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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

    مدیرعامل شرکت  پاالیش نفت اصفهان:

پاالیشگاهاصفهانازمازوتاستفادهنمیکند

تایید اقدامات سازمان 
پارک های اصفهان برای 

مدیریت درختان خطرآفرین

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان:
اصفهان دومین استان کشور 
در تعداد استقبال کنندگان از 
مسابقات قرآن کریم است 

معاون اداره کل اوقاف و امور خیریه:

رونق گردشگری مذهبی 
در اصفهان نیازمند توسعه 
ظرفیت بقاع متبرکه است 

رنا
 ای

س:
عک

 نگرانی های دوستداران 
میراث فرهنگی به خاطر  گذر  

 مترو خط دو از حوالی
 بناهای تاریخی؛

داستان ادامه دار 
مترو و مسئله میراث

خانه سرتیپ سدهی، یادگاری از دوران قاجار 
در دل خمینی شهر
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باند سارقان 200 میلیارد ریالی 
در اصفهان  منهدم شد

ذخیره سد زاینده رود نسبت به 
پارسال 22 درصد کمتر است

مردم، پای کار اربعیِن ارباب
معاون استاندار اصفهان: برپایی موکب های اربعین کار دولت نیست

شهرداریشهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه اول جلسه 105 مورخ 1401/05/24 شورای اسالمی 

شهر نسبت به احداث پل بتنی ورودی شــهر جنب ترمینال کامیون داران از طریق مناقصه عمومی 

اقدام نماید.

لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشــار آگهی جهت دریافت اســناد مناقصه به ســامانه تدارکات 

الکترونیک )سامانه ســتاد( مراجعه و یا با تلفن 53241010 داخلی 241 مسئول امور قراردادهای 

شــهرداری تماس حاصل نمایند. شایان ذکر است مهلت اخذ پیشــنهادات به مدت 10 روز از تاریخ 

انتشار آگهی نوبت دوم می باشد.

   آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن: ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1401/06/19 در 

سامانه تدارکات الکترونیک )سامانه ستاد( می باشد.

  تاریخ گشایش اسناد: ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1401/06/20 در محل شهرداری شهرضا
 به پیشنهادات مخدوش، مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

  پیشــنهاد دهندگان باید مبلغ 5/000/000/000 ریال )پنج میلیارد ریال( ضمانت نامه بانکی و یا 

وجه نقد به  حساب سپرده 3100000052002 بانک ملی در پاکت الف الک و مهر شده تحویل نمایند.

  سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت برنده شدن در مناقصه و عدم عقد قرارداد به ترتیب به نفع 

شهرداری ضبط می گردد.

  شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آگهیمناقصه)مرحلهاول-نوبتدوم(

حبیبقاسمی–شهردارشهرضامالف:1374615

شهرداریشهرضادر نظر دارد به استناد مصوبه چهارم جلسه 98 مورخ 1401/04/28 شورای اسالمی 

شهر نسبت به خرید بلوک فرش جهت معابر سطح شهر، از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشــار آگهی جهت دریافت اســناد مناقصه به ســامانه تدارکات 

الکترونیک )سامانه ســتاد( مراجعه و یا با تلفن 53241010 داخلی 241 مسئول امور قراردادهای 

شهرداری تماس حاصل نمایند.

  آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن: ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1401/06/19 در 
سامانه تدارکات الکترونیک )سامانه ستاد( می باشد.

  تاریخ گشایش اسناد: ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1401/06/20 در محل شهرداری شهرضا
  به پیشنهادات مخدوش، مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

  پیشــنهاد دهندگان باید مبلغ 1/000/000/000 ریال )یک میلیارد ریــال( ضمانت نامه بانکی و یا 

وجه نقد به  حساب سپرده 3100000052002 بانک ملی در پاکت الف الک و مهر شده تحویل نمایند.

  سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت برنده شدن در مناقصه و عدم عقد قرارداد به ترتیب به نفع 

شهرداری ضبط می گردد.

  شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آگهیمناقصه)مرحلهاول-نوبتدوم(

حبیبقاسمی–شهردارشهرضامالف:1374619

شهرداریشــهرضادر نظر دارد با توجه به مصوبات شورای اسالمی شــهر و تفویض اختیار به شهردار 

 محترم، تعدادی از مســتغالت خــود را از طریق مزایــده عمومی و بصورت اســتیجاری برای مدت

 دو سال واگذار نماید.
لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه ستاد 

مراجعه و یا با تلفن 53241010 داخلی 241 مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.

  آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن: ســاعت 14:30 روز شنبه مورخ 1401/06/19 در 
سامانه تدارکات الکترونیک )سامانه ستاد( می باشد.

  تاریخ گشایش اسناد: ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1401/06/20 در محل شهرداری شهرضا
  به پیشنهادات مخدوش، مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

  پیشــنهاد دهندگان باید مبلغ 5% مبلغ پایه مزایده را ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد به  حساب 

سپرده 3100000052002 بانک ملی در پاکت الف الک و مهر شده تحویل نمایند.

  سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت برنده شــدن در مناقصه و عدم عقد قرارداد به ترتیب به نفع 

شهرداری ضبط می گردد.

 شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

*مزایدهمستغالتشهرداری)مرحلهاول-نوبتدوم(*

حبیبقاسمی–شهردارشهرضامالف:1374620

احداث پل بتنی ورودی شهر جنب ترمینال کامیون داران 

خرید بلوک فرش جهت معابر سطح شهر 

اجاره پارکینگ بازار شهرضا
اجاره محل پارکینگ بیت العباس )ع(

اجاره بهره برداری از باغ موزه شهروند
اجاره پارکینگ واقع در ابتدای خیابان ابوذر 

4

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان :
 تکنولوژی هاضم بی هوازی اولین بار 

درکشور در اصفهان رقم خورده است

  پاالیشــگاه اصفهان به هیــچ وجــه نمی تواند از مازوت اســتفاده کنــد زیرا همــه کوره هــای عملیاتی به مشــعل های جدید Enviromix مجهز شــده و گازســوز اســت. 
میزان آالینده های گاز خروجی از کوره های پاالیشگاه دائما توسط سازمان محیط زیست بررسی می شود و این گاز آالیندگی ندارد

5

رییس کل دادگستری استان اصفهان:

 مردم از مسئولی که فقط
 شعار می دهد، متنفر هستند
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اولیانوف:

 در تاسیسات ایران فعالیت غیرقانونی هسته ای انجام نمی شود
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین در گفت وگویی با تاکید بر این که پاسخ دادن ایران به 
سواالت اساسی آژانس بین المللی انرژی اتمی منجر به مختومه شدن پرونده ایران در شورای حکام 
آژانس خواهد شد، گفت که نگرانی کشــورهای غربی درباره برنامه هسته ای ایران بی اساس است.

میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین در گفت وگو با این روزنامه گفت 
که بیشتر نگرانی های غرب درباره ذرات اورانیوم که پیش از سال ۲۰۰۳ در تاسیسات ایران یافت شده 
بود، بی اساس است.اولیانوف گفت، »هیچ فعالیت غیرقانونی ای در حال حاضر در این تاسیسات انجام 
نمی شود.«نماینده روسیه در وین درباره پرونده هسته ای ایران در شورای حکام آژانس گفت: ایران 
باید به سواالت اساسی ]آژانس بین المللی انرژی اتمی[ در حدی که می تواند پاسخ دهد تا در شورای 
حکام برای خارج کردن این موضوع از دستور کار تصمیم گیری شود.او تاکید کرد: »ایران به شرکای 
غربی مذاکرات وین که از اعضای شورای حکام هستند، اعتماد ندارد.  این بی اعتمادی دلیل دارد«.

اولیانوف عالوه بر این، درباره باز بودن پرونده هسته ای ایران در شورای حکام گفت: این ابزار قدرتمندی 
در دستان کشورهای غربی است. مسئله ای ایجاد شده است و آن ها هر کاری می کنند تا این موضوع 
مختومه تلقی نشود. به همین دلیل است که برای ایران مهم بود از تمامی شرکای برجام تضمین بگیرد 
که این مسئله را در شــورای حکام مطرح نخواهند کرد. اگر تهران توضیحات الزم را به آژانس بدهد، 
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس گزارش رضایت بخشی درباره این موضوع خواهد نوشت.مسئله ای که 
اولیانوف می گوید اخیرا درباره پرونده هسته ای ایران مطرح شده است، به تحقیقات آژانس درباره 

یافت شدن ذرات اورانیوم در »سه محل اعالم نشده از سوی ایران« اشاره دارد.

امضای توافق همکاری امنیتی میان تل آویو و توکیو
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در ســفر به ژاپن، یک توافق همکاری امنیتی دوجانبه با توکیو امضا کرد.

در جریان سفر »بنی گانتز« وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به ژاپن، تل آویو و توکیو، یک توافق همکاری 
امنیتی دوجانبه امضا کردند. وزارت جنگ رژیم صهیونیستی طی بیانیه ای اعالم کرد که گانتز با »هامادا 
یاسوکازو« وزیر دفاع ژاپن یک توافق همکاری امضا کرده است و این توافق، به تقویت »همکاری نظامی، 
امنیتی، اطالعاتی و استراتژیک« بین دو طرف منجر خواهد شد.بر اساس این بیانیه، وزیر دفاع ژاپن و 
گانتز پیش از امضای این توافقنامه، یک گفت  وگوی راهبردی امضا کردند. پس از پایان این گفت وگو، دو 
وزیر یادداشت همکاری امنیتی امضا کردند که دو طرف را قادر می سازد تا »همکاری های دفاعی، راهبردی 
و نظامی« را توسعه دهند.در این بیانیه به نقل از وزیر جنگ رژیم صهیونیستی آمده است: »ژاپن و اسراییل 
هدف مشترکی دارند که آن دفاع از امنیت ما و تالش برای دستیابی به صلح و ثبات است«.وی افزود: 
»همکاری رژیم اسراییل و ژاپن در توسعه فناوری و تبادل دانش ما را قادر می سازد به دیدگاه مشترک 

خود دست یابیم و اسراییل را به سمت ثبات، رفاه و صلح بیشتر پیش ببریم«.
 

زلنسکی به ارتش روسیه: 

یا تسلیم شوید یا فرار کنید
رییس جمهور اوکراین در یک اظهارنظر درباره شــدت گرفتن درگیری ها در مناطق جنوبی این کشور خطاب 
به نیروهای روسیه گفت که آنها تنها دو گزینه تسلیم یا فرار پیش رو دارند.ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور 
اوکراین بار دیگر اعالم کرد که نیروهای ارتش این کشور اراضی »اشغال شده« را از نظامیان روسیه پس خواهند 
گرفت.با شــدت گرفتن درگیری ها بین نیروهای نظامی اوکراین و روسیه در مناطق جنوبی، رییس جمهور 
اوکراین در پیامی که در صفحه تلگرام منتشر کرد، برای نظامیان روسی خط و نشان کشید.به گزارش خبرگزاری 
آناتولی، ولودیمیر زلنسکی از نظامیان روسیه خواسته است که به خاطر حفظ جان خودشان از اوکراین فرار 
کنند.رییس جمهور اوکراین در این مطلب تاکید کرد که نیروهای نظامی این کشور هر کاری که از دست شان بر 

بیاید دارند می کنند که نظامیان روسیه »پاسخ اوکراین را با ترسی وحشتناک احساس کنند«.

سایه تهدید کودتای نظامی بر عراق؛

 صدر؛ ایستاده در بیراهه

دوشنبه شب ۲۰ عراقی در بغداد جان خود را  مهسا مژدهی
از دست دادند و ۳۰۰ نفر دیگر زخمی شدند. 
این اتفاقات پس از آن رخ داد که مقتدی صدر رهبر جریان صدر در عراق 
کناره گیری خود را از سیاســت اعالم کرد. او از مدت ها پیش بعد از آنکه 
حزبش توانست کرسی های نسبتا زیادی را در پارلمان به دست بیاورد ولی 
امکان تشکیل دولت را پیدا نکرد، سرناسازگاری با پارلمان و دولت عراق را 
گذاشته بود. اقدام اخیر صدر باعث شد تا طرفداران او به خیابان های بغداد 
بریزند و با باال گرفتن درگیری ها و شلیک گلوله، تعدادی از آنها جان خود 

را از دست بدهند. اما این درگیری ها چه ریشه ای دارد؟
جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل خاورمیانه در گفت وگویی با خبرآنالین 
ابعاد درگیری های عراق را بررسی کرد. این کارشــناس با اشاره به اینکه 
امکان بازگشت مقتدی صدر به قدرت با رفتارهایی که از خود نشان داده 
بسیار دشوار به نظر می رسد، گفت: حتی از جانب خود و گروهش هم به 
نظر من آنها در یک راه بی برگشتی گام گذاشــته اند و خطاهای کنونی و 
به خصوص اخیرا که دست به اغتشــاش زدند و مرتکب جرائمی شدند، 
می تواند برای بازگشت به قدرت آنها دست و پا گیر باشد. صدر مانند یک 

جرقه عمل کرده است.
برخی از طرف های منطقه ای و جهانی طرفــدار به هم ریختن وضعیت 

عراق هســتند و صدر مثل کاتالیزور عمل کرده است. آمریکایی ها مدت 
هاست که دنبال هرج و مرج در عراق و تضعیف قدرت و توقف روند تکمیل 
دولت سازی در این کشور هستند. از ابتدای اشــغال کشور عراق طی ۲۰ 
سال گذشته، پیوسته درصدد بودند که نگذارند این کشور در مسیر ایجاد و 
برپایی یک دولت مقتدر و مردم ساالر پیش برود. مورد دیگر  هم مربوط 
به کشورهایی است که عراق مقتدر را در مرزهای خودشان بر نمی تابند. در 
مورد مصر هم آنها نگذاشــتند که دموکراسی نیم بند اجرا شود و کودتایی 

را ایجاد کردند.
قناد باشی تاکید کرد: برخی از تحلیل ها همه مشکالت را ناشی از اقدامات 
مقتدی صدر می دانند. در حالی که عامل اصلی که خواستار به هم ریختن 
اوضاع عراق هستند، در پشت صحنه از این شرایط بهره برداری می کنند. 
آنها می دانند که عراق مقتدر یعنی خروج آمریکایی ها. مصوبه مجلس 
عراق خروج نیروهای آمریکایی است. کسانی که در حال حاضر دوست 
عراق هستند باید متوجه شوند که دو مســئله برای عراق ارزشمند است. 
یکی دولت و ساختار سیاسی مبتنی بر آرای مردم و دیگری امنیت. این 
دو چیز برای هر کاری در عراق، بسیار الزم است. ساختار نظام عراق نباید 
به هم بریزد وگرنه باعث پاره پاره شدن عراق می شود. اگر امنیت نباشد 
هم مردم مجبورند به کشورهای مختلف کوچ کنند. گروه های تکفیری هم 

ممکن است بین آنها شکل بگیرند. در حال حاضر آحاد مردم و احزاب عراق 
وظیفه دارند ساختار سیاسی را حفظ کنند و نگذارند پارلمان منحل شود و 

قوه مجریه زمینگیر شود.
وی در مــورد وضعیــت امنیــت در عــراق توضیــح داد: مــردم عراق 
۲۰ ســال اســت که روی آرامش ندیدند. خشــن ترین خشــونت ها 
را از طریق داعش دســت ســاخته غرب تجربــه کردند. نبــود دولت و 
کاهــش دولت داخلــی را هــم تجربه کــرده انــد. این امیــد به درک 
 و هوشــمندی مردم عراق هســت کــه در این شــرایط کمــک کنند تا 
آتش ناامنی خاموش شود. عراق امروز مثل ۲۰ سال و ۱۰ سال قبل نیست. 
مقامات سیاســی عراق دوست و دشــمن خود را خوب شناختند. البته 
زمانی که آقای الکاظمی مانور نظامی با عربستان برگزار کرد مشخص شد 
که کودتای نظامی در پیش است. به نظر می آید آنها در نظر دارند که ناامنی 
ایجاد شــود تا کودتایی بکنند و این به معنای ذبح نهادهای دموکراتیک 
است. کاری که مقتدی صدر می کند و در صدد منحل کردن پارلمان است، 
امکان یک کودتا را تقویت می کند. در شهرها حکومت نظامی ایجاد شده 
و اگر پارلمان تعطیل شــود، مرگ دموکراسی اتفاق می افتد. مردم عراق 
باید بدانند که امنیت باید تحت اشراف آرای مردم و پارلمان ایجاد شود و نه 

تحت کنترل نظامی گری.

وزیر امور خارجه در دیدار با همتای روس خود در 
مسکو از این که روابط دو کشــور در مسیر درستی 
قرار دارد ابراز خرســندی کرد و گفت: درباره بحران 
اوکراین ایده هایی از سوی برخی مقامات اروپایی 
مطرح شــده که در این مورد نیز گفت وگو خواهیم 

کرد.
 حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران که سه شنبه به منظور دیدار و گفت وگو 
با »سرگئی الوروف« وزیر خارجه فدراسیون روسیه 
راهی مسکو شد، ظهر دیروز با حضور در محل وزارت 
امور خارجه روســیه با همتای روس خود دیدار و 

گفت وگو کرد.

الوروف در این دیدار گفت: ما امــروز موضوعاتی 
چون احیای بی قید و شــرط برجام را بررســی و 
درباره وضعیت بحرانی در منطقــه و هماهنگی ها 
در چارچوب ســازمان ملل گفت وگو خواهیم کرد. 
کار زیاد داریــم و امیدوارم به صورت دوســتانه و 

ثمربخش با هم کار کنیم.
امیرعبداللهیان با تشکر از حسن استقبال و مهمان 
نوازی وی و همکارانش در مسکو گفت: خرسندم 
روابط دو کشور در مسیر درست خودش قرار دارد. 
ما بر آنچه که بر منافع دو ملت و دو کشــور تاکید و 

تمرکز دارد، تمرکز داریم.
وی افزود: در جریان ســفر اخیر آقــای پوتین به 

تهران گفت وگوهای مهم و سطح باالیی انجام شد. 
امروز فرصت داریم در خصــوص پیگیری اجرایی 
شــدن توافقات رؤسای دو کشــور با هم گفت وگو 

کنیم.
وزیر خارجه بیــان کرد: البتــه در خصوص بحران 
اوکراین هم ایده هایی از ســوی برخــی مقامات 
اروپایی مطرح شــده کــه در این مــورد نیز با هم 

گفت وگو خواهیم کرد.

