلوا، 
ماتیاس ینســن، بن می و برایان امبئومو برای میزبــان گلزنی کردند.برای اولیــن بار در تاریخ، 
منچستریونایتد در نیمه اول یک بازی خارج از خانه در لیگ برتر ۴ گل دریافت کرد. شیاطین سرخ 
چهارمین باخت متوالی خود را در لیگ برتر متحمل شــد که بدترین روند شکست متوالی آنها از 
سال ۱۹۷۹ است. منچستریونایتد همچنین با این باخت، هفتمین شکست متوالی خارج از خانه 
در لیگ برتر را متحمل شد که بدترین روند نتیجه گیری باشگاه از سال ۱۹۳۶ است.آخرین باری 
که منچستریونایتد در پایان یک هفته رقابت ها در قعر جدول لیگ بود، در اوت ۱۹۹۲ و در اولین 
فصل لیگ برتر بود.اریک تن هاخ، سرمربی جدید منچستریونایتد همچنان در دیدارهای رسمی 
ناکام ماند. او اولین مربی پس از جنگ جهانی دوم بود که در دو بازی اول خود در رأس هدایت 
منچستریونایتد شکســت خورد.یونایتد در هفته ســوم لیگ برتر باید برابر لیورپول قرار گیرد که 

دیدار دشوار دیگری برای اریک تن هاخ و تیم او خواهد بود.
 

متهم شماره یک عذرخواهی کرد
تیم منچســتریونایتد در حالی در دومین بازی خود در رقابت های فصل جدید لیگ برتر انگلیس 
در خانه برنتفورد تن به شکست ۴-۰داد و دومین باخت متوالی اش را در این رقابت ها تجربه کرد 
که داوید دخئا با عملکرد ضعیفش یکی از عوامل اصلی شکست شیاطین سرخ در این بازی بود.

دروازه بان اسپانیایی منچســتریونایتد پس از این بازی گفت: »من باعث شدم تا تیم ۳ امتیاز 
از دســت بدهد و عملکرد ضعیفی از خودم ارائه دادم. روز وحشــتناکی بود. ما باید بهتر واکنش 
نشان دهیم. من باید اولین ضربه حریف را مهار کنم و در این صورت نتیجه متفاوت خواهد بود. 
گاهی اوقات شاید باید بازیخوانی بهتری داشته باشم.«دخئا در ادامه اظهار داشت: »ما همانند 
تیم های دیگر نیستیم. آنها ابتدا گل می خورند و در ادامه به پیروزی ۵ بر یک یا ۶ بر یک می رسند. 
باید ضربات حریف را بهتر مهــار می کردم و عملکرد ضعیفی از خودم ارائه دادم. مســؤلیت این 
عملکردم را می پذیرم، اما باید سرمان را باال بگیریم و متحد باشیم چون باید چیزهای زیادی یاد 
بگیریم.«منچستریونایتد در بازی بعدی اش، دوشنبه ۳۱ مرداد در ورزشگاه اولدترافورد پذیرای 

لیورپول خواهد بود.
 

رفتار عجیب امباپه؛ پاس ندهید بازی نمی کنم!
به گزارش »ورزش ســه«، پاری ســن ژرمن در چارچوب رقابت های هفته دوم لیگ فرانسه به 
مصاف مون پولیه رفت و با نتیجه ۲-۵ برابر این تیم به پیروزی رسید. کیلیان امباپه در دقیقه ۲۳ 
این بازی فرصت داشت که گل اول تیمش را به ثمر برســاند؛ اما نتوانست از پنالتی ای که به سود 
پی اس جی اعالم شده بود به درستی استفاده و دروازه حریف را باز کند. هرچند این بازیکن در 
نیمه دوم موفق شد نامش را به فهرست گلزنان تیمش در این بازی اضافه کند. اما اتفاق عجیبی 
که در طول این بازی رخ داد این بود کــه امباپه در دقایق پایانی نیمه اول در حالی که به ســمت 
دروازه حریف نفوذ کرده بود از این که ویتینیا تصمیم گرفت توپ را برای او ارســال نکند به شدت 
ناراحت شــد و به جای این که به دیگر بازیکنان تیمش در محوطه جریمه حریف اضافه شــود، 
پشتش را به جریان بازی کرد و دست از دویدن کشــید.این موضوع توسط دوربین های متعدد 
تلویزیونی به نمایش درآمد و از چشــم هواداران و فوتبال دوستان دور نماند تا انتقادهای زیادی 
از این رفتار امباپه شده باشد. بسیاری از کاربران شــبکه های اجتماعی این تصویر را به اشتراک 
گذاشتند و به ناراحتی و عصبانیت این بازیکن فرانسوی به دلیل عدم دریافت پاس از سوی هم 

تیمی اش اشاره کردند.

نقدی بر شروع لیگ برتر فوتبال با جنجال های داوری؛ 

به یک»کمک داور ویدئویی« نیازمندیم!

با توجه به شــروع فصل جدید لیگ برتر  پایگاه خبری فوتبالی
فوتبال با جنجال های داوری، نیاز به کمک 
داور ویدئویی بیشــتر از هر زمانی در فوتبال ایران احساس می شود؛ 
نیازی که مسئوالن فدراسیون فوتبال باید آن را در اولویت کارهایشان 

قرار دهند.
به گزارش فوتبالی، بیست و دومین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاهای 
کشور )جام خلیج فارس( از روز جمعه گذشته در شرایطی آغاز شد که 
از همین ابتدا با جار و جنجال های داوری همراه بود و کار به شــکایت 
باشگاه ها هم کشیده شــد. اوج ســوت های بحث برانگیز بازی های 
روز اول، مسابقه استقالل و ســپاهان بود که آبی ها معتقد بودند  یک 
ضربه پنالتی به سودشان گرفته نشده است و به همین خاطر بالفاصله 
پس از پایان بازی، با ارســال نامه ای به کمیته داوران از قضاوت بیژن 
حیدری شکایت کردند.اگر چه خداداد افشاریان رییس کمیته داوران 
فدراسیون فوتبال، اعتراض استقاللی ها را رد و تاکید کرد که به شکایت 
این تیم رسیدگی نمی کند؛ اما به نظر می رســد شروع فصل جدید با 
جنجال های داوری می تواند فوتبال ایران را بیشتر از قبل در سالی که 
جام جهانی را پیش رو داریم، وارد حاشیه کند، حواشی که به طور قطع 
فضای آرامی که فوتبال برای آماده سازی جهت حضور در قطر الزم دارد، 

را از بین ببرد و انرژی و تمرکز مســئوالن فدراســیون فوتبال را بگیرد.
ورود هر چه سریع تر سیستم کمک داور ویدئویی چاره وضعیت حاد 
داوری کشورمان اســت، داوری هایی که در فصل گذشته هم در موارد 
زیادی بحث برانگیز شده بود و سوت های اشتباه در برخی مسابقات 
به دلیل عدم اســتفاده  از تکنولوژی  VAR حتــی نتیجه بازی را هم 
تغییر داده بود.این در شرایطی اســت که در صورت استفاده از کمک 
داور ویدئویــی، اشــتباهات داوری تاثیرگذار بــه کمترین حد ممکن 
می رسید و شــاهد این همه اعتراض و شــکایت از سوت های داوران 
نبودیم. اگر چه سوت های اشتباه از سوی داوران اجتناب ناپذیر است 
و حتی برای بزرگ ترین داوران دنیا هم پیش آمده که به غلط سوت 
بزنند اما به نظر می رســد قضاوت های جنجالــی در لیگ ایران فصل 
به فصل بیشتر می شــود تا جایی که این مســئله به یکی از معضالت 
جدی فوتبال ایران تبدیل شده است.برای عبور از این وضعیت همان 
طور که اشاره شد فدراســیون فوتبال باید در فراهم کردن زمینه ورود 
کمک داور ویدئویی سرعت بیشــتری به خرج بدهد. اگر چه پروسه 
ورود تکنولوژی VAR با توجــه به زیرســاخت های الزم و همچینن 
آموزش داوران زمان بر اســت، اما اهمال و کوتاهی فدراسیون طی ۴ 
سال اخیر سبب شــده تا همچنان فوتبال باشگاهی ایران، محروم از 

داشتن یکی از مهم ترین تکنولوژی هایی باشد که در جام جهانی ۲۰۱۸ 
به صورت رسمی در فوتبال دنیا استفاده شــد و کشورهای زیادی در 
لیگ هایشان از این سیستم اســتفاده می کنند، حتی کشوری مانند 
تاجیکستان که نه در فوتبال دنیا، بلکه حتی در آسیا هم جزو تیم های 
درجه سه محسوب می شود، اســتفاده از کمک داور ویدئویی را آغاز 
کرده است.در لیگ ایران اما در ۴ سال گذشته همواره تنها وعده و وعید 
از سوی مسئوالن فدراســیون فوتبال درباره ورود کمک داور ویدئویی 
بوده، قول هایی که هیچ کدام عملی نشــد و بــا توجه به صحبت های 
جدید مدیران فدراسیون فوتبال، گویا سیستم کمک داور ویدئویی به 
فصل جدید هم نمی رســد و همچنان باید تیم ها با سوت های اشتباه 
داوران کنار بیایند.این در حالی است که از فدراســیون فوتبال انتظار 
 می رود ارتقای سطح داوری های لیگ را با استفاده هر چه سریع تر از 
کمک داور ویدئویی در اولویت قرار دهد. به خصوص که ســوت های 
 اشــتباه یکــی از مهم ترین معضــالت فوتبــال ایران در ســال های 
اخیر بوده است و باید مدیران فدراســیون و همچنین وزارت ورزش 
که بایــد زمینه ورود تکنولــوژی VAR را به ایران تســهیل کند، ورود 
جدی تری به این مسئله داشــته باشند تا مشــکالت داوری بحران 

تکراری لیگ ایران نباشد.