در دیدار امیرعبداللهیان با الوروف مطرح شد؛

 طرح ایده های برخی مقامات اروپایی درباره اوکراین

نماینده مجلس:

 تاریخ به احترام آیت ا... حائری خواهد ایستاد
نماینده سبزوار با بیان اینکه آیت ا... حائری طی اقدامی شجاعانه و بی نظیر مرجعیت را از خود خلع کرده و همه را به آیت ا... العظمی سید علی خامنه ای ارجاع داد 
و تمام نقشه های آمریکایی ها را یک جا خنثی کرد و قدرت مرجعیت شیعه را به رخ دشمنان کشید، تاکید کرد: قطعا تاریخ به احترام آیت ا... حائری خواهد ایستاد.

علی اصغر عنابستانی در تذکری اظهار کرد: یک بار دیگر نقشه دشمن برای ایجاد فتنه در بین شیعیان با نقش آفرینی ویژه مرجعیت فهیم خنثی شد.وی با بیان 
اینکه »همه باید به حضرت آیت ا... سید کاظم حائری شیرازی که از شاگردان مبارز و برجسته آیت ا... شهید محمد باقر صدر بود و به عنوان یک مجاهد قوی و 
برجسته در صحنه جهانی می درخشد ادای احترام کنیم«، خاطرنشــان کرد: به خاطر عظمت علمی، شهید صدر مردم را به آیت ا... حائری شیرازی ارجاع داد و 
ایشان نیز که در کتب مختلف خود از جمله والیت االمر فی عصر الغیبه همه را به والیت فقیه ارجاع داده بود، در اقدامی شجاعانه و بی نظیر مرجعیت را از خود خلع 
کرده و همه را به نایب االمام حضرت آیت ا... العظمی سید علی خامنه ای ارجاع داد و تمام نقشه های آمریکایی ها را یک جا خنثی کرد و قدرت مرجعیت شیعه را 
به رخ دشمنان کشید.این نماینده مجلس گفت: قطعا تاریخ به احترام آیت ا... حائری خواهد ایستاد و همه به این مرد بزرگ ادای احترام و برای ایشان آرزوی 

توفیق می کنیم و در آستانه اربعین برای مردم عزیز عراق آرامش و پیشرفت را خواهانیم.

نقل قول روز

وز عکس ر

عقب  نشینی 
 هواداران

 مقتدی صدر
حامیان صــدر  خــروج از منطقه 
سبز بغداد را آغاز کردند. رهبر این 
جریان در کنفرانــس مطبوعاتی 
در نجــف اشــرف از ملــت عراق 
بابــت اتفاقــات پیــش آمــده 
معذرت خواهی کرد و از هوادارانش 
خواســت تا اطراف منطقه سبز در 

مرکز بغداد را ترک کنند.

ادعایی درباره درخواست میانجی گری ایران در جنگ روسیه و 
اوکراین توسط »مکرون«

معاون سیاسی دفتر رییس جمهوری از درخواست یکی از رؤسای ارشد اروپای غربی برای میانجی گری 
ســیدابراهیم رییســی در جنگ روســیه و اوکراین خبر داده بود، اما این مقام اروپایی کیست؟محمد 
جمشیدی در حساب کاربری خود در توئیتر با اعالم این موضوع، از ارسال »یک ابتکار صلح در کنار یک پیام 
مهم« از تهران به مسکو خبر داد.در پی انتشار این توئیت، خبرنگار ایسنا کسب اطالع کرده است که مقام 
ارشد اروپایی که خواستار میانجی گری رییس جمهوری ایران شده است، امانوئل مکرون رییس جمهوری 
فرانسه است.جمشــیدی در توئیت خود توضیح داده بود که پس از مجموعه ای از رایزنی ها، این بسته 

ابتکار صلح در کنار یک »پیام مهم« از سوی امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه به مسکو ارسال شده است.
 

پایان جلسه علنی مجلس بدون معرفی وزیر پیشنهادی کار 
عبدالرضا مصری، نایب رییس مجلس شــورای اسالمی زنگ پایان نشســت علنی روز گذشته  
مجلس شورای اسالمی را  به صدا درآورد و گفت: نشست بعدی مجلس روز سه شنبه ۲9 شهریور 
خواهد بود. طبق گفته معاون پارلمانی دولت، قرار بودرییس جمهور وزیر پیشــنهادی تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی را به مجلس شورای اســالمی معرفی کند؛ زیرا مهلت قانونی دولت ۳ ماهه است و  
می بایست تا تاریخ ۲4 شهریور ماه به مجلس معرفی کند.همه منتظر معرفی وزیر کار به مجلس 
بودند که دولت هیچ اقدامی در این راستا انجام نداد و جلسه علنی مجلس بدون اعالم وصول وزیر 
پیشنهادی به کار خود خاتمه داد. این در حالی اســت که نمایندگان مجلس به تعطیالت دو هفته 
ای رفتند و مهلت دولت در تاریخ ۲4 شهریور به پایان می رسد. از این رو وزارت کار احتیاج به حکم 

حکومتی از سوی رهبر معظم انقالب جهت ادامه کار با سرپرست را دارد.
 

 واکنش معاون رییسی به گمانه ها درباره احتمال برکناری
 یا استعفای »رستم قاسمی«

معاون پارلمانی رییس جمهور با بیان اینکه دولت خط قرمزی برای مبارزه با فساد ندارد، گفت: وزیر راه 
و شهرسازی به خاطر مشکل جسمی و عمل پزشکی سر کار حاضر نشده و همین موجب بروز شایعاتی 
شده، اما برخی نمایندگان هم به دیدار وی رفته اند و ایشــان به کار خود ادامه خواهند داد.سید محمد 
حسینی در گفت وگو با ایسنا، درباره احتمال تغییر در کابینه و احتمال برکناری یا استعفای رستم قاسمی، 
اظهار کرد: از ابتدای تشکیل دولت عده ای شروع کردند به گمانه زنی و هر از چندی برای خودشان لیست 
می دادند که این افراد می خواهند تغییر کنند، ولی دیدیم که در این یک سال این شایعات تحقق نیافت.

وی افزود: اخیرا هم این بحث ها دوباره درباره افراد گوناگون در فضای مجازی مطرح شده که سخنگوی 
دولت اعالم کرد این ادعاها صحت ندارد. در مورد گمانه زنی جابه جایی مسئوالن، یکی از استانداران می 
گفت در خبرسازی های خود گزینه های جایگزین من را هم اعالم کرده اند و طرفداران آنها با هم بحث می 
کنند که  کدام یک رجحان دارد. در حالیکه اصال بحث جابجایی مطرح نبود که من به وزیر کشور گفتم بهتر 

است که با قاطعیت این شایعات تکذیب شود، ایشان هم  تکذیب کردند.

خاطره عجیب رییس جمهور از استخدام نیروها در یک 
شهرداری!

هفدهمین دوره جشنواره شهید رجایی با حضور ســید ابراهیم رییسی رییس جمهور و با هدف تقدیر از 
تالشگران عرصه خدمت برگزار شد. رییس جمهور در این جلسه با بیان اینکه در یک شهری و در شهرداری 
به قدری نیرو گرفته شــده بود که میز برای نشستن وجود نداشــت، گفت: همه خویشان و بستگان را 

استخدام کرده بودند. ابتدا باید موقعیت شغلی مناسب تعیین شود و سپس افراد کارآمد جذب شوند.

کافه سیاست

واکنش آیت ا... جنتی به ادعای 
مبارزه با تروریسم توسط کشورهای 

حامی منافقین: 

مضحک است
دبیــر شــورای نگهبان گفــت: ادعــای مبارزه 
با تروریســم از سوی کشــورهایی که سازمان 
تروریســتی منافقین زیر چتــر حمایتی آنها 
جنایت می کند، ادعای مضحکی اســت. آیت 
ا... احمد جنتی در نطق پیش از دســتور جلسه 
شورای نگهبان، اظهار کرد: شــهیدان رجایی و 
باهنر در اقدام تروریستی منافقین به شهادت 
رسیدند و به همین مناسبت این روز به نام روز 
مبارزه با تروریســم نام گذاری شده است.وی 
افزود: جرم شهیدان رجایی و باهنر خدمتگزاری 
بی منت به مردم بود و دشمنان انقالب اسالمی با 
ترور آنها کینه ورزی خود با مردم را آشکار کردند.
دبیر شورای نگهبان تصریح کرد: ایران اسالمی 
بیشــتر از هر کشــوری از اقدامات تروریستی 
آســیب دیده و این در حالی است که مدعیان 
دفاع از حقوق بشــر هیچ گاه نخواسته اند این 
واقعیت را ببینند.آیــت ا... جنتی با بیان اینکه 
ادعای مبارزه با تروریسم از سوی کشورهایی که 
سازمان تروریستی منافقین زیر چتر حمایتی 
آنهــا جنایت می کند، ادعای مضحکی اســت، 
تاکید کــرد: از عجایب روزگار ما این اســت که 
بانیان و کارفرمایان تروریســم در دنیا، مدعی 
مبارزه با تروریســم شــده اند. در حال حاضر، 
اصلی تریــن مصداق تروریســم دولتی، رژیم 
صهیونیستی است.وی افزود: پیگیری حقوقی 
برای احقاق حق قربانیــان ترور امری ضروری 
است اما حقیقت این است که خونخواه اصلی 
شهدای مظلوم اقدامات تروریستی خداوند قادر 
متعال اســت و خونبهای شهدای ترور، نابودی 
حکومت های تروریستی اســت.دبیر شورای 
نگهبان در بخش پایانی سخنانش با اشاره به فرا 
رسیدن ایام اربعین حسینی و عزیمت زائران به 
کربالی معال، اظهار داشت: ما مفتخریم از اینکه 
عزادار امام حسین)ع( هستیم و می توانیم یاد 
و راه ســرور آزادگان جهان را زنده نگه داریم؛ از 
خداوند متعــال می خواهیم کــه در آخرت هم 
چشم مان به جمال حضرت امیرالمومنین)ع( 

و سیدالشهدا)ع( روشن شود.

آمریکایی ها مدت هاست که دنبال هرج و مرج در عراق 
و تضعیف قدرت و توقف روند تکمیل دولت سازی در 
این کشور هستند. از ابتدای اشغال کشور عراق طی ۲۰ 
سال گذشته، پیوسته درصدد بودند که نگذارند این کشور 
در مسیر ایجاد و برپایی یک دولت مقتدر و مردم ساالر 

پیش برود

بین الملل
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    مدیرعامل شرکت  پاالیش  نفت  اصفهان:

پاالیشگاهاصفهانازمازوتاستفادهنمیکند
نشست خبری محسن قدیری مدیرعامل شرکت  پریا پارسادوست 
پاالیش نفت اصفهان ظهر روز گذشــته با حضور 
اصحاب رسانه برگزارشــد. نشســتی که برگزاری آن، به وضوح خوشحالی 
خبرنگاران اصفهانی را به دنبال داشت که سال ها بود منتظر چنین برنامه ای 
با حضور مدیران  شرکت پاالیش بودند و دیروز هم در ابتدای سواالت خود، 

به این موضوع اشاره کردند. 
قدیری گزارش جامعی از اقدامات و دستاوردهای پاالیشگاه در دوره کوتاهی 
که به مدیریت این شرکت برگزیده شده، ارائه کرد و در بخشی از صحبت های 
خود به سوال پرتکرار خبرنگاران درباره مازوت سوزی هم جواب داد و گفت 
که »تا سه سال آینده، مشعل های پاالیشگاه خاموش خواهد شد« و تاکید 
کرد »پاالیشگاه اصفهان به هیچ وجه نمی تواند از مازوت استفاده کند، زیرا 
همه کوره های عملیاتی به مشــعل های جدید Enviromix مجهز شده و 

گازسوز است.«
قدیری همچنین در بخش دیگری از صحبت های خود به یک دغدغه مهم 
دیگر در رابطه با شرکت پاالیش نفت اصفهان اشــاره کرد و آن هم موضوع 
مصــرف آب بود که با توجه به بحران بی آبی، حساســیت زا شــده اســت. 
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت گفت که در ســال 1405 با وجود افزایش 
پروژه های پاالیش نفت، مصرف آب هیچ تغییری نمی کند و افزایش نمی 
یابد؛ اما اتفاق مهمی که می افتد، این اســت که دورریز مصرف آب کاهش 
قابل توجهی خواهد داشت. قدیری گفت: درحال حاضر 400 مترمکعب در 
ساعت دورریز آب داریم که در حال کار هستیم تا با مجموعه اقداماتی این 

400 مترمکعب را به صفر برسانیم .
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان البته این خبر را هم تقریبا قطعی 
داد که در ســال 1405 ، آب خلیج فارس به اصفهان آورده شده و از این آب 

استفاده خواهند کرد.
قدیری در تاکیدی چندباره درباره وضعیت آالینده ها هم گفت که پاالیشگاه 
به هیچ وجه از مازوت استفاده نمی کند و آبخوان ها کامال تمیز است.  ضمن 

اینکه کلیه کوره ها به صورت مرتب توسط محیط زیست چک می شود. 
کسب رتبه سوم سودآوری پاالیشگاه اصفهان بین شرکت های بورسی در سال 
گذشته و کسب باالترین سود در سه ماهه اول سال جاری بین شرکت های 
پاالیشی بورســی از دیگر افتخارات و عناوینی اســت که مدیرعامل شرکت 

پاالیش نفت اصفهان به آن اشاره کرد.
در ادامه گزیده ای از اهم صحبت های مدیرعامل این شرکت که کارکنان بسیار 

خوشرو و خوش برخوردی هم داشت را می خوانید:
چشم انداز پاالیشگاه نفت اصفهان تا افق ۱۴۰۱، توسعه پایدار و متوازن، تبدیل 
شدن به هلدینگ موفق پتروپاالیشی و تحقق باالترین ضریب پیچیدگی در منطقه 

است.
 پاالیشگاه اصفهان وظیفه تامین سوخت ۱۷ استان کشور را برعهده دارد. تکمیل 
طرح جامع زیست محیطی بهبود فرآیند و بهینه سازی، اصالح و بهبود زیرساخت 
آب و انرژی و رفع تنگناهای عملیاتی و افزایش ایمنی ازجمله مهم ترین طرح های 
پاالیشگاه اصفهان بوده و توجه ویژه به مسائل زیست محیطی سر لوحه کار قرار 

گرفته است.
 پاالیشگاه اصفهان تا سال ۱۴۰۵ در نظر دارد که ظرفیت پاالیشی نفت خام را به 
ظرفیت بهینه و پایدار ۳۶۰ هزار بشکه در روز رســانده و از منابع ملی صیانت کند. 
احداث واحد جدیــد گوگردزدایی در راســتای رعایــت الزامات بهبــود کیفیت 
محصوالت تا دستیابی به استانداردهای یورو نیز از جمله اهدافی است که در افق 

۱۴۰۵ تعیین شده است.
 برای طرح جامع زیست محیطی بهبود و بهینه سازی فرآیند پاالیشگاه اصفهان 
پروژه هایی تاکنون اجرایی شده که هزینه آن بیش از ۸۳ هزار میلیارد ریال است. 
تا پایان شهریورماه با احداث دو واحد آمین، یک واحد آب ترش، دو واحد تصفیه 
گازوییل، یک واحد هیدروژن و بازیافت و جامدسازی گوگرد راه اندازی خواهد شد. 
بیش از یک میلیارد یورو تا کنون در پاالیشگاه اصفهان برای اجرای این پروژه ها 

هزینه شده است.
 در واحد تصفیه گازوییل و یوتیلیتی و افسایت، روزانه ۱۰۰ هزار بشکه گازوییل 
تصفیه و به استاندارد یورو ۵ می رســد، ۵۱۱ میلیون یورو برای احداث این واحد 
هزینه شده است. این واحد با وجود تشــدید تحریم ها در حال راه اندازی بوده و 
بیش از ۹۰ درصد از مراحل آن در کشور و توسط مهندسان ایرانی انجام شده است. 

۴۰ میلیون نفر ساعت در مدت زمان انجام این پروژه مشغول به کار شدند.
 همچنین احــداث واحدگوگردزدایــی ته مانده برج هــای تقطیر برای حذف 
ناخالصی ها و کاهش گوگــرد موجود در ته مانده برج هــای تقطیر با هزینه ۶۴۲ 
میلیون دالر در حال انجام است. واحد شکســت مولکولی محصوالت سنگین و 
تبدیل آن به پروپیلن نیز در حال احداث است که در سال ۱۴۰۵ راه اندازی خواهد 

شد.
 احداث تصفیه خانه و انتقال پساب تصفیه خانه شــاهین شهر به پاالیشگاه، 
سرمایه گذاری در تامین آب پایدار از منابع خاکستری و غیر شرب و خرید پساب 
نگین، ســرمایه گذاری در طرح انتقال آب از خلیج فارس، احداث واحد بازیابی 
آب های فوق شور، حمایت ســرمایه گذاری در تکنولوژی آب، تعویض خط لوله 
انتقــال آب درچــه، احداث کولینگ هــای هیبریــدی شــمالی و جنوبی برای 
صرفه جویی ۳۳۵ مترمکعب آب و نصب آناالیزر برخط سنجش پارامترهای کیفی 

پساب بهداشتی از جمله طرح هایی است که در زمینه حفاظت از آب تا سال ۱۴۰۵ 

اجرایی خواهد شد.
 پنج دستگاه آناالیزر برخط ترکیبات آلی فرار در شعاع تاثیرگذار هوای اصفهان 
توسط پاالیشگاه اصفهان نصب می شود. همه دودکش های پاالیشگاه اکنون به 

آناالیزر برخط مجهز شده است.
 تا ســه ســال آینده، مشــعل های پاالیشــگاه خاموش خواهد شــد و گاز 
خروجی آن تصفیه به سیســتم بازمی گردد. پاالیشــگاه اصفهان به هیچ وجه 
نمی تواند از مازوت استفاده کند زیرا همه کوره های عملیاتی به مشعل های جدید 
Enviromix مجهز شــده و گازســوز اســت. میزان آالینده های گاز خروجی از 
کوره های پاالیشگاه دائما توسط سازمان محیط زیست بررسی می شود و این گاز 

آالیندگی ندارد.
برای حفاظت از خاک، خاک های آلوده به مواد نفتی باقی مانده از زمان جنگ 
تحمیلی در حال انجام اســت. پاالیشــگاه اصفهــان آالیندگی خــاک ندارد و 
آزمایشگاه های معتبر محیط زیســت، دائما پاالیش خاک در پاالیشگاه را انجام 
می دهند. همچنین واحد گرانول سازی گوگرد در پاالیشگاه راه اندازی شده است 
که ۳۰۰ تن ظرفیت دارد و معضل گوگردهای کلوخه ای دپوشده در محوطه باز را رفع 

می کند.
 در راستای اتصال پاالیشگاه به شبکه ریلی سراسری کشور، احداث خط ریلی 
به طول تقریبی ۷۸ کیلومتر تا ایستگاه ورتون، ایجاد تاسیسات تخلیه، بارگیری و 
باراندازی در یکی از بنادر جنوبی کشور در دستور کار قرار گرفته که بازگشت سرمایه 

باالیی دارد.
 احداث سیستم بازیابی گاز ال پی جی، احداث پکیج PSA برای بازیابی و اولید 
هیدروژن با خلوص باال، به روزرسانی سیستم های کنترلی، بهینه سازی کوره های 
واحد تبدیل کاتالیستی و حذف مرکاپتان نیز از جمله پروژه هایی است که در دست 

اقدام است.طی سه ماهه، ۱۴۰۱، سود تحصیل شــده پاالیشگاه پنج برابر شده 
است. پاالیشگاه اصفهان امسال باالترین ســود را در بین شرکت های پاالیشی 
بورسی داشته و این افزایش سود ناشــی از بازنگری سیستم برنامه ریزی تولید 

برای یافتن ترکیب بهینه محصوالت بوده است.
 مدل های مالی پاالیشــگاه اصالح شــده است تا بســترهای الزم برای اخذ 
تسهیالت از بانک، انتشار اوراق، اخذ وام از صندوق توسعه ملی و اجرای خدمات 

فایننس فراهم شود.
 بهبود و ارتقای چارت سازمانی، جاری سازی عدالت محوری در خدمات رسانی 
و توســعه امکانات خدماتی و رفاهی، برگزاری دوره کارآفرینــی برای فرزندان 
کارکنان با همکاری دانشــگاه شــریف، برگزاری دوره های جانشــین پروری و 
شناســایی نفرات توانمند، برگزاری جلســات طوفان فکری و همفکری با همه 
کارکنان، تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی، تعدیل مــدرک کارکنان، اختصاص 
منازل شــهرک منتظری به کارکنان، بهبود حقوق و دســتمزد کارکنان و توسعه 
برنامه های فرهنگی از جمله دســت آوردهای پاالیشــگاه در حوزه منابع انسانی 

است.
 تا پیش از این، زباله های پاالیشگاه اصفهان به یک پیمانکار سپرده می شد، اما 
اکنون سیســتم جمع آوری زباله تغییر کرده و در پاالیشــگاه بــه گرانول تبدیل 
می شــود. همچنین به دنبال احداث واحد تولید ورمی کمپوست هستیم. همه 
ضایعات پاالیشــگاه ارزش افزوده ایجاد خواهد کرد. درآمــد حاصل از بازیافت 
پسماند در راستای مسئولیت اجتماعی در روســتاهای اطراف پاالیشگاه هزینه 

خواهد شد.
 با اعتماد به علم جوانان ایرانی در پاالیشگاه، حدود ۹۰ درصد از قطعاتی که در 
پاالیشگاه استفاده می شود توسط شــرکت های داخلی و دانش بنیان ها تولید 

می شود و پاالیشگاه در نظر دارد این موضوع را به تولید تجهیزات برساند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
گفت: ۳۴ طرح تعاونی همزمان با آغاز هفته تعاون 
با مشــارکت ۲ هزار و ۸۶۸ عضو، ســرمایه گذاری 
بیش از ۱۱ هزار و ۲۱۴ میلیارد ریال و اشتغال زایی 
۲ هزار و ۶۸ نفر در ســطح اســتان بهــره برداری 

خواهد شد.
میثم مداحی با بیان اینکه میزان ســرمایه گذاری 
طرح های تعاونی در اســتان  ۲۷ درصد ســرمایه 
گذاری کل طرح های کشــور را شــامل می شود، 
اظهار داشت: اســتان اصفهان در سرمایه گذاری و 
اشتغال ایجاد شــده در طرح های قابل افتتاح در 

سطح کشور رتبه اول را داراست.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
ادامه داد: ۹۹ درصد ســرمایه گذاری این طرح ها 
توســط اعضا و تنها یک درصد آن از طریق دریافت 
تســهیالت انجام شــده که از شــاخصه مهم این 

طرح ها محسوب می شود.
وی خاطرنشان کرد:  بیشــترین تعداد طرح های 
تعاونی به ترتیب در رشــته های خدمات، صنعتی 
هرکدام با هشــت طرح، مســکن هفــت طرح، 
کشــاورزی و تامین نیاز هرکدام با سه طرح، چند 
منظوره و اعتبار هرکدام با ۲ طرح و صنایع دستی 

با یک طرح، فعالیت دارند.
مداحی با اشــاره به تفکیک شهرستانی  این طرح 

ها، افــزود: بیشــترین تعداد طرح هــا مربوط به 
شهرســتان اصفهان با ۹ طرح، کاشــان و مبارکه 
هر کدام با ســه طرح، خوانســار، فریدن، لنجان  
و شــاهین شــهر و میمه هر کدام با ۲ طرح، آران 
و بیدگل، تیــران و کرون، چادگان، خمینی شــهر، 
خورو بیابانــک، دهاقــان، شــهرضا، فالورجان، 
 گلپایــگان، ناییــن و نطنز هــر کدام یــک طرح 

بوده است.
وی گفــت: الگوی تعاونــی یکــی از کارآمدترین 
الگوهای توسعه اقتصادی و اجتماعی برای تحقق 
اهدافی چون مردمی سازی اقتصاد، توزیع عادالنه 

فرصت هــا و منابــع و امکانات، ایجاد اشــتغال و 
بهبود معیشت و رفاه اقشــار کم درآمد و متوسط 

جامعه است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
اظهار داشــت: با آغــاز هفته تعــاون )هفتم تا ۱۳ 
شهریور ماه( و در راستای ترویج و توسعه فرهنگ 
تعاون مراســم افتتاح نمادین ۴۵۷ طرح تعاونی 
با مشارکت  ۲۱ هزار و ۴۳۳ عضو و سرمایه گذاری 
بیش از ۴۱۷۲.۴ میلیارد تومان و ایجاد اشــتغال 
برای ۱۱ هزار و ۶۸۶ نفر در سطح کشور افتتاح و به 

بهره برداری خواهد رسید.

همزمان با آغاز هفته تعاون؛

34 طرح تعاونی در اصفهان به بهره برداری می رسد
خبر روز

ذخیره سد زاینده رود نسبت به پارسال 22 درصد کمتر است
مدیر بهره برداری و نگهداری از ســد زاینده رود و کوهرنگ گفت: مقدار فعلی ذخیره سد زاینده رود 
۲۰۸ میلیون متر مکعب و نســبت به پارسال ۲۲ درصد کمتر است.ســید مجتبی موسوی افزود: 
سال گذشته در چنین روزهایی ۲۶۶ میلیون متر مکعب آب پشت ســد ذخیره شده بود که نشان 
می دهد در مقایسه با پارسال شرایط بدتری داریم.وی اضافه کرد: ذخیره سد زاینده رود در میانگین 
بلند مدت)دوره ۵۲ ســاله( ۸۱۵ میلیون متر مکعب بود که کســری ۷۴ درصدی فعلی را نشــان 
می دهد.مدیر بهره برداری و نگهداری از سد زاینده رود و کوهرنگ با اشاره به میزان کم ذخیره در سد 
خاطرنشان کرد: میزان پرشدگی سد در ســال جاری ۱۷، و در در سال گذشته ۲۱ درصد بوده است.

موسوی ادامه داد: ذخیره فعلی تمام سدهای این استان بالغ بر ۲۴۸ میلیون متر مکعب و نسبت 
به سال گذشته حدود ۱۸ درصد کمتر اســت.وی تصریح کرد: سال قبل در چنین روزهایی سدهای 
استان شامل زاینده رود، گلپایگان، قره آچاق، حنا،خمیران، باغکل، کمانه و آغچه در مجموع افزون 
بر ۳۰۲ میلیون متر مکعب آب داشــتند.مدیر بهره برداری و نگهداری از سد زاینده رود اظهارداشت: 

مقایسه ذخیره فعلی این سدها به نسبت دراز مدت بیانگر ۷۱ درصد کاهش است.
   

آغاز دو عملیات عمرانی در حوزه راه های شهرستان کاشان
رییس اداره راه و شهرســازی شهرستان کاشــان گفت: عملیات ســاخت باند دوم جاده کاشان به 
سفیدشهر و گشایش دهانه دوم پل راه آهن در محور نوش آباد به کاشان آغاز شده است.مجتبی آراسته 
اظهار کرد: اجرای عملیات ساخت باند دوم جاده کاشان به سفیدشهر و گشایش دهانه دوم پل راه آهن 
در محور نوش آباد با اعتبار بیش از ۴۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی جذب شــده و پیش بینی 
می شود که در مدت شش ماه آینده به بهره برداری برسد.وی  افزود: نیاز به الزامات ایمنی سازی این 
دو تقاطع با پل راه آهن سراســری در حوزه راه های شهرستان کاشان توسط اداره کل راه و شهرسازی 
استان اصفهان پیگیری شده است که با بهره برداری از دهانه دوم پل راه آهن نوش آباد، پیچ خطرناک 
این محور اصالح شده و ایمنی جاده برای مســافران تامین خواهد شد.رییس اداره راه و شهرسازی 
شهرستان کاشان، تصریح کرد: عرض دو دهانه پل ۱۵ متر است و بهره برداری از آن، هم برطرف کننده 
نقطه پرتصادف محور کاشان به نوش آباد است و باند دوم جاده کاشان به سفیدشهر را ایمن خواهد 
کرد.آراسته با اشاره به اهمیت تکمیل جاده برزک به کاشان، تاکید کرد: ساخت پل های اسحاق آباد و 
سالیان در مرحله تجهیز کارگاه است و پل مرق نیز با اعتبار ۳۵ میلیارد ریال به زودی به مناقصه گذاشته 
خواهد شد.وی افزود: شهرستان کاشان دارای ۱۴۰۰ کیلومتر راه است که شامل ۴۰۰ کیلومتر راه اصلی 
و فرعی درجه یک، ۶۰۰ کیلومتر راه روستایی و فرعی و ۴۰۰ کیلومتر آزادراه است.عملیات ساخت دهانه 
دوم پل زیرگذر نوش آباد به کاشان در مسیر راه آهن سراســری از آبان سال ۹۵ آغاز شده و بنا بود در 

پایان سال ۹۸ به بهره برداری برسد. 
 

فرماندار نطنز خبر داد:

بهره برداری از 40 طرح عمرانی و خدماتی در نطنز
فرماندار نطنز گفت: بیش از ۴۰ طرح عمرانی کشاورزی و خدماتی در شهرستان نطنز به بهره برداری 
رسید.عباس ظریفی اظهار کرد: ۴۰ طرح عمرانی کشاورزی و خدماتی با اعتبار یک هزار میلیارد ریال 
در شهرستان نطنز به بهره برداری رسید.وی افزود: پروژه روشنایی روستای طامه در ۲ فاز ۶۰۰ متر 
و ۴۰۰ متری با اعتبار یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون و یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال با همکاری خیران 
انجام شد. همچنین خانه ورزشی روستای نیه نیز به بهره برداری رسید.فرماندار نطنز گفت: افتتاح 
اقامتگاه بوم گردی شیرعلی در روستای ده  آباد و بلوار ورودی روستای متین آباد با اعتبار ۱۸ میلیارد 
ریال شامل ۱۱ هزار متر زیرسازی و ۲ هزار و ۸۰۰ متر جدول گذاری انجام شد.وی تصریح کرد: همه 
تالش خود را انجام می دهیم که با بهره برداری از پروژه های ســطح شهرســتان نطنز چه در بخش 

کشاورزی و چه عمرانی، مشکالت پیش پای مردم رفع شود.

اخبار

 قطار تهران- کربال 
به راه افتاد

اولین قطار ترکیبــی تهران-کربال حرکت 
خود را آغاز کرد. وزارت راه و شهرســازی 
اعالم کرد حرکت این قطار به صورت یک 
رام در هفته خواهد بود و اولین سیر خود را 
به صورت کاروانی انجام داد. این قطار پس 
از حرکت در تهران و مسافرگیری در قم وارد 
شلمچه خواهد شد، پس از آن مسافران 
مسیر شــلمچه تا بصره را با اتوبوس طی 
کرده و از بصره مجددا بــا قطار وارد کربال 

خواهند شد.

عکس خبر روز

یک کارشناس صنعت خودرو:

 عدم واردات خودرو 
به دلیل کمبود ارز است

بازار خــودرو همچنان در رکود عمیقی به ســر 
می برد و این روزها چشــم انتظــار نتیجه دو 
جریان سیاســی و ابالغ مصوبه است؛ توافق 
برجام و مصوبه واردات خودرو.اگرچه آیین نامه 
واردات خودرو ابالغ شده و این بازار در واکنش 
به این مصوبه با اندک نوسان به سر می برد، اما 
رسیدن پاسخ اروپا به بسته پیشنهادی برجام 
و انتظار برای جواب ایران، موجب شده تا بازار 
خودرو همچنان در حالــت انتظار باقی بماند و 
خریداران و فروشــندگان در بالتکلیفی به سر 
می برند. البته به عقیده امیرحســین کاکایی، 
امروز گره رکود صنعت خودرو به دست برجام 
و یا واردات باز نمی شود و سیاست گذاران باید 
برنامه درستی برای این صنعت به دور از دستور 
پیاده سازی کنند. به گفته این کارشناس صنعت 
خودرو، عدم واردات خــودرو هیچ ارتباطی به 
حمایت از صنعت خودرو ندارد و دلیل آن کمبود 
ارز اســت. امروز بانک مرکزی ارز نــدارد و تا 
زمانی که ارز نباشد،بانک مرکزی مقابل واردات 
خودرو می ایستد و برعکس اگر روزی دیدیم که 
تحریم ها برداشته نشد و ارز هم وارد کشور نشد، 
اما واردات خودرو آزاد شــده، بدانید یک سری 
دالل به جان صنعــت خــودرو افتاده   اند. این 
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت می 
گوید: فعال جــو روانی بازار و خبرســازی ها به 
گونه ای اســت که همه تصور می کنند به دلیل 
برجام قیمت ها ریــزش خواهد داشــت، در 
حالیکه این گونه نیســت و چنیــن ماجرایی 
پشتوانه ای ندارد. به اعتقاد من، قیمت ها در بازار 
خودرو در سه دسته قرار می گیرند؛ دسته اول 
خودروهای وارداتی مثل سانتافه و ... هستند 
که در حقیقت و در مقایسه با نرخ دالر، قیمت 
این خودروها طی این مدت بیشتر از نرخ واقعی 
خود باالتر رفته اســت و حبــاب دارد. بنابراین 
معتقدم با رفع تحریم هــا قیمت خودروهای 
وارداتی یک افت شدید و منطقی بین ۲۰ تا ۳۰ 
درصد خواهند داشــت. چون ما مدت هاست 
واردات خــودرو نداریم و قیمــت خودروهای 

خارجی بیش از نرخ واقعی آن است.
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خانه سرتیپ سدهی، یادگاری از دوران قاجار در دل خمینی شهر
خانه سرتیپ سدهی، خانه ای مربوط به دوره قاجار در خمینی شهر استان اصفهان است. این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۸۰ با شماره ثبت ۵۴۴۴ به عنوان یک اثر ملی ثبت 
شد.خانه سرتیپ سدهی یا سرتیپ سده ای، خانه ای مربوط به دوره قاجار است که در خمینی شهر، در محله الدره فروشان، بلوار توحید واقع شده است. سرتیپ محمدحسن 
خان امینی سدهی فرزند یاور خان بود که پدرش از منصب داران و نظامی های دوره قاجار بوده است. خود سرتیپ فرمانده فوج جاللی ظل السلطان حاکم وقت اصفهان 
بوده است. وی در دوران انقالب مشروطیت و سال های جنگ جهانی اول و هرج ومرج و قحطی و بیماری بااقتدار تمام نسبت به امنیت بخش وسیعی از اصفهان همت 
گماشته است.از سرتیپ ۴ فرزند برجای می ماند که هرکدام شان دارای خانه های تاریخی جداگانه در هم جوار دیوان خانه بوده اند. خود این خانه ها حاال تبدیل به مجموعه 
زیبای تاریخی شده اند.در میدان ورودی شهر خمینی شهر و ابتدای خیابان توحید به تابلو »خانه ســرتیپ سدهی« برخورد می کنیم. در مقابل مسجد الدره کوچه ای قرار 
دارد که بدنه آن را خانه های تاریخی شکل می دهد. در میان کوچه یک میدان دیگر است که خانه سرتیپ با سردری باشکوه و مجلل مشرف به آن است. این سردر که با گچ 
و رسمی بندی پوشش داده شده یکی از زیباترین سردرهای تاریخی خمینی شهر محسوب می شود.سردر دارای دو سکو بزرگ و چهار طاقچه و رف در طرفین خود است. 
درب خانه سرتیپ با نقوش سایر درب ها فرق دارد. هشتی و داالن این درب با ۱۴ گنبد تاق و چشمه متمایز شده است. داالنی با سقفی بلند که منتهی به چهارخانه تاریخی 
است.اصلی ترین و شاخص ترین خانه ها دیوان خانه است. سرتیپ محمدحسین خان امینی سدهی فرزند یاور خان است. دیوان خانه در سال ۱۳۱۵ هجری قمری ساخته 
و در سال ۱۳۱۶ هجری قمری به اتمام می رسد. این دیوان خانه در زمینی در حدود ۳۸۰۰ متر احداث شده است. دیوان خانه دارای سه قسمت عمده تاالر، بخش تابستان 
نشین و بخش زمستان نشین است. تاالر با دو اتاق، پستو و گوشواره و یک ایوان باشکوه در شمال خانه قرار دارد.بخش زمستان نشین دارای یک اتاق سه دری و یک اتاق 

۵ دری و نارنجستان است و بخش تابستان نشین نیز دارای اتاق های سه دری و ۵ دری و ظرفشویخانه و حوض خانه است. ایوان اصلی خانه دارای چهارستون بلند به 
ارتفاع شش متر است.بدنه ایوان اصلی پوشیده از نقاشی های زیباست. ایوان با ۱۱ درب و پنجره باالیی به اتاق های تاالر و گوشواره مرتبط می  شود. بدنه تاالر 

با نقاشــی، گچ بری و آینه کاری تزیین شده 

است و سقف آن را با نوعی پوشش مثل کاغذدیواری پوشانده اند. سقف تاالر مسطح است ولی شاه نشین که در دو طرف آن بادگیر قرار دارد، یک شاه نشین با تاق جناغی 
دارد.شاه نشین درواقع زیباترین بخش این خانه است. در این قسمت بخاری گچ بری، نقاشی پشت آینه و کتیبه های زیبایی دیده می شود. حوض خانه این عمارت یکی 
از زیباترین حوض خانه های قاجار است که به سبک فرنگی ساخته شده اســت. بدنه حوض خانه دارای چهار ایوان با سقف های مسطح و جناغی است. دو ایوان راه های 
ارتباطی با اتاق های سه دری و دو ایوان دیگر عمیق تر و شاه نشین حوض خانه هستند.بدنه حوض خانه با نقاشی های فرنگی ازجمله موتیف های اسلیمی و پل و پرندگان 
تزیین شده است. اتاق های سه دری و پنج دری خانه سرتیپ به قرینه یکدیگر طراحی شده و به غیراز بخاری های گچ بری تزئینات خاصی دیده نمی شود.با توجه به کتیبه ای 
که در تاالر پذیرایی خانه وجود دارد ساخت این بنا یک سال طول کشیده است. بر اساس گفته های موجود،ظل السلطان حاکم وقت اصفهان قصد بازدید از خمینی شهر را 
داشته است که سرتیپ به دلیل نداشتن محل مناسب برای پذیرایی از وی درخواست دوساله برای مهیا کردن عمارت در شأن ایشان کرده است. پس ازاین مسئله سرتیپ 
به سرعت شروع به مهیاکردن عمارت کرده و بامهارت و استادی خاصی در مساحت ۲۳۵۰ مترمربع در جهت شمالی، جنوبی و با تمام امکانات  فراهم می کند.فرم سبک 
معماری و رنگ های مورداستفاده در تزیین ساختمان متعلق به معماری سبک قاجاری است .تامین روشنایی، گرمای زمستان و خنکی تابستان بیشتر از طریق عوامل 
طبیعی همچون نور خورشید و جریان هوا بوده است. دیوان خانه سرتیپ سدهی دارای تاالر، حوض خانه، نارنجستان، اتاق های سه دری و پنج دری و برج مراقبت است 

این بنای زیبا که از خشت خام و آجر ساخته شده دارای تزیینات بسیار چشم نوازی همچون گچ بری، منبت کاری 
آیینه کاری، پارچه های سقفی و پنجره های گره چینی شده است. این بنای باشکوه که سقف ایوان آن بر روی 

ستون های گچ بری شده با سرستون های برگ کنگری قرارگرفته و دارای حجاری های 
ظریف و زیباست و شکل بیرونی آن شباهت انکارناپذیری 

با عمارت باغ ارم شیراز دارد.