سوژه  روز

رای پرونده »استراماچونی «صادر شد
رای پرونده آندره آ استراماچونی توسط دادگاه عالی ورزش )CAS( صادر و محکومیت سنگین استقالل 
مورد تایید قرار گرفت.به گزارش خبرگزاری دانشجو، پس از کش و قوس های فراوان دادگاه حکمیت 
ورزش )CAS( رای فیفا در  مورد پرونده باشگاه استقالل و آندره  آ استراماچونی را مورد تایید قرار داد.

باشگاه استقالل با محکومیت در این پرونده که پیگیری آن به وکالی خارجی سپرده شده بود، عالوه بر 
مطالبات مربی ایتالیایی باید جریمه تاخیر بابت اعتراض به دادگاه CAS و همچنین حق الوکاله سنگینی 
را نیز به وکالی خارجی پرداخت کند.براساس رای صادر شده، باشگاه استقالل ملزم به پرداخت مبلغی 
حدود یک میلیون و چهارصد هزار دالر است و باید دید مدیران فعلی باشگاه، چالشی که از دوره های قبلی 
ایجاد شده را چگونه پشت سر می گذارند.آبان ماه سال ۹۹ فدراسیون جهانی فوتبال، با ارسال ایمیلی 
به باشگاه استقالل، حکم نهایی پرونده آندره  آ استراماچونی را صادر کرد و این باشگاه به پرداخت یک 

میلیون و ۳۰۰ هزار یورو جهت پرداخت مطالبات این مربی ایتالیایی محکوم شد. 
 

دعوت مدیرعامل استقالل از  یاغی پرسپولیسی
مصطفی آجورلو، مدیرعامل تیم استقالل به احتمال فراوان به زودی برای عقد قراردادی با محمد نادری، 
او را به باشگاه دعوت خواهد کرد.محمد نادری، مدافع اسبق پرسپولیس که پس از جدایی از این تیم 
به استقالل پیوسته بود، دو سالی در لیگ ترکیه و تیم های این کشور بازی کرد و سپس در پایان فصل 
پیش دوباره به ایران برگشت.نادری که عملکرد خیلی خوبی در اســتقالل داشت، پس از بازگشت به 
ایران منتظر پیشنهاد این تیم ماند اما خبری نشد تا روی پیشنهادات دیگرش فکر کند.پس از شکست 
استقالل مقابل سپاهان و نمایان شدن ضعف این تیم در خط دفاعی، خبرهایی مبنی بر حضور دوباره 
نادری در این تیم به گوش رسید و حتی این بازیکن با انتشار متنی بلند در اینستاگرامش چراغ سبزی 

به مدیران این باشگاه نشان داد.
 

مدیر مجموعه ورزشی آزادی:

میزبان تماشاگران عزیز خواهیم بود
 احمد مددی اعالم کرد ورزشــگاه آزادی آماده حضور تماشاگران اســت.به گزارش فوتبالی، احمد 
مددی  اعالم کرد: بذر چمن ورزشگاه آزادی از نوع سردسیری است و در دمای باالی ۳۰ درجه دچار 
تنش دمایی خواهد شد. تغییر رنگ چمن مشکلی ندارد و هر ساله شاهد این تغییرات هستیم.مدیر 
مجموعه ورزشی آزادی این را هم گفت که همکاران من در مجموعه ورزشی آزادی تهران به دنبال آن 
هستند تا با انجام آزمایش های مختلف به دنبال کنترل رطوبتی باشند  که زمینه رشد قارچ ها را فراهم 
می کند. با اقداماتی که در دستور کار قرار گرفته تا سه هفته دیگر شاهد چمن مطلوب و با کیفیت در 
ورزشگاه آزادی خواهیم بود.مددی در خصوص حضور تماشاگران به ورزشگاه نیز عنوان کرد: گیت های 
الکترونیکی ورزشگاه آزادی هیچ مشکلی ندارد و هر زمانی که ســازمان لیگ اجازه دهد ما میزبان 

تماشاگران عزیز خواهیم بود.
 

انتقال »طارمی« به میالن؛ همه چیز در دستان پورتو
طارمی این روزها از میالن پیشنهاد مناسبی دریافت کرده؛ اما فعال ســکوت را در دستور کار قرار داده تا 
باشگاه پورتو درباره آینده اش تصمیم بگیرد. به صورت غیر رسمی و در حد گمانه زنی رسانه های ایتالیایی 
گفته می شود میالن برای جانشینی زالتان ابراهیموویچ روی طارمی نظر مثبت دارد و حتی پیشنهاد ۳۲ 
میلیون یورویی- نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد تومان- به پورتو ارســال کرده اما هنوز موافقت باشگاه پرتغالی 
را جلب نکرده اســت.طارمی یکی، دو هفته قبل اعالم کــرد اگر جای مدیر پورتو بــود، مهاجم ایرانی را 
می فروخت. اظهارنظری که زیاد به مذاق هواداران پورتو خوش نیامد. از آن به بعد هم طارمی سکوت کرده 

و منتظر نظر باشگاه پورتو است. اگر با جدایی اش موافقت کنند، راهی تیم جدیدی می شود .

مستطیل سبز

حرکت جنجالی سردار در 
بوندس لیگا به سبک عابدزاده

پس از حذف ناباورانه از جام حذفی آلمان، بایر 
لورکوزن هفته گذشته در یک مسابقه پایاپای 
با یک گل مغلوب بوروســیا دورتموند شد و در 
شرایطی که انتظار می رفت آگسبورگ را در خانه 
شکست بدهد، در نهایت در یک مسابقه عجیب 
دو بر یک مغلوب حریفی شد که انتظار نمی رفت 
در ورزشــگاه بایر آرنا دســت به شگفتی بزند.

آگسبورگ در این مسابقه با یک گل زودهنگام 
و غافلگیرانه پیش افتــاد و لورکوزن با حمالت 
دامنه دار توانســت در دقیقه ۴۳ توسط چارلز 
آرانگوئیز بازی را به تساوی بکشد؛ در این بین، 
سردار آزمون که در پست ۹ بازی می کرد و پشت 
پاتریک شیک وظیفه تغذیه او و اضافه شدن به 
خط حمله را برعهده داشت، در تالش های مکرر 
برای گلزنی موفق به انجام این کار نشــد. نکته 
مهم مسابقه، بازی تاخیری و اعصاب خردکن 
آگسبورگ و همراهی داور مســابقه با آنها بود 
که در نهایــت یک صحنه جنجالــی را هم رقم 
زد.در اوج حمالت لورکــوزن در ۱۰ دقیقه مانده 
به پایان بازی، بازیکنان لورکوزن با ســرعت به 
دنبال آرایش در خط حملــه و یورش به دروازه 
حریف بودند که مدافع آگسبورگ در کنار خط 
عرضی روی زمین افتــاد و اعالم مصدومیت 
کرد ولی در حالی که تمام بدن او بیرون از زمین 
بود و فقط یکی، دو سانتی متر از قوزک پای این 
بازیکن روی خط بود، داور بازی را نگه داشت و 
اجازه شروع مسابقه را نمی داد که همین مسئله 
موجب خشم بازیکنان لورکوزن و حرکت بعدی 
آزمون شد.در این لحظه سردار از محوطه جدا 
شد و خود را به بازیکن حریف رساند و پای او را 
به بیرون زمین هل داد؛ تصمیمی که در ابتدا با 
واکنش پزشک تیم آگسبورگ و سپس مداخله 
داور و کارت زرد او و جنجالــی در بین بازیکنان 
توام شد.در این بین، ســردار هم که به شدت 
برافروخته به نظر می رسید، مدام برای بازیکنان 
حریف خط و نشان می کشید، اما دقیقا برخالف 
این پیش بینی، آگسبورگ روی یک ضدحمله 
صاحب یک موقعیت پشت محوطه جریمه شد 
که شوت آندره هان، بازیکن تعویضی این تیم 
به تور دروازه لورکوزن بوســه زد  و به این شکل 

حریف در کمال تعجب از میزبان پیش افتاد.