  ایران گردی

مفاد آراء
6/67 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 وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شــود . 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 تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 4967 - 1401/05/03 هيات ســوم خانم زکيــه آقا کوچکی 
فروشــانی به شناســنامه شــماره 2227 کدملي 1142410226 صادره خمينی شهر 
فرزند عباس در ششدانگ يکباب کارگاه و انبار به مساحت 935/80 متر مربع از پالک 
شماره 9  فرعی از 44  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از مالکيت حسن ملکی فروشانی طبق ســند انتقالی شماره 3183 مورخ 1347/04/29 

دفتر 92 اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/10

م الف: 1364787  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

6/68 آگهي ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 695 مورخ 1401/3/12 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 خانم پروين کريمی دســتنائی 
به شناسنامه شــماره 53 کدملی 6339950787  صادره شــهرکرد فرزند عبدالرضا در 
ششــدانگ يکباب خانه به مســاحت 120/96 متر مربع مفروزی از پالک شماره 424  
 فرعی از 4348 اصلی واقــع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملــک جنوب اصفهان 
 مع الواســطه و به موجب بيع نامه عادی و وکالتنامه از طرف آقای علی اکبر شيراز پور 

)مالک رسمی( خريداری شده است.
 لذا به منظور اطالع عمومــی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم 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: 1401/05/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/10

م الف: 1364930  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

6/69 آگهي ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 996 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 مالکانــه بالمعارض متقاضی، مالکيت خانم زهــرا کيانی هرچکانی 
 به شناســنامه شــماره 4610542072 کدملی 4610542072  صادره شهرکرد فرزند 
هيبت ا...  در ششدانگ يکباب خانه به مســاحت 153/84 متر مربع مفروزی از پالک 
شــماره 4455  اصلی واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان در 
ازای مالکيت رسمی مشــاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده اســت و مقداری نيز به موجب 

وکالتنامه شــماره 18669 مورخ 1400/7/4 دفتر 348 اصفهان نســبت به 15 ســهم 
 مشاع از ششــدانگ پالک ثبتی فوق الذکر از طرف خانم افسانه فردوسی چهارمحالی

 )مالک رسمی( به متقاضی) خانم زهرا کيانی هرچگانی( وکالت داده شده است. بنابراين 
متقاضی به شرح فوق، مقداری را دارای مالکيت رســمی می باشد و مقداری را وکالت 

دارد. 
 لذا به منظور اطالع عمومــی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
 صورتی که اشخاص نســبت 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 رســيد، 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: 1401/05/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/10

م الف: 1364823  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

6/70 آگهي ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شــماره 1327 مورخ 1401/5/1 هيات اول موضوع قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت خانم زهرا دهقانی 
دستجردی به شناسنامه شماره 960 کدملی 1286538084  صادره اصفهان فرزند علی 
بر پنج دانگ مشاع از ششدانگ  يکباب خانه به مساحت 165/02 متر مربع پالک شماره 
56  فرعی از 4483 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در 

ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است.
 - برابر رای شــماره 1363 مورخ 1401/5/8 هيات اول موضــوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت خانم مريم نصری 
نصرآبادی به شناسنامه شــماره 1280 کدملی 1284908615  صادره اصفهان فرزند 
مرتضی بر يک دانگ مشاع از ششدانگ  يکباب خانه به مســاحت 165/02 متر مربع 
پالک شماره 56  فرعی از 4483 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 مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
 صورتی که اشخاص نســبت 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 رســيد، 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: 1401/05/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/10

م الف: 1364701  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

6/71 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 1236 مــورخ 1401/4/23 هيات اول موضوع قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــی، مالکيت آقای محمد رضا 
اعرابی به شناسنامه شماره 1015 کدملی 2410599771  صادره آباده  فرزند امان اله در 
ششدانگ يکباب خانه به مســاحت 96 متر مربع مفروزی از پالک شماره 4370   اصلی 
 واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجــب بيع نامه عادی و 
مع الواسطه از طرف آقای حسين آقاجان دستجردی )مالک رسمی( خريداری گرديده است. 

 لذا به منظور اطالع عمومــی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
 صورتی که اشخاص نســبت 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 رســيد، 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: 1401/05/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/10

م الف: 1365054  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

6/72 آگهي ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 1328 مــورخ 1401/5/1 هيات اول موضوع قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای ســيد محمد 
رجالی به شناسنامه شــماره 1135 کدملی 1286410959  صادره اصفهان  فرزند سيد 
حسين  در ششدانگ قســمتی از يکباب کارگاه مکانيکی )که با پالک 4999/11232 
تشــکيل يکباب کارگاه مکانيکی را می دهند( به مســاحت 9/28  متر مربع به استثناء 
سه بيســتم اعيانی  پالک شــماره 41  فرعی از 4999   اصلی واقع در اصفهان بخش 
 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رســمی مشــاعی اوليه مفروز ثبتی

 گرديده است.  
لذا به منظور اطالع عمومی مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
 صورتی که اشخاص نســبت 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 رســيد، 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: 1401/05/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/10

م الف: 1365347  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

6/73 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 وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شــود . 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 تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 5325 - 1401/05/11 هيات دوم آقای حميد جمشــيدی به 
شناســنامه شــماره 41034 کدملي 1282339753 صادره اصفهان فرزند حســن در 
ششدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 101/37 متر مربع قسمتی از  پالک شماره 
363  فرعی از 40  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 
مالکيت غالم  عباس رمضانی لمجيری از سند شماره 3195 مورخ 1336/2/5 دفترخانه 

شماره 68 اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/10

م الف: 1364937  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
6/74 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 وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شــود . 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 تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 1706 - 1401/02/25 هيات دوم آقای محمد علی نقيان اليادرانی 
به شناسنامه شــماره 26906 کدملي 1280266694 صادره اصفهان فرزند حسين در 
ششدانگ يک باب مغازه به مساحت 16/50 متر مربع قســمتی از  پالک شماره 543  
فرعی از 3  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت 

صفحه 384 دفتر 4 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/10

م الف: 1365386  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
تحریر ترکه 

6/75 نظر به اينکه  دادخواستی مبنی بر تحرير ترکه مرحوم غالم عباس مندی نشلجی 
به شماره ملی 1261112687 که در تاريخ 1400/02/23 فوت نموده اند به شرح پرونده 
153/1400 به مجتمع شــوراهای حل اختالف شهرستان کاشــان - شعبه هيجدهم 
)نياســر( تقديم گرديده و قرار آن صادر شده است، لذا بدينوســيله به اطالع کليه ورثه، 
بستانکاران از متوفی ، مديونين به ايشان يا نماينده قانونی هر يک از آنها و يا اشخاص 
ذينفع ديگری که به نحوی حقی بــر ترکه متوفی مذکور دارند می رســاند تا در مورخ 
چهارشنبه 1401/07/20 راس ساعت 15/30 در اين شعبه واقع در ساختمان شهرداری 

نياسر جهت انجام تحرير ترکه حاضر شوند. 
م الف: 1374565 

شعبه هيجدهم شورای حل اختالف کاشان - نياسر 

 آگهــی تغییرات شــرکت تعاونی خدمات بهداشــتی درمانی 
 هدیه سالمت ســپاهان به شناســه ملی 10260654117 

و شماره ثبت 47311 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 06/05/1401 و نامه شماره 16035 
مورخ 11/5/1401 اداره تعاون اصفهان تصميمات ذيل اتخاذ شــد خانم زهرا 
السادات ابطحی کد ملی ) 1292062908( به سمت رئيس هيئت مديره و آقای 
محمد باقر حجارزاده ورنوسفادرانی کد ملی )1140950071 ( به سمت نايب 
رئيس هيئت مديره و خانم زهره ابطحی فروشــانی کد ملی ) 1290807401( 
به سمت منشی هيئت مديره تا تاريخ 20/02/1403 انتخاب شدند. خانم زهرا 
الســادات ابطحی کد ملی ) 1292062908( به ســمت مدير عامل تا تاريخ 
20/02/1403 انتخاب شد کليه قراردادها و اسناد تعهد آور از قبيل چک، سفته 
و برات و اوراق بهادارپس از تصويب هيأت مديره، با امضای مديرعامل و زهره 
ابطحی فروشانی )منشی هيئت مديره( و مهر شرکت معتبر خواهد بود واوراق 
عادی با امضاء خانم زهرا الســادات ابطحی )مديرعامل( و مهر شرکت معتبر 
خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غيرتجاری اصفهان )1374438(
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مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان:

اصفهان دومین استان کشور در تعداد استقبال کنندگان از 
مسابقات قرآن کریم است 

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به افزایش تعداد شرکت کنندگان چهل و پنجمین 
مسابقات قرآن کریم گفت: اصفهان دومین استان کشور در تعداد استقبال کنندگان مسابقات قرآن 
است.حجت االسالم محمد حسین بلک در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری چهل و پنجمین 
مسابقات قرآن کریم اظهار داشــت: حدود ۳۰ نفر از داوران و شورای عالی قرآنی بر کمیت و کیفیت 
مسابقات نظارت دارند.وی ادامه داد: رشته های آوایی در حد ضبط برنامه و ارسال برای ستاد داوری 
برگزار می شود و سایر رشته ها مانند قرائت، ترتیل و حفظ قرآن کریم در دو بخش خواهران و برادران در 
حال انجام است.مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان خاطر نشان کرد: شرکت کنندگان نسبت 
به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته و اصفهان دومین استان کشور در تعداد استقبال کنندگان از 
مسابقات قرآن کریم است.وی با بیان اینکه ممکن است در برخی از بخش ها با ریزش شرکت کنندگان 
مواجه باشیم، گفت: این امر دالیل مختلفی دارد که شرکت کنندگان فرصت حضور را از دست می دهند.

 
معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه:

رونق گردشگری مذهبی در اصفهان نیازمند توسعه ظرفیت 
بقاع متبرکه است 

معاون فرهنگی و اجتماعــی اداره کل اوقاف و امور خیریه اصفهان گفت: رونق گردشــگری مذهبی 
در استان نیازمند توســعه و بهره گیری مناســب از ظرفیت بقاع متبرکه و امامزادگان منطقه است.

حجت االسالم والمســلمین ولی ا... روان در گفت وگو با ایرنا بابیان اینکه بســترهای الزم توســعه 
گردشگری مذهبی در استان اصفهان مهیاست، افزود: این اقدامات در راستای تبدیل اماکن مذهبی 
به قطب های فرهنگی بنا بر تأکید رهبر معظم انقالب در دستور کار اوقاف قرار دارد.وی بابیان اینکه بقاع 
متبرکه استان اصفهان از قابلیت توسعه گردشگری مذهبی برخوردارند، اظهار داشت: در این خصوص 
با کمک واقفان و افراد نیکوکار در اســتان طرح تبدیل امامزادگان به مقاصد گردشگری در دستور کار 
اوقاف قرارگرفته است.معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه اصفهان افزود: به این 
منظور، احیای موقوفات و همچنین عملی کردن نیات واقفان خیراندیش استان، احداث کاروانسراها 

و مراکز فرهنگی و تجاری در کنار امامزادگان به طورجدی دنبال می شود.
  

رییس هیئت مدیره نظام پرستاری اصفهان خبر داد:

برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی پرستاران در اصفهان
رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری اصفهان گفت: دهمین جشنواره فرهنگی ورزشی پرستاران از ۱۱ تا 
۱۵ شهریورماه در اصفهان برگزار می شود.شیما صفازاده در گفت وگو با ایسنا با اشاره به برگزاری دهمین 
دوره جشنواره فرهنگی ورزشی پرستاری در اصفهان، اظهار کرد: این جشنواره ۵ روزه با حضور حدود ۱۰۰۰ 
شرکت کننده در رشته های تیمی و انفرادی به منظور ایجاد فرصتی برای آرامش و شور و نشاط پرستاران 
پس از بحران دوران کرونا در نظر گرفته شده و فرصت های فرهنگی و بازدید از جنبه های تاریخی اصفهان 
نیز در آن لحاظ می شود.وی، هدف از برگزاری این جشــنواره ها را ایجاد شور و نشاط میان اعضا و کادر 
پرستاری دانست و درباره واجدین شرایط ثبت نام، گفت: سازمان نظام پرستاری به عنوان یک سازمان 
مردم نهاد است که مختص کادر پرستاری تشکیل شده اســت و تمام اعضای آن امکان حضور در این 
جشنواره را دارند.دبیر اجرایی دهمین جشنواره فرهنگی ورزشی پرستاران، ادامه داد: کادر پرستاری شامل 
کادر بهیار، اتاق عمل، پرستار، بیهوشی و فوریت هاست و هر کدام با پرداخت حق عضویت، عضوی از این 
سازمان خواهند بود تا فعالیت های علمی، آموزشی، فرهنگی، ورزشی و تحقیقاتی انجام شود.صفازاده 
اضافه کرد: دهمین جشنواره فرهنگی ورزشی پرستاران در ۸ رشته انفرادی و ۲ رشته تیمی برگزار می شود.

معاون استاندار اصفهان: برپایی موکب های اربعین کار دولت نیست

مردم، پای کار اربعیِن ارباب

معاون سیاســی امنیتی و اجتماعی استانداری 
اصفهان گفــت: برپایی موکب هــای اربعین باید 
توسط مردم اداره شود و نباید در این زمینه توقعی از دولت و حاکمیت 
داشته باشــیم.   محمدرضا جان نثاری در جلسه ستاد اربعین استان 
در اســتانداری اصفهان افزود: اربعین یک همایش مردمی اســت و 
قرار نیست که امکانات این همایش از طریق دولتی تامین شود، البته 
توزیع برخی از اقالم از جمله دارو و آرد در انحصار دولت است؛ اما بهای 
این اقالم هم باید توسط برگزار کنندگان موکب اربعین پرداخت شود 
ولی حاکمیت دینی هم هر چه در توان دارد به این حرکت و کمک های 
مردمی اضافه می کند اما نباید بعنوان وظیفه حاکمیت محسوب شود. 
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان اظهار داشت: 
حاکمیت دینی بر اساس اعتقادات مسئوالن همواره در صحنه برگزاری 
همایش اربعین حاضر می شــود و در این راستا به همه فرمانداران در 
استان ابالغ شده است که در صورتی دســتگاه های اجرایی، خودرو، 
تانکر و کولری دارند که می تواند برای یک ماه در اختیار موکب ها قرار 
گیرد  بالمانع اســت؛ اما مســئله اداره موکب باید توسط مردم برنامه 

ریزی شود.
وی اضافه کرد: به عنوان دولت خدمات عام المنفعه را به موکب ها ارائه 

می دهیم و در این زمینه تسهیلگری می کنیم؛ اما بعضی از این موارد 
نباید به عنوان تکلیف دولت محسوب شود و انجام آن خوب و مطلوب 

است ولی نباید به عنوان وظیفه و تکلیف محسوب شود.
جان نثاری خاطرنشــان کــرد: برنامه ریزی و برگــزاری موکب های 
اربعین تا امروز هم توســط مردم برگزار شــده اســت و بــا توجه به 
بودجه های دولتی امــکان اینکه صفر تا صد خدمات رســانی به پنج 

میلیون زائر را بر عهده بگیریم، وجود ندارد.
وی افزود:مراسم اربعین هر ساله با حضور بیشتر مردم برگزار خواهد 
شد و بر اســاس پیش بینی ها تا چند ســال آینده ۲۰ میلیون نفر در 
این همایش بزرگ شــرکت خواهند کرد که به طور حتــم باید برنامه 
ریزی های این مراسم توسط مردم انجام شود.معاون سیاسی امنیتی 
و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: اســتانداردهای الزم برای ارائه 
مجوز به موکب ها باید رعایت شــود. وی تاکید کرد: زیرساخت ها، در 
اختیار داشتن  کارکنان بهداشتی و درمانیجزو استاندارد های برپایی 
موکب ها محسوب می شــود که باید در اختیار داشته باشند تا مجوز 
برپایی موکب به آنها ارائه شــود تا خروجی مثبتی به همراه داشــته 
باشــد.جان نثاری ادامه داد: وجود روحانی و پزشــک در موکب ها 
ضرورت دارد و باید در این زمینه تدابیری توسط حاکمیت برای امسال 

و سال آینده اندیشیده شــود و در صورتی که موکبی توان ارائه اینگونه 
خدمات اســتاندارد را ندارد دلیلی بر اســتقرار و راه اندازی آنها وجود 
ندارد.  وی بیان کرد: امسال در این شرایط اقتصادی باید به طور ویژه 
و در حد توان به موکب ها کمک کنیم تا خدشه ای به این حرکت عظیم 
مردمی وارد نشــود؛ اما افق ما برگزاری مردمی مراسم اربعین است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان اظهار داشت: 
ستاد اربعین به هیچ وجه نباید به ســمت دولتی شدن حرکت کند و 
باید به صورت مردمی اداره شود؛ اما هر امکانی که در اختیار حاکمیت 
و دولت قرار دارد در اختیار اربعین قرار خواهد گرفت.   وی اضافه کرد: 
در صورتی که تعداد زائران افزایش پیدا کرد و نیاز به استفاده از اتوبوس 
های فوالد مبارکه هم وجود داشــت باید چند روز بــه کارمندان این 
شرکت با تاکسی خدمات رســانی کنیم تا زائران معطل نشوند.  جان 
نثاری افزود: ما موظف به تامین تسهیالت زائران اربعین هستیم ؛اما 
پرداخت قیمت تسهیالت نباید جزو تکالیف حاکمیت محسوب شود.    
 جلسه ستاد اربعین اســتان در اســتانداری اصفهان روز چهارشنبه 
با حضور معاون سیاســی امنیتی و اجتماعی اســتانداری اصفهان و 
مدیران دیگر دستگاه های مسئول در این ستاد در استانداری اصفهان 

برگزار شد.