ورود هر چه سریع تر سیستم کمک داور ویدئویی چاره 
وضعیت حاد داوری کشورمان است، داوری هایی که در 
فصل گذشته هم در موارد زیادی بحث برانگیز شده بود 
و سوت های اشتباه در برخی مسابقات به دلیل عدم 
استفاده  از تکنولوژی  VAR حتی نتیجه بازی را هم 

تغییر داده بود

فوتبال جهان

وز عکس ر

بازگشت ستاره 
استقالل به ایران

با اعالم رسانه رسمی باشگاه 
اســتقالل، مهدی قائدی که 
پس از توافق انجام شده، این 
فصل بــرای اســتقالل بازی 

خواهد کرد، به تهران رسید.

پیشکسوت والیبال ایران گفت: من همیشه قدردان 
زحمــات داورزنی بودم و حتــی از او چیزهای زیادی 
یاد گرفتم؛ اما باید افراد والیبالی بیشتری در کنارش 
حضور داشته باشــند.بهنام محمودی در گفت وگو با 
ایرنا، در خصوص کناره گیری سید محمد موسوی از 
تیم ملی والیبال اظهار داشــت: موسوی برای والیبال 
ایران زحمات زیادی کشــید و یکی از مفاخر والیبال 
ایران محسوب می شود. در خصوص کناره گیری اش از 
تیم ملی هم فدراسیون باید نقش پدری ایفا می کرد. 
اعتقاد دارم نباید نگاه قهری نســبت به این موضوع 
داشته باشیم؛ چون قرار نیســت همه از ما تعریف و 
تمجید کنند.پیشکسوت والیبال ایران در مورد اینکه آیا 
وی به موسوی توصیه کرده بوده از تیم ملی کناره گیری 
کند، گفت: بســیاری از بازیکنان پیشین و فعلی تیم 
ملی به من لطف دارند و در خصوص مسائل مختلف 
با من مشورت می کنند؛ اما در این خصوص صحبتی 

با موسوی نداشــتم. اگر از من می پرسید به تیم ملی 
برود یا نه می گفتم اگر آماده هستی به تیم ملی برو. 
اعتقاد دارم اگر بازیکن به تیم ملی دعوت شــد باید با 
تمام وجود در خدمت تیم ملی باشد. زمانی که شهرام 
ملی پوش شد به او گفتم اگر ۱۰ بازی هم بازیکن ذخیره 
بودی حق اعتراض نداری؛ چون همه بازیکنان سربازان 
تیم ملی هستند. شهرام حتی با وضعیت آسیب دیده 
در مسابقات انتخابی المپیک برای تیم ملی به میدان 
رفت و پس از آن عمل جراحی انجام داد. کسی هم از 

فدراسیون حال او را نپرسید.
وی افزود: به نظر من موسوی باید در صحبت هایش 
پخته تر عمل می کرد. در صورتی که این موضوع را به من 
اطالع می دادند آن را حل می کردم. موسوی، معروف و 
بازیکنان هم نسل  آنها که برای تیم ملی زحمات زیادی 
کشــیدند ســرمایه های والیبال ایران هستند و حاال 
که در اواخر دوران بازیگری شان هســتند باید به آنها 

 کمک شود تا در مسیر مربیگری به مدارج عالی دست
  پیدا کننــد. والیبال ایــران در زمینــه مربیگری هم 
 می توانــد موفــق باشــد و از روز اول هــم موافــق 
 حضــور مربیــان ایرانــی در تیــم ملــی والیبــال

 بودم.محمودی با اشــاره به اینکه مشکل شخصی با 
داورزنی نــدارد و با او تنها اختالف نظــر دارد، تصریح 
کرد: بســیاری از مســائل با حرف زدن حل می شود. 
اگر جلســات هم اندیشی برگزار شــود ما والیبالی ها 
می توانیم راهکارهای زیادی برای پیشــرفت والیبال 
ایران ارائه دهیم. من همیشه قدردان زحمات داورزنی 
بودم و از او چیزهای زیادی هم یاد گرفتم؛ اما باید افراد 

والیبالی بیشتری در کنارش باشند.

پیشکسوت والیبال:

 با »داورزنی« اختالف نظر دارم، اما قدردانش هستم

رنا
 ای

س:
عک
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معاون عمران شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

 پیشرفت ۹7 درصدی احداث خوابگاه آقایان 
در مرکز جامع درمان و توانمندسازی

معاون عمران شــهری شــهردار اصفهان از پیشــرفت ۹۷ درصدی پروژه احداث خوابگاه آقایان 
مرکز جامع درمان و توانمندسازی اســتان اصفهان با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال خبر داد.

اصغر کشــاورزراد اظهار کرد: احداث خوابگاه آقایان در مرکز جامع درمان و توانمندسازی استان 
اصفهان واقع در منطقه هفت شهرداری در باغ فدک از مهم ترین پروژه های معاونت عمران شهری 
شهرداری اصفهان اســت که روند تکمیل آن به ۹۷ درصد رسیده اســت.وی، مبلغ اجرایی پروژه 
احداث خوابگاه آقایان مرکز جامع درمان و توانمندسازی استان اصفهان را ۴۰۰ میلیارد ریال اعالم 
کرد و افزود: مساحت عرصه این پروژه شامل ۱۱۶۴ متر مربع و زیربنای آن شامل ۴۵۰۰ مترمربع 
است.معاون عمران شــهری شــهردار اصفهان با بیان اینکه خوابگاه آقایان مرکز جامع درمان و 
توانمندسازی استان اصفهان به صورت سه طبقه روی پیلوت ســاخته شده است، تصریح کرد: 
امکانات این خوابگاه شامل رستوران، سردخانه، سالن غذاخوری، سرویس های بهداشتی، نماز 

خانه، کالس آموزش و موتورخانه است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان اعالم کرد:
 تصویب طرح جاده جلوان در شورای توسعه

 و برنامه ریزی استان
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان 
اصفهان که به ریاست استاندار برگزار شــد، جاده جلوان به تصویب این شورا رسید تا یکی دیگر از 
گره های کور اصفهان گشوده شود.وحید مهدویان اظهار کرد: شرایط نامناسب دسترسی محله های 
حصه و جلوان، ســبب ایجاد محیطی ناایمن برای ســاکنان این دو محله شده است، از این رو در 
نخستین روزهای کاری و قبل از اینکه درخواستی از سوی شهروندان ارائه شود، با توجه به شناخت 
قبلی این محل و اولویت شهردار اصفهان در رفع مشکالت مردم مناطق محروم، رسیدگی به وضعیت 

جاده جلوان در دستور کار معاونت شهرسازی و معماری قرار گرفت.

مدیر منطقه۱۲ شهرداری اصفهان:
»عاشق آباد« در قالب محله محوری نونوار می شود

مدیر منطقه۱۲ شهرداری اصفهان طی تشــریح پروژه های محله محور در محله عاشق آباد، گفت: 
برای این محله۱۱ پروژه با اعتباری بالغ بر ۳۰۱ میلیارد ریال در دســتور کار شــهرداری قرار گرفته 
است.علی اکبر رسالت با اشاره به محله عاشق آباد، اظهار کرد: این محله بالغ بر ۱۶ هزار نفر جمعیت 
دارد و از مساحت حدود ۲۶۰ هکتاری آن، ۸۹ هکتار معادل حدود ۳۴ درصد از مساحت محله را 
پهنه بافت فرسوده مصوب تشکیل داده است.وی با بیان اینکه سرانه فضای سبز محله عاشق آباد 
پایین است، ادامه داد: مسیر دسترسی به شــریان های اصلی این محله محدود و دسترسی به 
بازارهای روز و وضعیت مراکز ورزشی آن قابل قبول اســت.مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان با 
اشاره به عرض کم معابر و ســطح نفوذپذیری پایین محله عاشــق آباد، خاطرنشان کرد: به دلیل 
ریزدانگی بافت و تراکــم باالی این محله، امکان تعریض و توســعه معابر محدود اســت و باید 
راهکارهای کوتاه مدت همچون بازگشایی گلوگاه ها و اصالح هندسی را به کار بست و برای بلندمدت 
نیز استفاده از طرح های تشویقی، تســهیالت وام و دریافت مشارکت بخش خصوصی را در نظر 
گرفت.وی با بیان اینکه محله عاشــق آباد یکی از محله های مورد نظر برای موضوع محله محوری 
منطقه ۱۲ است، تصریح کرد: برای محله عاشــق آباد ۱۱ پروژه با اعتباری بالغ بر ۳۰۱ میلیارد ریال 

در دستور کار شهرداری منطقه قرار گرفت.