ستاد اربعین به هیچ وجه نباید به سمت دولتی شدن 
حرکت کند و باید به صورت مردمی اداره شود؛ اما هر 
امکانی که در اختیار حاکمیت و دولت قرار دارد در اختیار 

اربعین قرار خواهد گرفت

با مسئولان جامعه

رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: مردم به 
شدت از شعار دادن برخی مســئوالن متنفر هستند، 
زیرا باید خدمات مســئوالن را در عمل مشاهده کنند.

حجت االســالم اســدا... جعفری، در مراسم تکریم 
و معارفه رئیس دادگســتری و دادستان شهرستان 
اردستان، اظهار کرد: همه قوا باید در مسیر خدمتگزاری 
به مردم  تــالش کنند که در این رابطه دســتگاه های 
مختلف و در رأس آن قوه قضاییه و مجلس باید دولت 

را در سطوح مختلف بیشــتر یاری رسانند.وی افزود: 
همه مسئوالن کشــور در هر سمت و سطوحی که قرار 
دارند نیاز به تذکر دارند، زیرا موعظه عامل پیشــرفت 
هر فرد و مسئول اســت.به گزارش ایسنا، رییس کل 
دادگستری استان اصفهان با اشــاره به تغییرات در 
حوزه های قضایی شهرستان های استان، گفت: جابه 
جایی ها با هــدف تقویت حوزه هــای قضایی انجام 
می شــود که با برآوردی دقیق صورت می گیرد. البته 
تغییر به دلیل ضعــف مدیران قبلی در آن دســتگاه 
نیست، ولی بعد از چندســالی نیاز به یک فکر جدید 
در دستگاه دارد.جعفری با بیان اینکه مدیری که قرار 
اســت در خدمت مردم باشــد نباید فقط شعار دهد، 

گفت: به همه مدیران قضایی استان تاکید کردیم که 
حق ندارند نگاه سلیقه ای را در حوزه قضایی خود داشته 
باشند، زیرا همه مسئوالن باید خدمتگزار مردم باشند.
وی گفت: امروز مردم به شــدت از شعار دادن برخی 
مسئوالن متنفر هستند، زیرا باید خدمات مسئوالن را در 
عمل مشاهده کنند. البته مردم همیشه مسئول خدوم 
را از مسئول نمایشی تشخیص می دهند.رییس کل 
دادگستری استان اصفهان با اشــاره به کمبودهایی 
که در دستگاه قضایی استان وجود دارد، گفت: هنوز 
نتوانستیم شأن مردم را در تکریم ارباب رجوع رعایت 
کنیم، باید به گونه ای اولویت بندی شود که در تکریم 

ارباب رجوع شرمنده مردم نشویم.

رییس کل دادگستری استان اصفهان:

مردم از مسئولی که فقط شعار می دهد، متنفر هستند

آغاز مرحله استانی 
چهل وپنجمین 

مسابقات 
سراسری قرآن

مرحله استانی چهل وپنجمین 
دوره مســابقات سراســری 
قرآن کریم در استان اصفهان 
در آســتان مقدس امامزاده 
سیدمحمد )ع( خمینی شهر 

آغاز شد.

1420 کیلوگرم مواد مخدر در شهرستان اردستان کشف شد
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان از کشــف و ضبط یک هزار و ۴۲۰ کیلوگرم مواد مخدر در شهرستان 
اردستان خبر داد.سردار محمدرضا میرحیدری تصریح کرد: ماموران انتظامی با  انهدام دو گروه قاچاق 
مواد مخدر، موفق به کشف این مقدار انواع مواد مخدر شدند.وی افزود: ماموران انتظامی شهرستان های 
نایین و اردستان موفق شدند در عملیات مشترک، دو گروه قاچاق و حمل مواد مخدر را که از شرق و جنوب 
کشور به سمت تهران در حال حرکت بودند را شناسایی و متالشی کنند.فرمانده انتظامی استان اصفهان 
افزود: در عملیات اول نزدیک به ۷۲۰ کیلوگرم تریاک، ۲۵۰ کیلوگرم شیشه و مواد صنعتی ، ۵۳ کیلوگرم 
مرفین و ۴۸ هزار قرص و ۲۵ لیتر شربت متادون کشف شد.وی اظهار داشت: همچنین در عملیات دوم 
۴۲۰ کیلوگرم تریاک کشــف و در مجموع  از این دو باند مقدار یکهزار و ۴۲۰ کیلوگرم مواد مخدر کشف و 

سه دستگاه خودرو توقیف شد.
 

باند سارقان 200 میلیارد ریالی در اصفهان  منهدم شد
فرمانده انتظامی استان از دستگیری اعضای باند ۵ نفره غیر بومی و در حرکت که با دستبرد به ۳۰ منزل 
اقدام به سرقت ۲۰۰ میلیارد ریال اموال مردم کرده بودند در عملیات ضربتی کارآگاهان این فرماندهی 
خبر داد.سردار محمدرضا میرحیدری اظهار داشت: در پی شکایت یکی از شهروندان ساکن در جنوب شهر 
اصفهان مبنی بر سرقت طالجات از منزل وی و همچنین وقوع چندین فقره سرقت مشابه دیگر در همان 
حوالی موضوع به صورت تخصصی در دستور کار کارآگاهان پایگاه جنوب پلیس آگاهی استان اصفهان قرار 
گرفت.وی افزود: کارآگاهان پس از بررسی صحنه های وقوع جرم و جمع آوری آثار به جا مانده از سارقان 
و همچنین انجام یک سری اقدامات تخصصی و پلیســی دریافتند که این سرقت ها توسط یک باند از 
سارقان حرفه ای و غیر بومی انجام شده است.فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد: سرانجام با رصد 
هوشمندانه مشخص شد اعضای این باند به یک منزل مجردی در یکی از شهرک های حاشیه شهر اصفهان 
تردد دارند که بالفاصله کارآگاهان وارد عمل شده و با اخذ دستور از مرجع قضایی محل را به محاصره خود 
در آورده و  طی یک عملیات کامال دقیق و ضربتی هر ۵ متهم را دستگیر کردند.سردار میرحیدری از کشف 
تعدادی از اسباب و وسایل مربوط به سرقت های منزل و همچنین توقیف ۲ دستگاه خودروی پژو پارس و 
پژو ۴۰۵ در بازرسی از منزل متهمان خبر داد و گفت: با بررسی سوابق و استعالمات صورت گرفته مشخص 
شد تمامی متهمان دستگیر شده  دارای سابقه سرقت منزل در سایر استان ها بوده و تحت تعقیب هستند.

 

توقیف خودرو های حامل کاالی قاچاق در کاشان
فرمانده انتظامی شهرستان کاشان از توقیف چهار دستگاه خودروی حامل کاالی قاچاق و دستگیری 
فروشــندگان مواد مخدر در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه خبر داد.سرهنگ ایرج کاکاوند اظهار 
کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی کاشان، به منظور اجرای طرح مبارزه قاطع با پدیده شوم قاچاق 
کاال در محور های مواصالتی در عملیاتی سه دستگاه پراید و یک دستگاه پژو پارس را توقیف کردند.

وی تصریح کرد: ۴۶۹ قلم انواع لوازم التحریر، ۵۵ دستگاه لوازم برقی، ۴ عدد کولر گازی، ۳۵ تخته 
پتو، ۶۰۰ کیلوگرم گردو، ۱۱۰ کیلو بادام، ۸ دستگاه جارو برقی، ۱۴ دستگاه همزن برقی و بیش از ۲ هزار 
و ۵۰۰ عدد قاشق فاقد مجوز در بازرسی از خودرو های توقیفی کشف شد.فرمانده انتظامی کاشان با 
بیان اینکه ارزش کاال های کشف شده برابر نظر کارشناسان سه میلیارد و ۶۶۰ میلیون ریال برآورد شده 
است، افزود: چهار نفر در این کشف دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.سرهنگ کاکاوند با اشاره 
به اهتمام جدی پلیس در برخورد با پدیده شوم کاالی قاچاق گفت: مردم در صورت اطالع از هرگونه 
جابه جایی کاالی قاچاق مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.فرمانده انتظامی کاشــان 
همچنین از دستگیری ۲ فروشنده مواد مخدر وکشف یک کیلو و ۸۰۰ گرم هروئین در این شهرستان 
خبر داد.ســرهنگ ایرج کاکاوند اضافه کرد: با توجه به اخبار دریافتی مبنی بر اقدام به فروش مواد 
مخدر صنعتی از سوی ۲ نفر در سطح شهر کاشان و در راستای اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده و 

جرم خیز؛ بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وز عکس ر

خبر روزناجا

معاون پرورشی و فرهنگی اداره 
کل آموزش و پرورش استان خبر داد:

برگزاری کارگاه های ویژه 
عفاف و حجاب در مدارس 

دخترانه اصفهان
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان  از برگزاری کارگاه های 
ویژه عفــاف و حجــاب در مــدارس دخترانه 
اصفهان و شهرســتان های اطــراف خبر داد.

مهدی نم نبات با اشــاره به برگــزاری چندین 
نشست با مســئولین و فعاالن حوزه حجاب و 
عفاف اســتان گفت:خروجی این نشست ها 
طراحی کارگاه های آموزشــی ویــژه مدیران و 
عوامل مدارس به ویژه مدارس دخترانه استان 
در تابســتان و قبل از شــروع مهرماه شد که از 
مردادماه در مناطق و شهرستان های پیربکران، 
برخوار، فالورجان، نجف آبــاد و تیران و کرون 
برگزار و در ادامه در سایر مناطق و نواحی استان 
تا پایان شــهریورماه این کارگاه دو روزه برگزار 
خواهد شد.معاون پرورشــی و فرهنگی اداره 
کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان افزود: 
گسترش و غنای فرهنگی طرح های حجاب و 
عفاف در فضا های آموزشی و پرورشی مدارس، 
تعمیق باور های دینی با تأکید بر حجاب و عفاف 
در دوره های مختلف تحصیلی و جلب مشارکت 
سازنده مدارس در حفظ، تعمیق و اشاعه حیا، 
عفاف و پوشــش دانش آمــوزان و همکاران، 
همچنین برنامه ریزی به منظــور اقناع فکری 
دانش آموزان جهت پذیرش قلبی و درونی حیا، 
حجاب و عفاف و عمل بــه آن، با تبیین دیدگاه 
اسالم از جمله اهدافی است که انتظار داریم با 
همکاری مدیران و معاونین و دبیران مدرســه 
بدان دست یابیم. نم نبات تاکید کرد: با همکاری 
نهاد های فرهنگی و با برنامه ریزی های انجام 
شــده همراه بــا همــکاری ادارات آموزش و 
پرورش نواحی و مناطق چهل و یک گانه استان 
و با حضور مدیران مــدارس دخترانه، مربیان 
و معاونین پرورشــی و آموزشــی، آموزگاران 
ابتدایی و دبیران دینی و معارف در قالب دوره 
۱۶ ساعته ضمن خدمت برگزار می شود که با 
نظرسنجی کتبی به عمل آمده مورد استقبال 

همکاران محترم واقع شده است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان خبر داد:

کلنگ زنی 5 پروژه آموزشی در استان اصفهان به مناسبت هفته دولت

ایرنا

مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان از کلنگ زنی پنج پروژه آموزشی با تعداد 
۲۷ کالس و کارگاه در شهر اصفهان و شهرســتان های استان به مناسبت هفته 
دولت خبر داد.مجید نسیمی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، درباره اینکه کلنگ زنی 
پنج پروژه آموزشی در استان اصفهان به مناســبت هفته دولت با زیربنای بالغ 
بر ۴۴۰۰ متر مربع اجرایی شده است، اظهار کرد: این پروژه ها در شهرستان های 
ســمیرم، بویین و میاندشــت، آران و بیدگل و آموزش و پرورش ناحیه شش 
شــهر اصفهان کلنگ زنی شــده اســت.وی افزود: از این پروژه ها، سه مورد در 
مناطق محروم یکی در شهر افوس از شهرســتان بوئین میاندشت و از اعتبارات 
محرومیت زدایی، دو پروژه با مشارکت خیر مدرسه ساز حاج محمدحسین جزی 
و خیران محلی در شهرستان سمیرم روستای کاسگان و شهر حنا کلنگ زنی شده 

است.مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان تصریح کرد: همچنین با مشارکت 
خیر مدرسه ســاز حاج اصغر تجدد و در راستای نهضت هنرستان سازی اصفهان 

شاهد کلنگ زنی هنرستان ۹ کالسه در ناحیه شش اصفهان بودیم.



قهرمان کشتی جهان:

تمامسختیهارابرایکسببهترینمدالتحملمیکنم
دارنده مدال برنز المپیک و طالی جهان در وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی گفت: فشار تمرینات را برای کسب خوشرنگ مدال رقابت های جهانی و شادی کردن دل 
مردم تحمل می کنیم.محمدهادی ساروی اظهار کرد: تمرینات پرفشار و سختی را پشت سر می گذاریم. از طرفی فشارهای اردو از جمله دوری از خانواده و شرایط 
قرنطینه و فضای خسته کننده نیز بر ما تاثیر می گذارد، اما وقتی جواب زحمت های خود را با یک مدال خوش رنگ می گیریم تمامی خستگی از تن مان در می آید.

این فرنگی کار مازندرانی در مورد هدفش در کشتی اظهار داشت: هدفم این است تا جایی که می توانم و شرایط اجازه دهد برای کشورم افتخارآفرینی کنم و پرچم 
ایران را در میادین مختلف جهانی به اهتزاز در بیاورم.دارنده مدال برنز المپیک و طالی جهان در پایان خاطرنشان کرد: همه کشتی گیران تمرینات خوبی را پشت سر 
گذاشتند و کادر فنی و فدراسیون نیز نهایت تالش خود را کرده است و امیدوارم که با توکل بر خدا و دعای خیر مردم حاصل این تالش ها کسب مدال های خوش رنگ 
و عنوان قهرمانی در رقابت های جهانی صربستان باشد.ساروی در مورد رابطه خود با سایر کشتی گیران در اردو گفت: ما همه جزو یک تیم و همه با هم همدل و یکدل 

هستیم، اما به خاطر برخی آشنایی های قبلی با برخی از کشتی گیران صمیمیت بیشتری وجود دارد و من با ناصر علیزاده و امیرحسین حاجی پور راحت تر هستم.
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پیام»هالر«برایهواداراندورتموند
مهاجم بوروسیا دورتموند که دوران درمان خود را پشت سرمی گذارد پیامی را برای هواداران این تیم 
منتشر و تاکید کرد که در شرایط خوبی به سر می برد.به گزارش ایسنا و به نقل از اسپورت، سباستیان 
هالر، خرید بوروسیا دورتموند در فصل نقل و انتقاالت تابستانی بود.این مهاجم ساحل عاجی مشتریان 
زیادی داشت؛ اما تصمیم گرفت که راهی بوروسیا دورتموند شود تا جایگزین ارلینگ هالند در این تیم 
شود؛ اما نمونه آزمایش او نشان داد که مبتال به سرطان اســت و به همین خاطر فعال دوران شیمی 
درمانی را پشت ســرمی گذارد.او پیامی را برای هواداران دورتموند منتشر و اعالم کرد که در وضعیت 
خوب بدنی به سر می برد و بی صبرانه منتظر بازگشت به میادین است.هالر در این پیام خود نوشت: 
احساس می کنم که وضعیت خوبی دارم. به خوبی غذا می خورم و زیاد وزنم را از دست نداده ام و این 
باعث شده است تا از نظر بدنی در وضعیت بهتری باشم. رفته رفته تمرینات خود را در سالن ورزشی 

آغاز کرده ام؛ اما برای بازگشت به زمان نیاز دارم.
 