شورای شهر گزارش کامل از شرکت هایی که شهرداری اصفهان در آنها سهام دارد، می خواهد: شهرداری هنوز گزارش نداده است

شهردار پاسخ بدهد

 روز گذشته پنجاه ودومین جلسه علنی شورای اسالمی 
شهر اصفهان برگزار شد.در این جلسه رییس شورای 
شهر  عملکرد یک ساله کمیسیون های شورای شهر را تشریح کرد. رییس 
شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: طی یک سال گذشته در شورای اسالمی 
شهر اصفهان ۵۱ جلسه از سوی هیئت رییسه و به همین میزان جلسه علنی 
برگزار شــده که در این راستا ۱۷۸ الیحه بررســی و ۱۶۶ الیحه به تصویب 
رسیده اســت.به گزارش خبرنگار ایمنا، محمد نورصالحی با اشاره به یک 
سالگی دوره ششم شــورا، اظهار کرد: اعضای شورای اسالمی شهر در این 

یک سال تالش های ویژه ای در کمیسیون ها انجام دادند .
وی با اشاره به آمار جلسات علنی شورای اسالمی شهر اصفهان، ادامه داد: 
طی یک سال گذشته در شورای اسالمی شهر اصفهان ۵۱ جلسه از سوی 
هیئت رییسه و به همین میزان جلســه علنی برگزار شده که در این راستا 
۱۷۸ الیحه بررسی و ۱۶۶ الیحه به تصویب رسیده است؛ همچنین هشت 
طرح مطرح شد که هفت مورد آن به تصویب رسید.رییس شورای اسالمی 
شهر اصفهان با بیان اینکه طی یک سال گذشته ۲۶ مورد انتخابات داخلی 
برگزار شده است، اضافه کرد: در مجموع ۲۱۸ مصوبه داشتیم که ۴۸ مورد از 
سوی فرمانداری مورد اعتراض قرار گرفت و از سوی شورای اسالمی شهر 
پاسخ داده شد.وی با اشــاره به عملکرد کمیسیون تلفیق شورای اسالمی 

شهر اصفهان، گفت: این کمیسیون در یک سال گذشته ۷۸ جلسه داشته 
است و ۵۳ الیحه ای که از کمیسیون ها باید ارسال می شد، در این کمیسیون 
مورد بررسی قرار گرفت.نورصالحی خاطرنشان کرد: کمیسیون ویژه آب و 
مناطق کم برخوردار، به علت اهمیت موضوع در دوره ششم تشکیل شد که 
یکی از کمیسیون های موفق و پرتعداد با عضویت ۹ نفر از اعضاست؛ در این 
کمیسیون ۳۸ جلسه برگزار و ۵۳ موضوع بررسی شد که ۳۵ موضوع در 

حوزه آب و ۱۸ موضوع در حوزه مناطق محروم بوده است.

هزینه های ریالی به صاحبان ملک های آزادســازی شــده به موقع 
پرداخت شود

در ادامه جلسه، رییس کمیسیون هوشمندســازی و حمل ونقل شورای 
اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: روند پرداخت هزینه های ریالی به مالکانی 
که ملک آن ها مشمول آزادسازی می شود، باید از سوی شهرداری اصالح 
شــود.محمدرضا فالح  گفت: برخی مناطق در حــوزه امالک توافقاتی در 
راستای تملک اراضی برای آزادســازی حلقه چهارم و برخی معابر طرح 
تفصیلی انجام می دهند، این توافقات زمان بر است، اما زمانی که منجر به 
توافق می شود و رضایت مالک را به دنبال دارد، باید پرداخت ریالی از سوی 
شهرداری نیز به موقع انجام شود.وی افزود: شهرداری باید اجرای تعهدات 

و پرداخت هزینه ها به موقع عمل کند، بنابراین روند پرداخت به مالکان باید 
اصالح شود تا از یک سو خوش قولی شهرداری برای دیگران مشخص و از 

سویی دیگر مالکان برای همکاری در آزادسازی ها ترغیب شوند.

رویکرد رسانه های شهرداری در خودانتقادی ارزشمند است
ســخنگوی شــورای اســالمی شــهر اصفهان نیز  با بیان اینکــه یکی از 
ویژگی هــای خوب ایــن دوره از مدیریت شــهری، حرکت رســانه های 
شهرداری در مســیر خودانتقادی و پیشــتاز شــدن در نقد به مدیریت 
شهری اســت، گفت: این رویکرد ارزشــمند کمک خواهد کرد که بهتر به 
مردم خدمت رســانی کنیم. علی صالحی با اشاره به شــرایط کرونایی دو 
ســال و نیم گذشــته و حضور نیافتن خبرنگاران در صحن علنی شورای 
اســالمی شــهر در این مدت، تصریح کرد: با توجه به اینکــه از حدود دو 
ســال و نیم گذشــته امکان حضور خبرنگاران در صحن وجود نداشــته 
است، هیئت رییسه شــورای ششم شهر شــرایط را برای همراهی بهتر و 
شایسته و با کرامت همکاران خبرنگار در صحن ایجاد کند.وی با قدردانی 
 از همــکاران خبرنگار و رســانه ای مجموعه شــهرداری، اظهــار کرد: این
  افراد، با برنامه محــوری و اخالق گرایــی به حزب گرایــی و ویژه خواری

  در حوزه رســانه ای شــهرداری پایان دادند و کرامت همکاران رسانه ای را 
حفظ و تالش کردند با پشتکار و روحیه انقالبی، رسانه های شهرداری را به 

زبان مردم تبدیل کنند.

تکلیف شورا در خصوص مصوبه سیاست داده  باز مشخص شود

رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به یکی 
از مصوبات شورای اسالمی شــهر در دوره پنجم، گفت: این مصوبه درباره 
سیاســت داده باز و در اختیار قراردادن داده ها به عموم مردم و کســب و 
کارها است، بنابراین تکلیف شورای اسالمی شهر برای اطالعاتی که جنبه 
محرمانه ندارد، باید مشخص شود.مصطفی نباتی نژاد  اظهار کرد: بر اساس 
بند ۳۷ تاکیدات بودجه، امسال که مربوط به حوزه مالی و اقتصادی است 
از شهرداری درخواست کردیم که تا پایان فروردین ۱۴۰۱ گزارش کاملی از 
شرکت هایی که در آن سهام دارند، ارائه کند.وی افزود: این اقدام به منظور 
ارزیابی عملکرد و تعیین تکلیف نمایندگان ناظر و انحالل یا ادغام شرکت ها 
مطرح شده خواهد بود که تاکنون گزارشی واصل نشده است و از شهردار 
می خواهیم در اسرع وقت نسبت به این موضوع پاسخ دهد.رییس مرکز 
پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: تصور می کنم که در انتظار 
این موضوع بودند که تغییرات کامل شود و با توجه به اینکه این تغییرات 

در هفته گذشته تکمیل شد، این گزارش هرچه سریع تر باید ارسال شود.

شــهردار اصفهان گفت: با توجه به اهتمام شهرداری 
اصفهان نسبت به نوسازی بافت های تاریخی، کارگروه 
ویژه ای برای بررسی و پیگیری این بافت در شهرداری 
تشکیل شده اســت و به صورت هفتگی برای احیای 
محورهای تاریخی برنامه ریزی می شــود.به گزارش 
خبرنگار ایمنا، علی قاســم زاده در نشســت بررسی و 
پیگیری مشــکالت منطقه سه شــهرداری اصفهان، 
اظهار کرد: رفع مشــکالت مناطق مختلف شهرداری 

از جمله منطقه ســه، یکی از سیاست های شهرداری 
اصفهان محســوب می شــود و در این راستا برگزاری 
نشست مشترک با حضور مسئوالن مرتبط با مشکالت 
در دســتور کار قرار دارد.وی ادامه داد: بررسی و تبادل 
نظر در خصوص احداث دانشگاه علوم قرآن و حدیث 
عالمه مجلســی با حضــور نماینــدگان و مدیرانی از 
ارگان های مختلــف همچون اســتانداری اصفهان و 
اداره کل میراث فرهنگی انجام شــده است.شــهردار 
اصفهان تصریح کرد: پیشنهاد احداث دانشگاه علوم 
قرآن و حدیث عالمه مجلسی )ره( سال های متمادی 
مطرح بوده است، در این راستا با توجه به اینکه برخی 
از بزرگان، عالقه مند به احداث این مجموعه آموزشی 

جنب مقبره عالمه مجلســی و مسجد جامع هستند، 
در این نشست مقرر شــد یک مشاور تخصصی به کار 
گرفته شود.وی افزود: در این جلسه همچنین تاکید 
شد که مشاور طرحی را با رعایت تمام جوانب، ضوابط، 
مستندات و اسناد باالدستی تهیه کند، سپس آن طرح 
مبنای تصمیم گیری های بعدی باشد.قاســم زاده با 
تشریح سیاست این دوره مدیریت شهری در خصوص 
بافت های تاریخی، گفت: با توجه به اهتمام شهرداری 
اصفهان نسبت به نوسازی بافت های تاریخی، کارگروه 
ویژه ای برای بررسی و پیگیری این بافت در شهرداری 
تشکیل شده است که به صورت هفتگی برای احیای 

محورهای تاریخی برنامه ریزی می کند.

شهردار اصفهان مطرح کرد:

استفاده از ظرفیت تاریخی شهر برای توسعه گردشگری

مرمت مقبره منسوب به کاوه آهنگر در چادگان
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت:در صورت تامین اعتبارات 
الزم به زودی شاهد آغاز عملیات مرمت مقبره تاریخی منسوب به کاوه آهنگر در شهرستان چادگان 
خواهیم بود.علیرضا ایزدی  اظهار کرد: »با توجه به هماهنگی های انجام شــده و تامین اعتبارات 
الزم، به زودی شاهد آغاز عملیات مرمت مقبره تاریخی منسوب به کاوه آهنگر در شهرستان چادگان 
خواهیم بود.«مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان ادامه داد: »یکی 
دیگر از موارد مهم در این شهرستان، عبور خودرو های سواری از روی پل تاریخی اورگان است که با 
توجه به کارشناسی های انجام شده، عبور خودرو ها از روی این پل تاریخی باید متوقف شود.«وی 
افزود: »خوشــبختانه با توجه به حضور استاندار اصفهان در سفر به شهرســتان چادگان که ادامه 
سفر های استاندار به شهرستان های مختلف استان اســت، مقرر شد تا با برنامه ریزی های الزم و 
اعتبارات موردنیاز به منظور احداث پل جایگزین در کنار این پل تاریخی در نظر گرفته شده و به زودی 
این پل جایگزین احداث شود.«ایزدی تصریح کرد: »با توجه به طرح جامع گردشگری شهرستان 
و همچنین وجود محوطه ها و مجموعه های گردشگری متنوع ســاحلی در چادگان، با هماهنگی 
فرمانداری و دیگر نهاد های مرتبط، به منظور توسعه هر چه بیشتر و بهتر زیرساخت های گردشگری 
در منطقه با کمک و سرمایه گذاری بخش خصوصی، به زودی شــاهد رونق هر چه بیشتر صنعت 

گردشگری و صنایع دستی در این شهرستان زیبا و تاریخی خواهیم بود.«

جذابیت های خوانش »محرم از نگاه گردشگران فرنگی«
نویســنده کتاب »محرم از نگاه گردشــگران فرنگی« گفت: در این کتاب بهترین  و مشــهورترین  
سفرنامه های گردشــگران مطرح دنیا که در ماه محرم به ایران ســفر کرده اند، گلچین شده است 
و شــاه بیت آن بخش از ســفرنامه را که درباره محرم بود، گزینش کردم.مهدی تمیزی، درباره اثر 
محرمی خود که در سال ۹۴ منتشر و رونمایی شده بود و امسال بار دیگر از سوی انتشارات سازمان 
فرهنگی هنری شهرداری اصفهان معرفی شــد، اظهار کرد: این کتاب را بهمن نامور مطلق، رییس 
فرهنگســتان هنر و معاون وقت صنایع دستی ســازمان میراث فرهنگی و گردشگری همان سال 
رونمایی کرد و امسال نیز بار دیگر مجموعه فرهنگی شــهرداری اصفهان به مناسبت ماه محرم و 
عاشورای حسینی، اقدام به بازنشر و معرفی این کتاب کرده است.وی افزود: نکته ای که در حوزه 
گردشگری وجود دارد این است که دیگران درباره ما ایرانی ها و آداب، فرهنگ و رسوم ما چه فکر 
می کنند و چه می نویسند؟ این موضوع فقط به ما ایرانی ها اختصاص ندارد و در همه کشورها به ویژه 
کشورهای غربی رایج است. آن ها جســت وجو می کنند تا ببینند غیر از خودشان چه فردی درباره 

فرهنگ، تمدن، وقایع تاریخی و حتی باورهایشان مطلب و سخنی گفته یا نوشته است.
این نویسنده و فعال حوزه کتاب و گردشگری در اســتان اصفهان ادامه داد: زمانی که من به عنوان 
یک ایرانی درباره کشور و سرزمین خودم بنویســم، با تفکر نوع زیست خودم در کشور و با آنچه در 
پیش فرض های ذهنی دارم می نویسم؛ اما وقتی یک غیرایرانی رویداد یا مناسبتی را تجسم کند 
و بنویسد، چون نگاه او از خارج است و به دلیل اینکه پارامترها و پیش زمینه های یک فرد ایرانی را 
ندارد، جذابیت های ویژه خودش را دارد.وی، یکــی از مهم ترین آیین هایی که در ایران برقرار بوده، 
هست و خواهد بود را رویداد مردمی محرم دانست و تصریح کرد: محرم به ویژه عاشورای حسینی 
رویدادی است که مردم همیشه آن را رقم می زنند، برپا می کنند و سپس آن را تا سال بعد نگهبانی 

و حراست می کنند و این رویه همواره ادامه دارد و در جریان است.
تمیزی تصریح کرد: بســیاری از رویدادهای دینی و مذهبی مشــابه هم در دنیا برای سایر ادیان 
الهی همچون روز به صلیب کشیده شدن مســیح یا روز برپا کردن کلیسای جامع در شهر »لیموژ 
فرانسه« برگزار می شود که معتقدان به مسیحیت هرســاله از قرون وسطی تا به امروز این رویداد 
را گرامی می دارند. این رویدادهای مشــابه نیز جذابیت های خاصی دارند و این موضوع در همه 

ادیان وجود دارد.

با مسئولان

اخبار

امام جمعه موقت اصفهان:
رسانه باید به سمت مباحث 
عقالنی بیشتر سوق پیدا کند

اظهار نظر روز

امام جمعه موقت اصفهــان گفت: رهبر معظم 
انقالب با فرمان جهاد تبیین وظیفه ســنگینی 
بر دوش همه افراد قرار دادند و بر این اســاس 
خواص جامعه باید حقایق را جهادگونه تبیین 
کنند.آیت ا...سید ابوالحسن مهدوی در دیدار 
با فعاالن رســانه ای در ارتباط با ضرورت اقدام 
به جهاد تبیین  اظهار کــرد: رهبر معظم انقالب 
اسالمی زمانی که جهاد تبیین را مطرح کردند، 
وظیفه سنگینی بر دوش همه افراد قرار دادند 
و بر این اســاس خواص جامعه باید حقایق را 
جهادگونه تبیین کنند.وی  با بیان اینکه رسانه 
تابلوی اصلی جهاد تبیین است، ادامه داد: در 
این کار محتوا بسیار مهم است و مقصود اصلی 
بیان حقایق است؛ روز خبرنگار امسال که با روز 
عاشورا مصادف شد، پیام دومی هم داشت و 
آن این اســت که »کربال در کربال می ماند، اگر 
زینب نبود«؛ به عبارت دیگر پیــام کربال کمتر 
از خود کربال نیســت و آنچه به ما رسیده پیام 
عاشوراســت.آیت ا... مهدوی با اشاره به اینکه 
خیلی ها در صدد بودند ایــن پیام به ما منتقل 
نشود، خاطرنشان کرد: اگر به جریانات بزرگ 
تاریخی مثل جنگ جهانی نگاهــی بیندازیم 
می بینیم که با وجود کشتار ده ها میلیون انسان 
در این جنگ هــا، خبری از آن ها نیســت، اما 
می بینیم کــه ۷۲ نفر در نصف روز به شــهادت 
می رسند و تاریخ ساز هستند؛ این تاریخ سازی 
به تبیینی برمی گردد کــه بعد از این واقعه امام 
سجاد و عمه بزرگوارشان حضرت زینب )س( 
انجام دادند.امام جمعــه موقت اصفهان بیان 
کرد: رسانه باید به سمت مباحث عقالنی بیشتر 
سوق پیدا کند؛ امروز جمعیت افراد تحصیل کرده 
جامعه افزایش پیدا کرده و این افراد هم دنبال 
دلیل هســتند؛ ما هم هرجا با دلیل جلو رفتیم 
توانستیم اقناع فکری کنیم؛ دین ما یک دین 
عقالنی اســت و هرجای دین پشــتوانه دلیل 
عقلی دارد.آیت ا...مهدوی  افزود: در جامعه افراد 
زیادی وجود دارند که اگر دالیل را بشنوند قانع 
می شــوند؛ ما هم باید با جوانان خود با همین 

روش صحبت کنیم.