اتهامدوبارهبه»پوگبا«؛میلیونهایوروهزینهبرایجادوگر!
به گزارش »ورزش سه«، خانواده پوگبا در روزهای اخیر یکی از جنجالی ترین بحث های دنیای فوتبال 
طی چند سال اخیر را به خود اختصاص داده اند. برادر این ســتاره فرانسوی چند روز قبل ویدئویی 
منتشر کرد و مدعی شد که قصد دارد افشاگری هایی را درباره او انجام دهد و چهره واقعی این بازیکن 
را به دنیا معرفی کند. پس از این اتفاق بود که پل پوگبا اعالم کرد که از مدتی قبل به صورت رسمی علیه 
برادرش و گروهی که عضو آن است و چند دوست دوران کودکی این بازیکن نیز در آن حضور دارند و 
قصد باج گیری را داشته اند ،به پلیس شکایت کرده است.ماتیاس پوگبا مدعی شده بود که برادرش 
با جادوگری در ارتباط است و اقدام به گرفتن طلسم برای کیلیان امباپه کرده است تا برای این بازیکن 
دردسر ایجاد کند، موضوعی که به صورت کامل از سوی این ملی پوش فرانسوی تکذیب شد.او حاال 
ویدئوی جدیدی را منتشر کرده و مدعی شده است که برادرش میلیون ها یورو به این جادوگر پرداخت 
کرده است. ماتیاس پوگبا می گوید تمام اظهارات برادرش دروغ است، هیچ باج خواهی شکل نگرفته 
است، او صرفا برای نجات جان و آزادی خودش تالش می کند و اگر حرف های او حقیقت نداشت، چرا 
پوگبا محکوم به پرداخت مبلغی پول به دوستان دوران کودکی اش شد؟ماتیاس پوگبا در بخشی از این 
ویدیو گفت:» او همین حاال در گفت وگو با پلیس تایید کرده که مبلغی را برای جلوگیری از مصدومیت 
به جادوگرها پرداخت کرده است. آیا پیشــگیری از مصدومیت نیاز به پرداخت چند میلیون یورو به 
جادوگرها در طول این چند سال دارد؟ )خصوصا که جواب هم نداد( و تحقیقات از سوی اداره مالیات 

لندن می تواند سندی بر اثبات حرف من باشد.«
 

»مورینیو«بههنگامتعویضشدن»دیباال«چهچیزی
بهاوگفت؟

ژوزه مورینیو که شاگردانش در هفته چهارم سری A ایتالیا با نتیجه 3 بر صفر تیم مونتزا را از پیش رو 
برداشتند و با 10 امتیاز صدرنشینی خود را تداوم بخشیدند، پس از این بازی درباره زننده دو گل تیمش 
در این دیدار گفت: فصل گذشته وقتی با یوونتوس در ورزشگاه المپیکو بازی داشتیم و وقتی دیباال 
تعویض شد، به او گفتم که »تو پسر واقعا خوبی هستی«. در این بازی هم موقع تعویض کردن پائولو 
دوباره همان جمله را به او گفتم و با هم به این موضوع خندیدیم که اوضاع از آن زمان تا به حال چقدر 
تغییر کرده است.  وی در ارزیابی بازی هم اظهار داشــت: روی هم رفته این بهترین بازی ما از حیث 
آرامشی که در بازی برای رسیدن به نتیجه  دلخواهمان داشتیم، بود، اما این بازی بیشتر از چیزی که به 
نظر می رسید، سخت بود. مونتزا در این دیدار مشکالتی را برای ما در مقطع آغازین بازی به وجود آورد و 
مجبور شدیم آنها را سخت تحت فشار قرار دهیم. مونتزا تیم خیلی جالبی است و وقتی مصدومان شان 

بازگردند، تیم به مراتب بهتری خواهند شد.

چرا مجمع فدراسیون فوتبال »تاج« را برگزید؟

2 سال و نیم فرصت برای جبران
 انتخابات فدراســیون فوتبال برگزار و مهدی تاج با 
کســب ۵1 رای از ۸1 رای ماخوذه باالتر از میرشــاد 
ماجدی و عزیز ا...محمدی که به ترتیب ۲۵ و ۴ رای کسب کرده بودند، بار 
دیگر و این بار تا ۹ اسفند 1۴03 به عنوان رییس جدید فدراسیون انتخاب 
شد.این در شــرایطی است که فوتبال کشــورمان پس از اتمام ثبت نام 
نامزدهای ریاست فدراســیون در تاریخ ۲0 تیر تا آغاز مجمع انتخاباتی، 
شرایط بســیار ملتهبی را تجربه کرد.جدا از آن ۲ سال سپری شده پس 
از مدیریت مهدی تاج آنچنان شرایط ویژه ای در فوتبال ایجاد کرد که در 
نهایت مجمع فدراسیون فوتبال تصمیم گرفت بار دیگر این مدیر را به مسند 

ریاست فدراسیون فوتبال بازگرداند.

چالشیکهخیلیزودختمبهخیرشد
تنش ها برای کسب صندلی ریاست فدراسیون آنچنان فزونی یافت که 
حتی تا بامداد روز برگزاری انتخابات نیز ادامه داشــت. جایی که حسن 
کامرانی فر، دبیرکل فدراســیون در رســانه ملی خبر لغو مجمع را شبانه 
رسانه ی ای کرده و جو بســیار عجیبی را به وجود آوردند که این اقدام با 
توجه به حضــور نمایندگان AFC در تهران می توانســت لطمات جبران 
ناپذیری برای فوتبال کشــور به همراه داشته باشد؛ اما در نهایت اعضای 
هیئت رییسه با برگزاری جلسه فوری بامدادی، تصمیم کامرانی فر را فاقد 

استدالل دانسته و رای به برگزاری مجمع دادند.

تاجازکارنامهخاکستریدرسگرفتهاست؟
بازگشت تاج به فدراسیون فوتبال پس از فاجعه قرارداد مارک ویلموتس 
و صدور حکم قطعی پرداخت 3 میلیون و 3۲۵ هزار یورو به مربی بلژیکی 
اسبق تیم ملی و 3۵۴ هزار یورویی مانوئل فررا، دستیار این مربی برخی 
ابهامات مالی شرکت فوالد مبارکه با انتقادات زیادی همراه شده و قطعا 
در این فضا کار برای رییس جدید بسیار دشوار خواهد بود و افکار عمومی 
و جامعه ورزش به نوعی امیدوار به جبران اتفاقــات تلخ ماجرای مارک 
ویلموتس هستند. هرچند در دوره مدیریت قبلی تاج در فدراسیون اتفاقات 
مثبتی مثل کسب بهترین نتیجه تاریخ حضور تیم ملی در جام جهانی با 
هدایت کارلوس کی روش، صعود تیم های ملی نوجوانان و جوانان به جام 
جهانی، کسب رتبه سوم جام جهانی فوتســال، دوم جام جهانی فوتبال 
ساحلی و حضور بانوان در ورزشگاه با حضور آنها در دیدار ایران و کامبوج و 
همچنین پرسپولیس و کاشیما آنتلرز ژاپن در فینال لیگ قهرمانان سال 
۲01۸ رقم خورد؛ اما انتظار می رود تاج با درس گرفتن از تجربه های تلخ و 

شیرین دوره مدیریت قبلی اش، طرحی نو برای اداره فدراسیون دراندازد.

بازوانتاجوضعیتفوتبالرابهترمیکنند؟
پس از انتخاب تاج به عنوان رییس جدید فدراســیون فوتبال، برای دو 
نایب رییس پیشنهادی او نیز رای گیری صورت گرفت و در نهایت مهدی 
نبی با 6۴ رای و منصور قنبرزاده بــا ۵۸ رای به ترتیب نایب رییس اول و 
دوم این مجموعه انتخاب شدند. نبی و قنبرزاده جزو مهره های باسابقه 
مدیریت باال در فوتبال کشورمان هستند که در سوابق هر دو عضویت در 
هیئت رییسه و دبیرکلی فدراسیون دیده می شود. به همین دلیل آنها باید 
به عنوان نیروهایی باتجربه به بازوان قدرتمندی برای تاج تبدیل شوند تا 
از این طریق بتوان به بهبود وضعیت فوتبال کشور در تمام سطوح ملی و 
باشگاهی بیش از پیش امیدوار ماند. از طرفی محمدرضا ساکت که پیش 
از این مشاغل زیادی مثل دبیرکلی، مدیر تیم ملی، مدیر مرکز ملی فوتبال 
و ... را برعهده داشت نیز با کســب ۲6 رای به عنوان نماینده باشگاه ها در 
هیئت رییســه معرفی شــد و از او نیز انتظار می رود به خوبی حق تمام 
باشگاه ها را پیگیری کرده و البته در امور کالن فدراسیون نیز به تیم فعلی 

مدیریتی کمک کند.

انتظارازماجدیچیست؟
میرشاد ماجدی که ۲۸ بهمن 1۴00 به عنوان جانشین شهاب عزیزی 

خادم سرپرستی فدراسیون را برعهده گرفت، در رقابت با تاج نتوانست 
جایگاه ریاســت را به دســت آورد؛ اما او همچنان باید به عنوان عضو 
هیئت رییسه به فعالیت خود ادامه بدهد. هرچند تفاوت دیدگاه در هر 
مجموعه ای وجود دارد و در بسیاری از مواقع همین موضوع، راندمان 
مجموعه را هم بــاال خواهد برد؛ امــا از ماجدی به عنــوان یک چهره 
فوتبالی انتظار می رود با فراموش کردن تمــام اتفاقاتی که در دوران 
رقابت با تاج رخ داد، نگاهی همسوتر با همکارانش داشته باشد. تاج 
ثانیه هایی پس از انتخاب به عنوان رییس جدید فدراسیون اعالم کرد: 

امروز روز کار و تالش است. 
از فردا همه آنچه گذشته از نظر من دور ریخته  شده و فقط باید رفاقت 
و دوســتی و برادری و همکاری باشــد. ماجدی نیز به این همکاری 
تاکید و اعالم کرد: تاج به عنوان رییس فدراسیون فوتبال انتخاب شده 
و وظیفه همه ماســت که نه به مهدی تاج بلکه به فوتبال کشور کمک 
کنیم. باید به تیم ملی کمک کنیم.سرپرســت قبلی فدراسیون نیز در 
این دوره شش ماهه نقاط مثبت و منفی زیادی در عملکردش داشت؛ 
اما اکنون او و البته همه اعضای هیئت رییسه باید برای اعتالی پرچم 
فوتبال ملی منیت هــا را کنار بگذارند و فقط بــه فکر تحقق یک هدف 

مشترک باشند.

خبر روز

صدایطرفداران»مجیدی«درآمد
فرهاد مجیدی فصل گذشــته موفق شد اســتقالل را بدون شکســت قهرمان لیگ برتر کند. این 
موضوع مورد توجه اکثر ورزشــی ها قرار گرفت و حتی مخالفان او در ابتدای فصل، در پایان لیگ 
از عملکردش تعریف و تمجید کردند. اما سرمربی فعلی استقالل در کنفرانس بعد از بازی با نفت 
مسجد سلیمان مدعی شد استقالل فصل گذشته فقط دفاع می کرد و تیم تحت نظر او هجومی و 
با شیوه ای متفاوت بازی می کند.همین اظهار نظر باعث شد تا صدای اعتراض هواداران مجیدی 
بلند شود و در فضای مجازی به انتقاد از ســاپینتو بپردازند. آنها با اشاره به شکست استقالل برابر 
یکی از حریفان اصلی اش یعنی ســپاهان، پیروزی برابر دو تیم تازه صعود کــرده به لیگ برتر و 
تســاوی برابر تیم کم مهره و کم بضاعت نفت مسجدســلیمان معتقد هستند استقالل تحت نظر 
ساپینتو با ادامه این نتایج و بازی ها حتی در جمع تیم های مدعی قهرمانی نخواهد بود چه برسد 
به تکرار قهرمانی مجدد. هــواداران مجیدی با یادآوری مصاحبه های ســاپینتو در ابتدای فصل تا 
کنون، مدعی شدند او هفته به هفته توقع هواداران اســتقالل را کمتر می کند! آنها می گویند او در 
بدو ورودش به ایران گفت ۴ جام می خواهد، بعد از اولین شکست اعالم کرد تکرار قهرمانی سخت 
است و حاال هم گفته استقالل فصل گذشــته فقط دفاع می کرد!هواداران و طرفداران مجیدی به 
ساپینتو تاکید کردند او هم اگر می تواند با دفاع کردن تیمشان را قهرمان کند و از حاال تا پایان لیگ 

دیگر باخت نداشته باشد!
 

امیداولگلزنیپرسپولیسبهآخرلیسترفت
تیم فوتبال پرســپولیس پس از دو تساوی بدون گل توانست نخســتین برد خود را در بازی سوم 
مقابل آلومینیوم در اراک کسب کند. این برد در حالی برای سرخ پوشان رقم خورد که میالد سرلک، 
هافبک ملی پوش این تیم تک گل سه امتیازی پرســپولیس را به ثمر رساند تا خط حمله مدعی 
قهرمانی همچنان ناکام بماند.یحیی گل محمدی، سرمربی پرسپولیس پس از حضور دو هفته ای 
مهدی عبدی در نوک حمله پرسپولیس تصمیم به استفاده از یورگن لوکادیا مهاجم خارجی تازه وارد 
این تیم گرفت. لوکادیا به دلیل اضافه وزن به سختی در نیمه دوم دوندگی داشت که باعث تعویض 
او و ورود حامد پاکدل به زمین مسابقه شد تا مهدی عبدی همچنان در ترکیب قرار نگیرد.با وجود 
اینکه لوکادیا نتوانست همچون عبدی برای پرسپولیس گلزنی کند اما شانس بیشتری برای ادامه 
حضور در ترکیب اصلی این تیم را دارد. گل محمدی که در تمرینات پیش فصل مهدی عبدی را به 
عنوان ماشین گلزنی تیمش انتخاب کرده بود حاال امید به لوکادیا و پاکدل بسته است تا بهترین 
گلزن فصل گذشته پرسپولیس اینگونه تبدیل به گزینه آخر شود.سرمربی پرسپولیس برای حل 
مشکل گلزنی این تیم تصمیم به ایجاد تغییر دوباره در ترکیب پرسپولیس در تقابل با نفت آبادان 

دارد تا این بار بتوانند در ورزشگاه آزادی و با حمایت هواداران خود به پیروزی برسند.
 

تارتار:

اتفاقاتبعدازپنالتیزیبانبود
مهدی تارتار، سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن در نشست خبری پس از تساوی یک بر یک تیمش 
اظهار کرد: همان طور که پیش بینی می کردیم بازی ســختی بود و زمین بد ورزشــگاه هم کار ما را 
ســخت تر کرد و بر خالف جریان بازی به گل رســیدیم. متاســفانه زمین این اجازه را نمی داد که 
بازیسازی کنیم و رو به بازی مستقیم بیاوریم.وی ادامه داد: نمی شد روی زمین بازی کرد و روی 
ارسال ملوانی ها غفلت کردیم. ملوان هم خوب بازی کرد و عالوه بر گل، فرصت هایی هم داشتیم 
و به تیر دروازه هم زدیم.ســرمربی ذوب آهن در خصوص پنالتی اعالم شــده در این بازی گفت: 
پنالتی درســت بود و گلر ملوان خطا کرد. ملوانی ها معتقد بودند که مهاجم ما خطا کرده است که 
بازیکن ما عادی پرید و هیچ اتفاقی نبود. اتفاقاتی هم که بعد از پنالتی در ورزشگاه افتاد، زیبا نبود 

و فحاشی هایی که رخ داد، قشنگ نبود. ما بعد از گل ملوان و جو بازی طبیعی بود که دفاع کنیم.

مستطیل سبز

واکنش»دبیر«بهموضوع
خودکشی»تختی«

رییس فدراسیون کشتی گفت: برخی ها در 
سال های قبل با دایره و تنبک زدن و دعوت 
از ۴ تا سلبریتی به مراسم، به دنبال این بودند 
که خودشــان را گنده کنند.به گزارش ایسنا، 
به مناسبت زادروز جهان پهلوان تختی که به 
عنوان روز ملی کشــتی در تقویم رسمی ثبت 
شده اســت، مراســم رونمایی از دیوار نگاره 
جهان پهلوان غالمرضا تختی در محله شوش 
تهران با حضور مسئوالن فدراسیون کشتی و 
شهرداری تهران برگزار شد.رییس فدراسیون 
کشتی در این مراســم، گفت: پدرم همیشه 
می گفت نانی که سر سفره ماست به برکت آقا 
تختی است چرا که او پدر من را سر کار گذاشت 
و پدرم همیشه دنباله رو تختی بود.وی افزود: 
یکی از قهرمانان نقد کرده بود چرا فدراسیون 
کشــتی برای روز آقا تختــی کاری نمی کند. 
اوال من و آن آقا کسی نیســتیم برای تختی 
کاری کنیم. سال های گذشــته دایره تنبک 
راه می انداختند و ۴ تا ســبلریتی می آوردند 
تا خودشان را با نام تختی گنده کنند. امسال 
باالی ۵00 شــهر برای روز آقا تختی مسابقه 
گذاشــتند، ما باید این کارها را بکنیم. هدف 
ما این است که جامعه کشتی بزرگ شود نه 
اینکه خودمان را بــزرگ کنیم. وی افزود: آقا 
تختی هــر وقت حالش بد بــود به کربال می 
رفت. این ها را باید بولد کنیم. یک قهرمانی که 
اســم نمی آورم اما باید آن دنیا جواب بدهد. 
این تفکر خرابی اســت که بحث خودکشی 
تختی را مطرح کردنــد. 100 در صد می گویم 
او این کار را نکرد. کسانی که این حرف را می 
زنند یک درصد احتمال بدهند تختی این کار 
را نکرده پس آن دنیا جــواب او را چگونه می 
دهند.رییس فدراسیون کشتی خاطرنشان 
کرد: هیچ وقت نتوانستم به این جواب برسم 
که کشتی بزرگ تر است یا تختی؟ خیلی ها 
به کشتی و ورزش می چسبند تا خودشان را 
گنده کنند اما من هنوز به این جواب نرسیدم 
که تختی بزرگ تر است یا کشتی. هیچ وقت 
از مراسم رونمایی و این کارها خوشم نمی آید 
اما برای این مراســم خیلی دوست داشتم 

حضور داشته باشم. 

فوتبال جهان

وز عکس ر

دلبری»ساپینتو«از
هواداراناستقاللبا
یکچسبزخم

آبی پوشان استقالل پشت سد دفاعی تیم 
مهاجری متوقف ماندند و نتوانستند گلی به 
ثمر برسانند.اما نکته قابل توجه این بازی 
که در عکس ها مشخص بود، بانداژ انگشت 
دست ساپینتو بود. او که خیلی زود محبوب 
دل هواداران استقالل شده؛ از هر فرصتی 
اســتفاده می کند تا عالقه اش را به رنگ 

آبی نشان دهد.