مدیر فرهنگسرای تخصصی رسانه شهرداری اصفهان از برگزاری و نحوه ثبت نام فعالین رســانه ای در دوره فشرده »آموزش جمالت و اصطالحات کاربردی 
زبان عربی ویژه اربعین« خبر داد.بهناز عابدی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، درباره دوره فشــرده »آموزش جمالت و اصطالحــات کاربردی زبان عربی ویژه 
اربعین« اظهار کرد: با توجه به اینکه بعد از گذشت چند سال به علت فروکش کردن کرونا امکان سفر به کشور عراق و پیاده روی اربعین فراهم شده است، تعداد 
قابل توجهی از ایرانی ها به کشور عراق برای زیارت سفر کنند.وی افزود: هرسال شاهد هستیم که بخش قابل توجهی از فعاالن حوزه رسانه که در فضای مجازی 
فعال و تولیدکنندگان محتوا هستند، برای پیاده روی اربعین عازم کشور عراق شده و در کنار انجام مراسم اربعین تولیدات، مستندهایی و گفت وگوهایی دارند، 
اما به دلیل اشراف نبودن به زبان عربی در بسیاری از تولیدات رسانه ای خود با مشکل مواجه می شوند.مدیر فرهنگسرای تخصصی رسانه شهرداری اصفهان 
ادامه داد: برای رفع این مشکل فرهنگسرای تخصصی رسانه شهرداری اصفهان اقدام به طراحی دوره فشرده ای تحت عنوان »آموزش جمالت و اصطالحات 
کاربردی زبان عربی ویژه اربعین« کرد که در این دوره پنج جلسه برای آموزش فعالین رسانه ای در نظر گرفته شده است و افراد شرکت کننده درمجموع به مدت 

۱۰ ساعت با جمالت و اصطالحات کاربردی زبان عربی ویژه اربعین با لهجه عراقی آشنا می شوند.

دوره فشرده »آموزش جمالت و اصطالحات کاربردی زبان عربی ویژه اربعین«

نشست خبری 
روز تشکل ها و 
مشارکت های 

اجتماعی
نشســت خبری روز تشکل ها 
و مشــارکت های اجتماعی با 
حضور مدیر کل امور اجتماعی 
و فرهنگی استانداری و معاون 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 

شهرداری اصفهان برگزار شد.

وز عکس ر

ایمنا



   

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت برتاکســیرانی شهرداری اصفهان اعالم 
کرد: بسته های حمایتی برای رانندگان ســرویس مدارس در نظر گرفته شده 
است.به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، محمد پرورش با 
اعالم این خبر گفت: در ســال جاری باتوجه به اعالم وزارت آموزش و پرورش 
مبنی بر بازگشــایی مدارس و برگزاری کالس ها به صورت حضوری، سازمان 
تاکسیرانی شرایط مطلوبی را برای رانندگان سرویس مدارس ایجاد کرده است 
تا افراد مختلف با شرایط متفاوت امکان دریافت مجوز سرویس مدارس داشته 
باشند.وی از تالش برای تسهیل و تسریع روند اخذ و تمدید مجوز سرویس های 
مدارس خبر داد و افزود: ثبت نام خودروهای شخصی برای دوگانه سوز کردن، 
اعطای وام تعویض مخازن ســی ان جی، بخشــودگی جرائم سنوات گذشته 
رانندگان، بخشودگی جرائم پروانه شرکت های سرویس دانش آموزی، تمدید 
استعالم های مورد نیاز برای افرادی که قبال مجوز داشته اند، کاهش استعالم ها 
برای افراد جدیدالورود و امکان اســتفاده از خدمات بیش از 60 مرکز رفاهی 
و تفریحی، قسمتی از بســته حمایتی این ســازمان برای رانندگان سرویس 
مدارس است.پرورش افزود: برای معاینه فنی خودروهای سرویس مدارس 

در سال های گذشته مانند خودروهای عمومی سختگیری می شد که در راستای 
حمایت از رانندگان سرویس مدارس این شرایط تعدیل شده و معاینه فنی این 
خودروها مانند خودروهای شخصی اعمال می شود.وی از دیگر محاسن این 
طرح را صدور مجوز تردد در محدوده زوج و فرد شــهر برای رانندگان سرویس 
دانســت و خبر داد: رانندگان پس اخذ مجوز ســرویس مدارس می توانند از 
این شرایط بهره مند شــوند.به گفته پرورش، متقاضیان می توانند برای ثبت 
نام اولیه در این طرح و کسب اطالعات بیشتر، کد رایگان *6655* 401401 
#را شــماره گیری کنند.مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی 
شهرداری اصفهان به ارائه توضیحاتی درباره اهمیت سرویس مدارس در حمل 
و نقل درون شهری پرداخت و تاکید کرد: ســرویس مدارس در 9 ماهه سال 
تحصیلی می توانند از ترددهای اضافی جلوگیری کرده و باعث کاهش ترافیک، 
 کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا شــوند.از سوی دیگر سرویس

 مدارس نقش مهمی در اقتصاد خانواده و کســب درآمد بیشتر ایفا می کنند، 
چراکه رانندگان ســرویس می توانند با کمترین زمان در آمــد قابل توجهی را 

کسب کنند.

بنیانگذار مقاوم ســازی و مدیریت بحران در ایران با بیان اینکه مقاطع ساختمانی 
استاندارد ذوب آهن اصفهان پیش نیاز طرح نهضت ملی مسکن است، گفت: اصول 
اولیه طراحی ساختمان در دنیا بر اساس اســتفاده از تیرآهن های بال پهن است؛ 
اما متاسفانه کم کم و به دالیل غیرمنطقی به سمت استفاده از تیر ورق رفتند. فریبرز 
ناطق الهی با بررسی استفاده از تیرآهن بال پهن در ساختمان، اظهار کرد: نخستین 
پارامتر مهم یک ساختمان ایمن، انتخاب ســاختگاه )محل احداث( آن است، اگر 
زمین مورد نظر برای ساخت وساز در مسیر گســل، سیالب و یا سایر بالیای طبیعی 
قرار گرفته باشد از همان ابتدا، خشــت اول را کج نهاده ایم و هزینه تراشی و مهم تر از 
همه سالمت مردم را با مخاطره مواجه کردیم، بنابراین توجه به موقعیت جغرافیایی 
زمین بسیار مهم است. در ادامه باید به این نکته توجه داشته باشیم، نقشه سازه ای 
ساختمانی که به عنوان مثال در تهران جواب می دهد، در تبریز لزوما پاسخگو نیست 
و هر شــهری ویژگی های جغرافیایی خودش را دارد، بنابراین تســری دادن نقشه 
سازه ای ساختمان، یک رویکرد حرفه ای و استاندارد نیست و با کوچک ترین بحران 
طبیعی، بزرگ ترین فاجعه ها را در شهرهای مختلف کشور نظاره گر خواهیم بود.وی 
افزود: در ادامه با چند شیت نقشه و گزارش فنی روبه رو می شویم که البته گزارش ها 
کمتر مطالعه می شوند. از این مرحله به بعد مهندسین و کارگران، کار ساخت را کلید 
می زنند و اینجاست که استفاده از مصالح ساختمانی مرغوب به عنوان شاه بیت اصلی 
ساختمان سازی مطرح می شود.به گزارش ایسنا، این استاد نمونه کشور در مهندسی 
سازه تصریح کرد: متاسفانه ساختمان های ناایمن بسیاری را در سطح کشور شاهد 
هستیم که سالمت هم وطنانمان را تهدید می کنند و این موضوع باید با ورود جدی 

سیاست گذاران تراز اول کشور و تولیدکنندگان مقاطع ساختمانی فابریک برای همیشه 
اصالح شــود.وی خاطرنشــان کرد: با توجه به طرح نهضت ملی ساخت مسکن، 
توصیه بنده این اســت که دولت و کارخانه ذوب آهن اصفهــان به عنوان تولیدکننده 
مقاطع فابریک H در کشــور با انعقاد تفاهم نامه، زمینه احداث واحدهای مسکونی 
استاندارد، در سطح کشور را در ریل اجرا قرار دهند، زیرا این رویداد مبارک، تولید ملی را 
در خدمت ایمنی و رفاه هم وطنان قرار می دهد.ناطق الهی تاکید کرد: اگر می خواهیم 
ساختمان های ایمن داشته باشیم و هرسال حجم باالیی از درآمد کشور را در قالب 
وام، برای ترمیم و مقاوم سازی مسکن بعد از هر بحران پرداخت نکنیم و این درآمد 
صرف توسعه سایر بخش های کشور شود، مستلزم این است که دولت و تولیدکننده 
تعامل سازنده داشته باشند و این تنها مسیری است که سالمت ساخت وساز را در 
کشور رقم می زند.  عضو هیئت علمی پژوهشــگاه زلزله شناسی کشور گفت: اصول 
اولیه طراحی ساختمان در دنیا بر اساس استفاده از تیرآهن های بال پهن است، اما 
متاسفانه کم کم و به دالیل غیرمنطقی به سمت استفاده از تیر ورق رفتند. در کشورمان 
بناهایی مانند تخت جمشید را داریم که بعد از گذشت هفت هزار سال از ساخت آنها، 
همچنان ستون هایشان پا برجاست، زیرا مصالح استاندارد در ساخت آنها به کار گرفته 
شده است، اما اینکه چرا رویکرد حرفه ای آن دوران، در جامعه امروز کمرنگ شده، 
جای صحبت بسیار دارد. با توجه به تغییر رویکردها در ساختمان سازی، نیاز است 
سفره جوشکاری های ورق ناایمن در ساختمان سازی برای همیشه برچیده شود تا 
در رفتارهای لرزه ای، سازه ای و فروریزشی ساختمان، به هنگام زلزله، جذب انرژی 

بیشتر در ساختمان و خسارت های کمتر را در ابعاد گوناگون شاهد باشیم.  

در نشست خبری مشــترک مدیرکل دفتر امور  فرزانه افسرطاها
اجتماعی و فرهنگی استانداری  اصفهان و معاون 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان به مناسبت ۲۲ مردادماه روز 
تشکل ها و مشارکت های اجتماعی، جایگاه استان اصفهان در کشور با وجود 
یک هزارو هشتصد سمن اعم از خیریه و غیرخیریه مطرح شد که در تمام نقاط 

و در برهه های سوانح مختلف، پشتیبان هم وطنان بوده است.
مسعود مهدویان فر، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان 
با گرامیداشت روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی از فعالیت 1۸00 سمن 
اعم از خیریــه و غیرخیریه خبر داد و گفت: ۷50 مجــوز مربوط به خیریه ها و 

مابقی به دیگر فعالیت های اجتماعی و فرهنگی می پردازند.
همچنین، حدود ۳هزار کانون فرهنگی هنری در مساجد استان فعال هستند، 
5هزارو 500 تشــکل دینی و مذهبی و حدود ۳ هزار پایگاه بســیج در استان، 

۲500 گروه جهادی و 500 مرکز نیکوکاری در زمره مردم نهاد فعالیت می کنند.
وی با بیان اینکه کارگروه شــورای حمایت و توسعه تشــکل های مردم نهاد 
در اســتانداری، فعالیت این نهادها را نظارت و بررســی می کنــد، اظهار کرد: 
سیاستگذاری واحدی برای نهادها طبق مصوبه های قانونی درنظرگرفته شده 
که به منظور پیشگیری از افزایش آسیب ها و مشکالت با تمرکز بر توانمندسازی 
و شــبکه ســازی فعالیت ها به ویژه در مناطق محروم و کمتر برخوردار دنبال 

می شود.
مهدویان با اذعان به توسعه کمی و کیفی متوازن تشکل ها، لزوم توجه بیشتر 
به برخی موضوعات را یادآور شد و افزود: ترویج سبک زندگی ایرانی اسالمی، 
موضوعات خانواده و آســیب های اجتماعی، آموزش هــای فضای مجازی، 
اشــتغال، دانش آفرینی، اوقات فراغت کودکان و نوجوانان مورد رســیدگی 

قرار دارد. 
وی درباره حمایت از تشــکل ها گفت: حدود ۳0درصد از نهادهایی که کمتر در 
صحنه بودند را به لخاظ ظرفیت ها، فعال سازی کردیم تا از ظرفیت آنها بیشتر 
استفاده کنیم. همچنین، به دلیل اهمیت موضوع جوانان، ۲۷0 سمن در حوزه 

جوانان وجود دارد که به دنبال تقویت آنها هستیم.
مدیرکل دفتر امــور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری اصفهان از کاهش زمان 
صدور مجوز خبرداد و گفت: فرآیند صدور مجوز از 5 ماه به حدود ۲ ماه کاهش 
یافته است.مهدویان فر در بحث اعتبارات توضیح داد: بیش از 160 میلیارد تومان 
بودجه مشارکتی به عنوان حمایت از مشارکت فعالیت های مردم نهاد ارائه می 

شود تا این نهادها بتوانند در تسهیل گری موارد فوق وارد عمل شوند.
مهدویان فر، ترغیب به ایجاد تشــکل های مورد نیاز کــه کمتر مورد توجه قرار 
گرفته به ویژه در زمینه کودکان کار و آسیب های نوپدید را بیان کرد و افزود: به 
دلیل اهمیت کار شبکه ای، تشکیل شبکه حمایت از کودکان کار، شبکه جوانان و 
ازدواج، شبکه معلوالن و زنان سرپرست خانوار به منظور انسجام بیشتر در حل و 
رفع مشکالت به تصویب هیئت وزیران رسیده است و متقاضیان دریافت مجوز 
می توانند با عنوان شبکه، ثبت مجوز کنند.در ادامه، مجتبی شاهمرادی معاون 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری اصفهان با اشــاره به اینکه مدیریت 

شــهری به ضرورت مشــارکت مردم توجه دارد، گفت: تالش براین است تا با 
رویکرد مردم سپاری، اتفاقات خوبی را در شهر رقم بزنیم.

شاهمرادی با بیان اینکه سیاست های مردم سپاری به منظور تعامل، مشارکت 
و تسهیل گری برای امور مردم اســت، آن را متمایز از قراردادهای پیمانکاران 
عنوان کرد و افزود: تالش ما در توسعه مشارکت ها در هفت محور بوده است که 
محور نخست، فراخوان مشــارکت های مردمی براساس توانمندی ها و حوزه 
فعالیت خاص ملی فرهنگــی، مذهبی و اجتماعی صورت مــی گیرد و برون 
سپاری می شــود.چنانچه، به تناسب نیازهای شــهر و موضوع محوری در 4 
فراخوان ویژه نوروز، ماه رمضان، دهه والیت و ...، با اعتبار ی بیش از ۳ میلیارد 

با حضور 600 تشکل مردمی، بیش از ۲000 برنامه برگزار شد.
معاون فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با تاکید براینکه حمایت 
و جلب مشارکت ما خیریه ای نیست،  پشتیبانی از تشکل ها، پاسخگویی به 
اصحاب رسانه و هر مجموعه موثر در شهر را یادآورشد و گفت: هدف ما کمک به 
تشکیل شبکه های فرهنگی اجتماعی برای کشف و حل مشکالت و نیازهای 

مردم است.
وی با بیان  اینکه تاکنون بیش از 6 میلیارد تومان در حمایت از تشکل ها هزینه 
شده است، افزود: در ســال 1401، بیش از ۳0 میلیارد تومان مشارکت نقدی 

درنظر گرفته شده است.
معاون فرهنگی اجتماعی و ورزشی شــهرداری در بیان موضوعات محوری به 
واگذاری مراکز و زیرساخت های فرهنگی شهرداری پرداخت و اعالم کرد: برای 
۳0 مجموعه شامل کتابخانه، فرهنگسراها و دیگر مراکز فرهنگی، فراخوان داده 

شده و بیش از ۲00 تشکل مردمی مشارکت کرده اند.
شــاهمرادی از ارائه کارت منزلت شهروندی به واســطه درخواست نهادهای 
مردمی برای شهروندان ســالمند، زنان سرپرست خانوار، معلوالن و جانبازان 
با درصد باال خبر داد و گفت: برای دوره های توانمندسازی گروه های مختلف 
برنامه ریزی شده است.ضمن آنکه، نظارت و بازرسی دقیق از عملکرد نهادها 
انجام و سپس تسهیالت تخصیص می یابد و در ســامانه شفافیت نیز اعالم 

می شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی شهرداری اصفهان خبر داد:

اعطای بسته حمایتی و تسهیل شرایط مجوز سرویس مدارس

بنیانگذار مقاوم سازی و مدیریت بحران در ایران تاکید کرد:

مقاطع ساختمانی استاندارد ذوب آهن؛ پیش نیاز طرح نهضت ملی مسکن

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان مطرح کرد:

 حمایت از تشکل ها به منظور پیشگیری از افزایش آسیب ها 
 و تمرکز بر توانمندسازی و شبکه سازی 

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
مدیرمسئول: بهمن زین الدین

نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3
تلفن: ۸-۳6۲۸416۷-0۳1     فکس: ۳6۲۸4166

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

انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران با صــدور بیانیه ای ضمن محکومیت 
جریان های وابسته در ضعیف نشان دادن صنعت لوازم خانگی کشور، اعالم کرد: 
میزان تولید و عرضه بعضی محصوالت لوازم خانگی از میزان مصرف بازارهای 

داخلی بیشتر است.
بر اســاس این گزارش، متن بیانیه انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران به 