رییس اســبق ســازمان تربیت بدنی معتقد است که 
تاج در دوره جدید مدیریتی خود نیز هم چنان نخواهد 
توانست اشتباهات گذشته اش را اصالح کند.مصطفی 
هاشمی طبا در گفت وگو با ایسنا درباره انتخاب مهدی 
تاج به عنــوان رییس جدید فدراســیون فوتبال اظهار 
کرد: پس از تایید صالحیت آقای تاج توسط مقامات، 
مجمع فدراســیون فوتبال به او رای داد و دیگر کاری 
نمی توان کرد. من کاری به مسائل شخصی و فردی که 
علیه آقای تاج است ندارم، اما در دوره مدیریت ایشان، 
آقای کی روش بیشــترین اهانت را به ایران و ایرانیان 
کرد.وی افزود: در ادامه آقای تاج با ویلموتس قرارداد 
بســت. طبق قاعده وقتی یک مربی با یک کشــوری 
قرارداد می بننــدد، اول آنجا را بررســی می کند و بعد 
قرارداد می بنندد. با این حال آقای تاج این قرارداد را در 

بلژیک امضا کرد که خالف است، چرا که باید این قرارداد 
در ایران امضا می شــد تا قوانین ایران برای آن اعمال 
شــود. آقای تاج وقتی در فدراسیون فوتبال بود، شاید 
اقدامات خالف کیفری نداشــت؛ اما اقدامات خالف 
مدیریتی داشت.رییس اسبق کمیته ملی المپیک با 
انتقاد از اتفاقاتی که در اواخر دوره قبلی ریاست تاج در 
فدراسیون فوتبال رخ داد، گفت: در بازی با بحرین پرچم 
ما را هو کردند. در آن جا آن قدر شخصیت ملی نداشتیم 
که اعتراض کنیم. از طرفی ایشان در برنامه تلویزیونی 
گفت که وزیر دستور داده که ویلموتس سرمربی ایران 
شود. اگر وزیر دستور داده پس آقای تاج چه کاره است؟ 
فدراسیون فوتبال نباید دستورات وزیر را اجرا کند. این 
یعنی ممکن است که دوباره دســتوری داده شود و او 
اجرا کند.هاشمی طبا ادامه داد: یک نکته اصلی دیگر، 

اساسنامه فدراســیون فوتبال است. من فکر می کنم 
هرکس انتخاب شود، خالف رخ داده بود، چون وضعیت 
اساسنامه مشخص نیست. قرار بود این اساسنامه در 
هیئت دولت و مجلس تصویب شــود. براساس کدام 
اساسنامه انتخابات برگزار شد؟ اگر براساس اساسنامه 
قبلی بوده، باید شرایط آن رعایت شود و اگر اساسنامه 
فعلی باشد، شرایط خاصی دارد که هنوز تصویب نشده 
است. قبال گفته شد که این اساســنامه در دوره آقای 
احمدی نــژاد به تصویب هیئت دولت رســیده اما این 

اتفاق نیفتاده بود و هنوز هم رخ نداده است.

هاشمی طبا مطرح کرد:

»تاج«اشتباهاتگذشتهاشرااصالحنخواهدکرد

عکس: خبر ورزشی

فارس
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تایید اقدامات سازمان پارک های اصفهان برای مدیریت 
درختان خطرآفرین

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با اشاره به برگزاری کارگروه نشست تخصصی 
درختان خطرآفرین، گفت: اقدامات انجام شده در راستای شناسایی و حذف درختان خطرآفرین توسط 
کارشناسان مورد تایید قرار گرفت.به گزارش ایمنا، مجید عرفان منش اظهار کرد: کارگروه نشست تخصصی 
درختان خطرآفرین با حضور اســاتید علوم باغبانی، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، مراکز تحقیقات 
کشاورزی و متخصصان سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان برگزار شد.وی افزود: در این 
نشست روش های فعلی در فرآیند شناسایی و مدیریت درختان خطرآفرین بررسی و چک لیست های 
سالمت درختان عرصه های فضای سبز که رفع خطر شده است، ارزیابی شد و معضالت و چالش های 
پیش رو در مدیریت درختان خطرآفرین مورد بحث و تبادل نظر علمی قرار گرفت.مدیرعامل ســازمان 
پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با بیان اینکه اقدامات انجام شده در راستای شناسایی و حذف 
درختان خطرآفرین از ســوی کارشناســان مورد تایید قرار گرفت، تصریح کرد: هرس درختان جوان، 
پاک سازی و سربرداری درختان نارون و برخی از درختان چنار جهت کاهش ارتفاع درختان و افزایش 
استحکام شاخه و دستک های فرعی به منظور جلوگیری از ایجاد شکستگی در تنه درختان مورد تاکید 
قرار گرفت.وی تصریح کرد: در این نشست به ضرورت استفاده از تکنولوژی های جدید نظیر توموگرافی 
جهت شناسایی درختان خطرآفرین از سوی کارشناسان اشاره شد.عرفان منش با اشاره به استفاده از 
روش توموگرافی برای تشخیص پوکی درختان، گفت: توموگرافی روشی برای ارزیابی تراکم چوب درختان 
به شیوه های غیرمخرب است که با استفاده از اسکن چوب تنه درخت انجام می شود.وی افزود: در این 
روش با محاسبات بیومکانیکی بر اساس اندازه و بزرگی تاج و ضریب آیرودینامیکی تاج در زمان پربرگی، 
متوجه می شویم که درخت در برابر وزش باد تا چه میزان توانایی مقاومت دارد و اعالم می شود که هر درخت 

با توجه به میزان تراکم بافت داخلی تنه چه اندازه قدرت مقاومت در برابر باد دارد.
 

معاون شهردار اصفهان:

آسیاب آبی خیابان مشتاق احیا می شود
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان از احیای آسیاب آبی خیابان مشتاق اصفهان 
با هدف تبدیل به یک پاتوق  شــهری جذاب خبر داد.به گزارش ایمنا، مهــدی بقایی اظهار کرد: یکی 
از اقدامات آینده معاونت خدمات شــهری، اجرای ۱۵ محوطه چندمنظوره یا پاتوق شهری است که 
در راستای زیباسازی و اســتفاده بهینه از فضاهای شهری انجام می شــود.وی با بیان اینکه احیای 
آسیاب های آبی با هدف تبدیل شدن به پاتوق های شهری، در اولویت این طرح قرار دارد، افزود: در هر 
یک از مناطق پانزده گانه شهر اصفهان یک مکان توسط معماران برجسته و کارشناسان مسائل شهری 
جانمایی شده است و پس از انجام مطالعات الزم درباره تناسب آن مکان برای تبدیل شدن به پاتوق 
شهری، عملیات اجرایی آغاز شده اســت.معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان با 
اشاره به انجام طراحی های متناسب با هر پاتوق، تصریح کرد: تا پایان سال جاری تمام پاتوق ها تکمیل 
می شود و در اختیار شهروندان قرار می گیرد.وی خاطرنشان کرد: استفاده از مبلمان متناسب با هر 
پاتوق، ایجاد فضای لنداسکیپ یا محوطه سازی، استفاده مناسب از شاخصه های بصری مناسب 
هر مکان همچون نور و ایجاد فضای بازی برای کودکان در بعضی از پاتوق ها از جمله مشخصات این 
مکان ها به شمار می رود.بقایی، برجسته سازی و بازآفرینی قابلیت های موجود در مکان هر پاتوق را از 
ویژگی های این طرح دانست و تصریح کرد: به عنوان مثال در خیابان مشتاق و در نزدیکی سه راه حمزه 
یک آسیاب آبی وجود دارد که از ظرفیت آن به طور نمادین برای ایجاد پاتوق استفاده کرده ایم چراکه 
جذابیت ویژه ای برای شهروندان ایجاد می کند.بقایی با تاکید بر اینکه احیای آسیاب های آبی در شهر 
اصفهان از برنامه هایی است که در دستور کار معاونت خدمات شهری قرار دارد، تاکید کرد: شهرداری 
اصفهان با ایجاد و رونق بخشی به پاتوق های شهری تالش می کند فضاهای تفریحی را به دل محالت 

وارد کند و اماکنی برای گذران اوقات فراغت هم محله ای ها فراهم کند.

 نگرانی های دوستداران میراث فرهنگی به خاطر  گذر  مترو خط دو از حوالی بناهای تاریخی؛

داستان ادامه دار مترو و مسئله میراث 

خط دو متروی اصفهان که چندسالی است در دست 
اقدام و اجراســت، در حال حاضر برای دوســتداران 
میراث فرهنگی نگرانی هایی را ایجاد کرده اســت؛ نگرانی ها حاکی از این 
اســت که مترو خط دو از حوالی بناهای تاریخی می گذرد و آیا ارتعاشات 
حاصل از عبور قطار شــهری بر بناهــای تاریخی که هــر لحظه در معرض 
فرونشست زمین نیز قرار دارند، تاثیر می گذارد؟ آنچه باید مورد توجه قرار 
گیرد این است که توسعه زیرساخت های حمل و نقل در کالن شهر اصفهان 
جزو اولویت های مدیریت شهری اســت که هم اثر مستقیمی بر محیط 
زیست و ترافیک شــهری دارد و هم افزایش ســهم حمل و نقل عمومی 
موجب عادالنه شدن سهم مردم در دسترسی به نقاط فرهنگی، اقتصادی و 
گردشگری خواهد شد؛ اما نگرانی های دوستداران میراث فرهنگی نیز خالی 
از اهمیت نیست.به همین دلیل برای پاســخ به پرسش ها و نگرانی های 

موجود، سراغ مسئوالن رفتیم تا از آن ها این موضوع را پیگیری کنیم.

نمی توانیم برای مترو، بناهای ارزشمند را تخریب کنیم
علیرضا ایزدی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
اســتان اصفهان در گفت وگو با خبرنگار فارس با یادآوری اینکه با مدیران 
شرکت مترو نشستی داشتیم، اظهار داشــت: از قبل ۳ مسیر برای مترو 
پیشنهاد دادیم و قرار بر این شد آخرین ویرایش ها انجام شود تا در تهران 
ارائه دهیم و اهل فن نظرات خود را ارائه دهنــد، اما در حال حاضر منتظر 

اتمام مطالعات هستیم.وی تاکید کرد: در حال حاضر برای نتیجه گیری 
۳ مسیر موردی به ما ارائه نشده و در این بحث موضوع آسیب وارد شدن 
به ابنیه تاریخی قابل بررسی است.ایزدی با بیان اینکه مسئله حفظ میراث 
فرهنگی برای شهرداری، مسئوالن و میراث اولویت است و نمی توانیم برای 
مترو بناهای ارزشــمند را تخریب کنیم، تصریح کرد: از ابتدای حضورم در 
اصفهان تاکیدم بر این بوده که به دنبال تعامل هستیم و نمی خواهیم اداره 
میراث نقش بازدارندگی در توسعه شهری داشته باشد، اما نیاز است به فهم 
مشترک برسیم، زیرا آنچه که می تواند برای اصفهان در بلندمدت توسعه 
اقتصادی را رقم بزند، گردشگری است و این مورد بدون ابنیه ارزشمند مانند 
میدان امام)ره( و مســجد جامع معنایی ندارد.مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان یادآور شد: در استان اصفهان 
تعامل و همدلی ارزشمندی وجود دارد و نیاز است این مورد را قدر بدانیم تا 
دچار مشکل نشویم و در این راستا نیاز است کاری بر مبنای توسعه علمی و 

تخصص انجام شود، زیرا این الزمه توسعه پایدار در استان است.

دغدغه مندان نگران ارتعاشات مترو نباشند
سیدمحسن واعظی فر، مدیرعامل ســازمان قطار شهری اصفهان و حومه 
نیز در گفت و گو با خبرنگار فارس درخصوص تاثیر ارتعاشــات مترو خط دو 
بر بناهای تاریخی گفت: در خصوص لرزشی که در اثر رفت و برگشت قطار 
و میزان آسیبی که به ساختمان ها وارد می کند در حال بررسی هستیم.وی 

ادامه داد: همچنین لرزش هنگام حفــاری و اثرگذاری آن نیز مورد مطالعه 
است؛ در حال تعامل با میراث برای به نتیجه رسیدن در این زمینه هستیم؛ در 
آتن و رم و دیگر شهرهای ایتالیا زودتر از ما مترو زدند و این چیزی نیست که 
خیلی از آن وحشت داشته باشیم و باید درمورد آن مطالعه کنیم.واعظی فر 
افزود: لرزش های قطار که سرعت و بار محوری آن را می دانیم، جای نگرانی 
ندارد و لرزش ها گرفته می شــود؛ ۱۰ ســال پیش با دانشگاه علم و صنعت 
قرارداد بستیم و به پیشنهاد میراث از آن ها گزارش گرفتیم؛ برای خط دو هم 
همین طور است، دغدغه مندان حوزه میراث فرهنگی نگران نباشند؛ هنوز برای 

بررسی ها زمان داریم و گزارش های مربوطه را روی سایت قرار می دهیم.

   نقشه خط دو مترو به تصویب شورای عالی ترافیک کشور رسیده است
محمود محمدی، مسئول کانون بسیج اســاتید دانشگاه هنر اصفهان در 
گفت وگو با خبرنگار فارس  توضیح داد: طرح مترو خط ۲، به دلیل آن که از 
عرصه میدان امام)ره( عبور می کرد، اصالح شد و انحراف مسیری پیدا کرد، 
میدان را دور زد و از خیابان باغ گلدسته وارد میدان امام حسین)ع( می شود 
و در شورای عالی ترافیک کشور هم به تصویب رسید.وی با اشاره به اینکه 
مباحث مربوط به ارتعاشات را در نظر گرفتند، گفت: البته در طرح قبلی که 
مترو از نزدیکی میدان عبور می کرد، این موضوع هم مطرح بود که خدمات 
دسترسی حمل و نقل به میدان راحت تر است و باعث رونق میدان می شود، 
ولی پس از بررسی ها مسیر تغییر پیدا کرد.محمودی در پایان بیان کرد: در 
رابطه با شیوه اجرا و الگوهای مختلف ساخت و ساز هم باید دقت ویژه شود 
که می تواند آثار مربوط به تنش ها و لرزش ها را کمتر کند، استفاده از ریل 

مناسب، زیرسازی مناسب از این قبیل است.  

   اثر ارتعاشات در حال مطالعه است

روح ا...سعادت پور، مدیر فنی مهندسی قطار شهری اصفهان در گفت وگو با 
خبرنگار فارس اظهار کرد: ارتعاشات یکی از مهم ترین مسئله طراحی است 
که هم در آثار تاریخی و هم در آثار غیرتاریخی ممکن است اثر بگذارد و این 
موضوع در حال مطالعه اســت و بر این اســاس، هر بنا را به صورت مجزا 
برحسب این که خشتی، سنگی یا آجری است، بررسی می کنیم.وی ادامه 
داد: مطالعه ارتعاشات در مقطعی انجام و نتایج آن با ایکوموس و یونسکو 
کنترل شده است، االن به دلیل تغییراتی در مســیر مجددا با هماهنگی 
میراث فرهنگی مطالعات را شــروع کردیم تا اثرات ارتعاشی را بسنجیم 
و برای آن راه حل پیدا کنیم؛ ما میزان ارتعاش و میزان اثر را روی ســازه ها 
بررسی و راه کارهای مربوط به منظور دفع ارتعاشات را برای سیستم ریلی  
طراحی می کنیم.سعادت پور در پایان خاطرنشان کرد: موضوع عبور مترو در 
شهرها مسئله ای است که سال ها در دنیا تجربه شده و برای همه مسائل آن 
راهکار وجود دارد، موضوع ارتعاشات هم یک مسئله حل شده جهانی است و 
ما هم با استفاده از این تجربیات، در حال برنامه ریزی و طراحی هستیم.به 
گزارش فارس، هرچند تالش مسئوالن شهری جهت حفظ بناهای تاریخی 
اصفهان و رشد سرعت خدمات دهی به شهروندان، قابل تقدیر است، اما 

بررسی ها در این خصوص ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل ســازمان فناوری اطالعــات و ارتباطات 
شهرداری اصفهان گفت: اطالعات مکان مند شرکت 
آب به بارکد هوشــمند پالک های آبی و پستی شهر 
اصفهان اضافه شــد که این اطالعات مناطق هشت و 
۱۲ شهر اصفهان را پوشــش می دهد و شامل شماره 
اشــتراک و ردیف مشــترکین است.سیدحمیدرضا 
ابطحی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: امروزه 
استفاده از اطالعات مکانی و سرویس های مکان مند 
در فعالیت های شهری و ارگان های خدمات رسان و 
شهروندان به طور چشــمگیری رو به افزایش است 
و بخــش زیــادی از فعالیت ها و خدمات شــهری 
وابســته به وجود و به کارگیری اطالعــات مکانی و 

توصیفی پالک های آبی و بارکدهای هوشمند پستی 
ساختمان هاست.وی با بیان اینکه شهرداری اصفهان 
به عنوان نخستین کالن شهر ایران با همکاری اداره کل 
پست اقدام به نصب پالک های پستی هوشمند کرده 
و نصب این پالک ها در مناطق مختلف در حال انجام 
است، افزود: در جلسات کارشناسی و مدیریتی بین 
شــهرداری اصفهان و شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان به منظور توسعه زیرساخت اطالعات مکانی 
یکپارچه در قالب پایگاه داده مکانی )SDI(، اطالعات 
مکان مند شرکت آب به بارکد هوشمند پالک های آبی و 
پستی شهر اصفهان اضافه شد که این اطالعات مناطق 
هشت و ۱۲ شهر اصفهان را پوشش می دهد و شامل 
شماره اشتراک و ردیف مشترکین است.مدیرعامل 
سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری اصفهان 
با اشاره به مزایای استفاده از پالک های آبی هوشمند، 
 )QR( تصریح کرد: شهروندان می توانند با اسکن بارکد

پالک های آبی و پستی نصب شده در مناطق هشت و 
۱۲ شهر اصفهان به اطالعات شرکت آب از جمله شماره 
ردیف و شماره اشتراک جهت تسریع در دسترسی به 
اطالعات واحد مسکونی خود دسترسی داشته باشند، 
با این اقدام، اطالعاتی که در گذشته به صورت دستی 
انجام می شد و منظر منازل را نازیبا می کرد، به صورت 
الکترونیکی در دسترس خواهد بود.وی ادامه داد: در 
توسعه های آینده از طریق پرتال شهرداری اصفهان که 
لینک آن روی بارکدها قرار گرفته است به قابلیت هایی 
از جمله جســت وجوی ردیف و شماره اشتراک آب و 
نمایش آن روی نقشه، دسترسی پیدا خواهیم کرد.

ابطحی خاطرنشــان کرد: اطالعات مکان مند دیگر از 
جمله نشانی، موقعیت و کد نوســازی ملک و سایر 
خدمات شهروندی قابل ارائه توسط شهرداری اصفهان 
نیز در قالب بارکد پالک های آبی و پستی برنامه ریزی 

شده است و به زودی اجرا خواهد شد.