شرح ذیل است:
»طی هفته های اخیر و در ادامه جریان سازی های سال های گذشته علیه صنعت 
پیشگام لوازم خانگی ایران، بعضی از مطالب همراه با تحلیل های غیرواقعی و 
ویدئو های مغرضانه در سطح افکار عمومی منتشر شده است که به تایید معاون 
محترم وزیر صمت، بر اثر فشار مافیای قاچاق و ناشی از تهدید منافع نامشروع 
قاچاقچیان در این زمینه است؛ غافل از آن که خوشبختانه سیاست های نظارتی 
و کنترلی دولت و نیز تالش جهادگران عرصه تولید لوازم خانگی که رقابت برای 
جلب رضایت مصرف کنندگان و ارتقای مستمر کیفیت محصوالت میان آنها بیش 
از هر زمان دیگری در بازارهای لوازم خانگی ایران مشــهود است، اجازه نخواهد 
داد تا محصوالت خارجی، بار دیگر بیش از هشتاد درصد بازار این کشور را اشغال 
کرده و همچون تجربه تلخ گذشته در بزنگاه های سخت و در تنگنای فشار های 
بین المللی ناشی از تحریم ها، به راحتی بازار ایران را ترک کرده و به عزت و استقالل 

ملت ایران توهین کند.
انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران ضمن هشدار به مقامات محترم مسئول 
در خصوص نفوذ جریان های وابسته، ادعا های مطرح شده همچون کیفیت نازل، 
عدم ارائه خدمات پس از فروش، حواله ای شــدن فروش، افزایش نامتعارف 
قیمت ها  را تکذیب می کند. این جریانات در پوستین وارونه دفاع از حقوق مصرف 
کننده، حق و باطل را در هم می آمیزند و با تعمیم کوچک ترین ایرادها به کل یک 
صنعت پیشران و ملی، از طریق مقایسه های بی مبنا با صنایع دیگر سعی می کنند 
با فریب افکار عمومی و ناتوان جلوه دادن صنعت لوازم خانگی کشور در تامین بازار 

داخل کشور، آزادسازی واردات لوازم خانگی خارجی را تسهیل کنند.
این انجمن ضمن دعوت همه جهادگران عرصه تولید برای تالش مضاعف، افکار 
عمومی را تنها به این نکته جلب می  کند که به رغم ادعا های مطرح شده، رشد روز 
افزون چندین برابری میزان تولید و تنوع محصوالت به تایید گزارشات رسمی، 
رقابت جشنواره ها و طرح های مختلف و متعدد فروش و تخفیف برندهای متعدد 
با یکدیگر در بازار و نیز گزارش های مکرر از گالیه های شبکه توزیع و فروشندگان 
مبنی بر افزایش عرضه محصوالت لوازم خانگی در مقایســه با تقاضا، به خوبی 
نشان می دهد که تولیدکنندگان ایرانی نه تنها توان تامین بازار را دارند بلکه اطالعات 

و داده های ارائه شده از سوی وزارت صمت مؤید آن است که میزان تولید و عرضه 
بعضی محصوالت لوازم خانگی از میزان مصرف بازارهای داخلی بیشــتر است 
و افزایش تعداد تولیدکنندگانی که در سال های اخیر موفق به دریافت تندیس 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان شده اند نیز حکایت از تمرکز فعاالن اقتصادی 
و بنگاه های تولیدی صنعت لوازم خانگــی ایران بر موضوع لزوم افزایش عمق، 
کیفیت و گستره دامنه ارائه خدمات پس از فروش و جلب رضایت مشتریان دارد.

بدیهی اســت که این مســیر بهبــود به واســطه شایســتگی بی حــد و مرز 
مصرف کنندگان لوازم خانگی در ایران، انتهایی نداشــته و تولیدکنندگان لوازم 
خانگی همان طور که به لطف الهی در مسیر تحقق رشد حدودا پنج برابری تولید 
محصوالت برای پوشش حداکثری نیاز بازار موفق شدند و توانستند میزان تولید 
محصوالت با کیفیت ایرانی را از ســه میلیون و 400 هزار دستگاه در سال 9۷ به 
شانزده میلیون و 500 هزار دستگاه در سال 1400 برسانند و وزارت صمت نیز برای 
تولید هجده میلیون دستگاه لوازم خانگی در سال 1401 از سوی تولیدکنندگان 
برنامه ریزی کرده است، روز به روز در راه تحقیق و توسعه مبتنی بر دستیابی به 
فناوری های روز دنیا، تولید محصوالت جدید بر اســاس نیاز مشــتریان و ارائه 

خدمات باکیفیت باالتر نیز قدم برمی دارند. 
برهمین اساس و در راه ارتقای مقیاس تولید در صنعت لوازم خانگی، طرح های 
متعدد توسعه ای جدید و بهره برداری از کارخانجات و خطوط تولید پیشرفته با 
سرمایه گذاری های عظیم داخلی در دستور کار تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی 
ایران قرار دارد. همین امر منجر به رشد کمی و کیفی محصوالتی خواهد شد که 
امروز به لطف خدا و با اتکا به اعتماد مردم ایران، در بازارهای جهانی حضور دارند 

و با برندهای مطرح خارجی رقابت می کنند.

ســه طرح جدید گروه کارخانجات آجر نماچین در بخش هــای مهارت آموزی، 
فناوری های جدید در حوزه تولید و تالیف کتاب با حضور محمد مخبر، معاون اول 
رییس جمهور در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 
رونمایی شــد.به گزارش خبرنگار زاینده رود، در نخســتین روز برگزاری بیست و 
دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و با حضور محمد مخبر، معاون اول 
رییس جمهور، علیرضا برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، غالمحسین 
حسینی نیا، رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، هادی حبیبی ماچیانی 
مدیرکل آموزشگاه های آزاد و مشارکت های مردمی سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
و آرش اخوان طبســی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان سه طرح 
جدید گروه کارخانجات آجر نماچین در بخش های مهارت آموزی، فناوری های 

جدید در حوزه تولید و تالیف کتاب رونمایی شد.
رضا چینی، مدیرعامل گروه کارخانجات آجر نماچین در این آیین ضمن تشریح 
فعالیت های این گروه صنعتی در زمینه استفاده از فناوری در تولید آجر به عنوان 
یکی از اصلی ترین مصالح ســاختمانی اظهار داشــت: ما مدت هاست به منظور 
کاهش مصرف انرژی، کاهش وزن ســاختمان و کمک به محیط زیست، تولید 
آجر نمای خشک را در دستور کار قرار داده ایم.وی افزود: از سوی دیگر در کنار همه 
مزایای آجر نمای خشک باید توجه داشــت که این فناوری می تواند روند اجرای 

پروژه ها را به میزان قابل توجهی تسریع بخشد.

مدیرعامل گروه کارخانجات آجر نماچین در ادامه با اشــاره بــه رونمایی از طرح 
»دیوارهای مدوالر«نیز تصریح کرد: این فناوری به نوعی دیواری پیش ســاخته 
است که در قالب آن با استفاده از تاسیســات دیوار داخلی و خارجی ساختمان را 
به صورت صنعتی  سازی آماده کنیم و در ساختمان هایی که هر دو سقف را تحویل 

دهند بتوانیم کل دیوار و نمای ساختمان را اجرایی کنیم.
وی تاکیــد کرد: وزن ایــن دیوارها بســیار کم اســت و کمک قابــل توجهی در 
 کاهش زمان ساخت و حفظ محیط زیســت دارد.چینی همچنین به راه اندازی

 آموزش فنی و حرفه ای گــروه الــف در کارخانجات آجر نماچین اشــاره کرد و 
گفت: پس از پیگیری های مختلف مجوز این مرکز برای نخســتین بار در استان 
 اصفهان صادر شد و امروز این مرکز در این دوره از نمایشگاه با اولین دوره آموزشی

 و اســتقبال بیش از 450 نفر در دوره اول آغــاز به کار کرد.وی اضافــه کرد: افراد 
پس از طی دوره های آموزشــی در این مرکز گواهینامه هایی را دریافت می کنند 
که هم امکان اســتفاده از آن در داخل و هم خارج از کشور وجود دارد.مدیرعامل 
گروه کارخانجات آجر نماچین همچنین به رونمایی از کتاب »ملزومات طراحی 
پوسته های ساختمانی پایدار« در این نمایشگاه اشاره کرد و ابراز داشت: این کتاب 
با رویکرد توسعه سیستم های نماهای خشک آجری به همت ندا چینی، کارشناس 
ارشد معماری و پژوهشگر تحقیق و توســعه گروه کارخانجات آجرنماچین تهیه 

شده است.

انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران:

میزان تولید برخی از محصوالت لوازم خانگی، بیش از نیاز بازار است

با حضور معاون اول رییس جمهور؛

3 طرح جدید در گروه کارخانجات آجر نماچین رونمایی شد
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