در مناطق هشت و ۱۲ شهرداری اصفهان انجام شد؛

بارگذاری اطالعات مکان مند شرکت آب روی پالک های آبی هوشمند

برگزاری کارگاه عکاسی مستند اربعین در حوزه هنری اصفهان
مدیر روابط عمومی حوزه هنری استان اصفهان گفت: کارگاه عکاســی مستند اربعین با محور های 
مختلف و متعدد به صــورت رایگان در عمــارت تاریخی ســعدی برگزار می شــود.نصر اظهار کرد: 
کارگاه عکاسی مســتند اربعین امروز از 
ساعت ۱۶ الی ۱۹ با حضور روح ا...جوانی 
عکاس و مستند ساز در عمارت تاریخی 
سعدی برگزار می شــود.وی عنوان کرد: 
معرفی ظرفیت های بصــری پیاده روی 
اربعین، باید ها و نباید های عکاسی اربعین 
در عراق، نگاه حداقلــی و حداکثری در 
عکاسی اربعین، ایده یابی و برنامه ریزی 
موضوعی، بررسی مجموعه عکس و تک 
عکس، انتقال تجربه ســفر پیاده روی 
اربعین، انتخاب ابزار مناسب برای تولید محتوا و عکاسی با تلفن همراه در مسیر پیاده روی اربعین از 
محور های این کارگاه است.نصر خاطرنشان کرد: این کارگاه شنبه دهم شهریور، ساعت ۱۶ الی ۱۹ در 
خیابان استانداری، گذر سعدی، عمارت تاریخی سعدی برگزار می شود.مدیر روابط عمومی حوزه هنری 

استان اصفهان افزود: الزم به ذکر است که حضور برای عموم مردم آزاد و رایگان است.
 

»کوچه نقاش ها« در تماشاخانه ماه
»کوچه نقاش ها« به کارگردانی رضا کنگازیان در تماشاخانه ماه حوزه هنری استان اصفهان، روی صحنه 
رفته است.به گزارش ایمنا، »کوچه نقاش ها« به کارگردانی رضا کنگازیان در تماشاخانه ماه حوزه هنری 
استان اصفهان، روی صحنه رفته است. آریا شیراسماعیلی، دســتیار کارگردان و محمد هاشم زاده، 
تهیه کننده نمایش کوچه نقاش هاست.امینه محمودی و پریســا کدخدایی در کنار علی طاووسیان 
بازیگران این مجموعه هستند. علی طاووسیان نیز نویسندگی این اجرا را بر عهده داشته است.اجرای 
این نمایش از سوم تا یازدهم شهریورماه در »تماشاخانه ماه« عمارت سعدی حوزه هنری اصفهان ادامه 
.www.gisheh۸ دارد.عالقه مندان برای تهیه بلیت این نمایش می توانند به سایت گیشه ۸ به نشانی

com مراجعه کنند. این نمایش از کتاب کوچه نقاش ها نوشته راحله صبوری اقتباس شده و حاصل سه 
ماه مصاحبه با سیدابوالفضل کاظمی است. کاظمی فرمانده گردان بسیجی لشکر ۲۷ محمد رسول ا... 
)ص( بوده و در طول جنگ در چندین عملیات به صورت نیروی آزاد شرکت داشته و در عملیات کربالی 

۵ و ۸ فرمانده گردان عملیاتی میثم بوده است. 
 

بازدید رییس فرهنگستان هنر از نگارستان امام خمینی )ره( 
اصفهان

بهمن نامور مطلق، رییس فرهنگستان هنر در بازدید از نگارستان امام خمینی )ره( اصفهان، از نزدیک 
با فعالیت های هنری موسسه نمایندگی اصفهان آشنا شد.به گزارش خبرآنالین از اصفهان، بهمن نامور 
مطلق، رییس فرهنگستان هنر در بازدید از نگارستان امام خمینی )ره( اصفهان، با مهدی بنکدار مدیر 
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره( اصفهان دیدار و از نزدیک با فعالیت های هنری موسسه 
نمایندگی اصفهان آشنا شد.وی پس از بازدید از گالری های نگارستان امام )ره( با اشاره به ارزش آثار 
موجود در این گنجینه گرانبها اظهار داشت: آثار بسیار ارزشمندی از هنرمندان شاخص در این گالری ها، 
گنجینه پنهانی است که باید آشکار شود برخی از آثاری که در گالری نگارستان امام خمینی )ره( است 
به عنوان آثار ملی محسوب می شوند.رییس فرهنگســتان هنر اذعان داشت: در حقیقت هنرمندان 
برجسته با عشق این آثار را خلق کرده اند و حسی خاص به انسان داده می شود. امید است که با نمایش 

این آثار در تمامی ایران، باب مبادالت فرهنگی باز شود.

با مسئولان

اخبار

یک معمار مطرح کرد:
مسکن های اجتماعی در 
کشور فاقد پیوست فرهنگی

دیدگاه

به گزارش خبرنگار ایمنــا، مریم علیخانی راد 
در نشســت »معمار هفته« که در ایوان خانه 
صفوی برگزار شد، اظهار کرد: مسکن به عنوان 
نیاز اولیه بشــر بوده اســت که از یک مقطع 
زمانی به بعد، تقاضا بــرای این نیاز افزایش 
پیدا کرد. این افزایش تقاضا باعث شــده که 
امروزه بــا پدیده ای به عنوان مســکن های 
اجتماعی روبه رو باشیم.وی افزود: مسکن 
اجتماعــی در واقــع ســاختمان های بلند 
مرتبه ای اســت که در خــود جمعیت باالی 
افــراد را برای ســکونت جــای می دهد که 
می توان ساختمان های »مســکن مهر« را 
به عنوان یک مســکن اجتماعــی مثال زد. 
این معمار تصریح کرد: خالف مســکن های 
اجتماعی در سرتاسر دنیا، در ایران در ساخت 
مســکن اجتماعی به فضای کالبدی توجه 
شــده، اما هیچ گونه پیوست های فرهنگی، 
اجتماعی، زیســت محیطی لحاظ نشده در 
واقع مســکن های اجتماعی در ایران فاقد 
پیوســت فرهنگی اســت.وی با نقد فضای 
معماری و شهرسازی کشور، گفت: متاسفانه 
در ســاخت یک ســاختمان به ویژه مسکن 
اجتماعــی معماران به ســوددهی آن توجه 
دارند و ســعی می کنند یک پروژه مســکن 
اجتماعی را با کمترین اعتبار ســاخت و ساز 
کنند و بیشترین ســود را از فروش آن ببرند 
که همین امر باعث شــده عالوه بر استفاده 
نکردن مصالح بــا کیفیت مطلــوب، اصول 
معماری برای زیســت یک انســان در یک 
محیط رعایت نشــود به همین خاطر است 
که در اغلب مســکن های اجتماعی شــاهد 
افزایــش آســیب های اجتماعــی رو به رو 
هســتیم.علیخانی راد تصریح کرد: عالوه بر 
سودگرایی، شاهد تازه به دوران رسیدگی در 
حوزه معماری کشور هستیم، افرادی در این 
حوزه به عنوان معمار فعالیت می کنند که هیچ 
باوری به کارکردهای مثبت معماری قدیم در 
زیست شــهروندان ندارند و مادام به دنبال 
تبعیت یا بهتر اســت بگوییم کپی برداری از 

معماری اروپا به ویژه کشور فرانسه هستند.

مدیرعامل سازمان پایانه های شهرداری اصفهان خبر داد:

اجرای عملیات تسطیح پایانه مسافربری اندیشه
مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شــهرداری اصفهان از اجرای عملیات تسطیح پایانه مسافربری اندیشه خبر داد.به گزارش ایمنا، ابوالفضل توکلی 
اظهار کرد: عملیات تسطیح پایانه مسافربری اندیشه در جنوب غربی اصفهان با همکاری منطقه ۱۳ شــهرداری اصفهان انجام شد.وی افزود: افتتاح پایانه 
اندیشه یکی از پروژه های قابل توجه سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان به شمار می رود که راه اندازی آن نقش مؤثری در راستای تسهیل عبور 
و مرور مسافران شهرهای غربی استان اصفهان دارد.مدیرعامل ســازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان تصریح کرد: پایانه مسافربری اندیشه با 
مساحت ۶۰ هزار مترمربع ششمین پایانه مسافربری شهر اصفهان است و کاهش بار ترافیکی در خیابان سهروردی و کاهش آلودگی هوا از نتایج قابل توجهی 

است که افتتاح این پایانه به همراه خواهد داشت.

مراسم 
گرامیداشت 

شهادت شهیدان 
رجایی و باهنر

مراسم گرامیداشت شهادت 
شــهیدان رجایــی و باهنر و 
هفته دولــت در گلســتان 

شهدای اصفهان برگزار شد.
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مدیر عامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز شــهرداری اصفهان از اجرای 
عملیات مبارزه مكانیكی در عرصه های فضای سبز با هدف کنترل و مدیریت 

آفات و بیماری های گیاهان غیرمثمر و زینتی خبر داد.
مجید عرفان منش با اعالم ایــن خبر گفت: یکی از برنامه های شــاخص 
سازمان پارک ها پیشگیری، کنترل و مدیریت آفات و بیماری های گیاهان 
غیرمثمر و زینتی است که برای انجام هرچه بهتر آن نیازمند فعالیت تیمی و 

تخصصی با مهارت، تجربه، برنامه و هدف مشخص هستیم.
وی افزود: ســازمان پارک ها و فضای ســبز شــهرداری اصفهــان با اعالم 
دستورالعمل مشخصی در این زمینه به مدیران مناطق و سازمان های وابسته 

به شهرداری، نسبت به اجرای این عملیات هماهنگی الزم را به عمل آورد.
عرفان منش توضیــح داد: عملیات مبارزه مكانیكــی در عرصه های فضای 
سبز از هشــتم تیرماه ۱۴۰۱ آغاز شــده اســت؛ چنان که مبارزه مکانیکی با 
سوسك های شاخك بلند بر روی درختان نارون، بید، چنار و صنوبر، مبارزه 
مکانیکی با پروانه فری )کرم خراط( روی درختان نارون و زبان گنجشــک 
و مبارزه مکانیکی با پروانه زنبور مانند بــر روی درختان چنار در حال انجام 
است.وی از حضور مســتمر و فعال کارشناس گیاهپزشــک جهت نظارت 
بر کیفیت عملیات مبــارزه مکانیکی و برطرف کردن عیــوب احتمالی خبر 
 داد و گفت: طبــق قانون، پیمانكاران در صورت عــدم انجام مبارزه اصولی و

 پوست برداری بیش از حد درختان، انجام عملیات به صورت ناقص و عدم 
تیمار بخش های فوقانی درخت، استفاده از ابزار نامناسب، در اختیار نداشتن 
ابزار مناســب و کافی، عدم تیمار همه درختان تعیین شــده در زمان مقرر، 
عدم انجام عملیات مبارزه به صورت مداوم و نیز تعویض كارگران دخیل در 
عملیات، مشمول جرائم مطابق با قرارداد حفظ و نگهداری فضای سبز سال 

۱۴۰۱    -۱۴۰۰ خواهند شد.

در پی بیست و پنجمین ســفر رییس جمهور و هیئت دولت به استان اصفهان 
در تاریخ 2۴خرداد ماه سال جاری گازرسانی به ۱8 روستا در شش شهرستان 
سطح استان تصویب  شــد که در حال حاضر گازرسانی به پنج روستا محقق و 

مابقی در حال انجام است.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان، ابوالقاسم عسکری مدیرعامل این 
شرکت در این خصوص بیان داشت: گاز روستاهای هیود، گل آباد، و خان سنجد 
از توابع شهرستان نایین و دو روستای گل انجیره و لشکر کوه از توابع شهرستان 

اردستان به صورت صد در صدی محقق و به بهره برداری رسیده است.
وی، با اشاره به اینکه،عملیات گازرسانی به هفت روستای اسالم آباد، زرد فهره، 
مزرعه سیب، راچه، کرچان و سکان از توابع شهرستان فریدون شهر با پیشرفت 
فیزیکی  6۰ درصدی و دو روستای ابراهیم آباد و جعفرآباد از توابع خوروبیابانک 
با پیشرفت فیزیکی ۱۰ درصدی در حال انجام است گفت: سه روستای گلچی، 
مزرعه نو و باغ گل از توابع شهرستان اصفهان و روســتای اسدآباد باال از توابع 

کاشان نیز پیمانکار مربوطه انتخاب ودر مرحله آغازعملیات اجرایی قرار  دارد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، گازرسانی به 5۰۰ واحد صنعتی با هزینه 
ای بالغ بر 9۰۰میلیارد ریال و احداث پنج ساختمان پست امداد در شهرستان 
های کاشان، حبیب آباد، بویین میاندشت، خالد آباد و زیار را از دیگر مصوبات 
این سفر عنوان کرد  و گفت: برای احداث این ساختمان ها مبلغ 7۰ میلیارد ریال 

پیش بینی شده است.
عسکری خاطر نشان ساخت :عملیات گازرسانی به روستاهای توابع فریدون 
شهر تا پایان فصل پاییز سال جاری و عملیات سایر روستاهای باقی مانده تا 
پایان امسال به اتمام خواهد رسید و مردم این روستاها از لذت گرما و انرژی 

گاز بهره مند خواهند شد.

آیین افتتاح پروژه های هفته دولت شهرســتان لنجان در روز ســه شنبه 
٨ شهریور ماه در روســتای رحمت آباد باغبهادران برگزار شد .جان نثاری، 
معاون استاندار از خدمات شركت توزیع برق در استان و خصوصا امور برق 

لنجان تقدیر و تشكر كرد.
وی خدمات شــركت توزیع بــرق در اســتان را در تراز نظــام ارزیابی كرد 
و ضمن تقدیــر از اقدامــات امور بــرق شهرســتان در ســال ١٤٠١ برای 
تمام خدمتگــزاران مــردم در این بخــش از خداوند متعال ســالمتی و 
ســربلندی آرزو كرد.این آیین بــا حضور فرمانــدار، معاونــان فرماندار 
 و مســئولین شهرســتان و اقشــار مختلــف مــردم به صــورت نمادین

 برگزار  شد.

دوره آموزش آشــنایی منتخبین  و نمایندگان بســیج ســازندگی  به منظور 
اجرای طرح توانمند سازی اقشــار کم برخوردار از طریق ایجاد نیروگاه های 
خورشــیدی با حضور ســارا صالحی،  مدیردفتر بازار برق  شرکت توزیع برق 
اصفهان وعماد مرادی، مدیر قرارگاه اقتصاد مقاومتی بســیج ســازندگی  و  
هومن خداپرست ،کارشناس دفتر  HSE شرکت توزیع برق اصفهان  در جمع 

۴۰ نفر از بسیجیان  در پارک فن آوری های نوین برگزار شد .
مدیر دفتر بازار برق شــرکت توزیع برق اصفهان گفت : حضور ؛ مشــارکت و 
حرکت های مردمی در جهت ســازندگی در قالب بســیج می تواند  در طرح 
اشتغال زایی برای بسیاری از خانواده های کم درآمد کار گشا باشد و جریان 

اقتصادی و معیشتی را در اقشار کم بضاعت جامعه به جریان بیندازد .
صالحی اظهار کرد :در این دوره آموزشــی دو طیف بسیجیان تحصیلکرده که 
دارای آموزش های آکادمیک در حوزه برق هستند و هم افرادی که تحصیالتی 
غیر مرتبط با این صنعت داشته و یا تحصیالت دانشگاهی هم نداشتند، حضور 
یافته و شرایط نصب و آماده سازی پنل های خورشیدی را فرا گرفتند و به نظر 
می رسد جلسات  و دوره های آموزشی دیگر نیز در همین راستا برگزار شود .

وی ابراز داشــت : در این دوره های آموزشی  دانش فنی و دانش عمومی در 
اختیار بسیجیان گذاشته می شود تا هر کدام به فراخور پتانسیل های موجود 
برای تســهیل این فرآیند اقدامــات الزم را انجام دهند از جمله شناســایی 
خانوارها  ، متقاضیان و مشمولین این طرح ،پیگیری در خصوص تسهیالت 
بانکی ،تامین، تجهیــز و طراحی این پنل ها و عملیــات نصب از جمله موارد 

یاد شده است .
در این دوره آموزشی هومن خداپرست، کارشــناس دفتر  HSEنیز در مورد 
ایمنی و ارت سامانه برق خورشیدی، حفاظت در برابر برق گرفتگی توضیحاتی 

عنوان کرد وگفت : معموال یکی از مهم ترین نکاتی که با آن مواجه می شویم 
دست کم گرفتن خطرات سامانه های خورشیدی در زمان نصب،تست و بهره 
برداری از سامانه های فوق بوده که اصوال به فراموشی سپرده می شود. باید 
بدانیم در انجام پروژه های خورشیدی با دو نوع برق متناوب و مستقیم سر 
و کار داریم که هر دو نوع ولتاژ با سطوح جریانی متفاوت می تواند باعث برق 
گرفتگی شــوند  پس رعایت ایمنی مهم ترین رکن و شرط پیاده سازی پنل 

های خورشیدی است .

  روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان 

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان خبر داد:

اجرای عملیات مبارزه مكانیكی با آفات در عرصه های فضای سبز شهر اصفهان

گازرسانی به پنج روستا در سطح استان اصفهان محقق شد

افتتاح پروژه های هفته دولت در شهرستان لنجان

توسعه پنل های خورشیدی بر بام خانه ها با آموزش نیروهای بسیجی محقق شد؛

 گردش حرکت های اقتصادی درخصوص آیینه های خورشیدی
 برای خانواده های کم برخوردار

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: 8-3628۴۱67-۰3۱     فکس: 3628۴۱66

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

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در نشستی با 
خبرنگاران از برنامه راهبردی ۱۴۰5 این سازمان با هدف حفظ محیط 
زیست و توسعه پایدار شهری در اصفهان سخن گفت که حاکی از بلوغ سازمانی و اهدافی 
کالن مبتنی بر دانش در تحقق زیست پذیری شهر است.غالمرضا ساکتی با اشاره به 
دو هدف کالن و 6 هدف راهبردی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان، گفت: 
برنامه عملیاتی گسترده ای به عنوان اهداف راهبردی ۱۴۰5 تعریف شده است که به صفر 
رساندن دفن پسماند با اســتفاده از ظرفیت دانش بنیان ها به پیروی از شعار سال، 
فرهنگ سازی و توسعه پروژه های احداث کارخانه هاضم بی هوازی طبق تکنولوژی روز 
در این زمینه را مشخص کرده ایم. همچنین، بخشی از پروژه های سال گذشته و سال 

جاری در این راستا رقم خورده است.

پردازش روزانه 500تن زباله خانگی  
ساکتی، یکی از مهم ترین پروژه های عمرانی را احداث سیستم هاضم بی هوازی عنوان 
کرد که روزانه 5۰۰تن زباله خانگی یا پســماند عــادی را وارد کارخانه  و از طریق 3خط 
پردازش تبدیل به مواد آلی می کند. وی افزود: اکنون ایــن مواد به صورت هوازی به 
کمپوست تبدیل می شود که خروجی نخست آن ۱2۰ تن کود کمپوست با کیفیت و قابل 
استفاده در فضای سبز شهری و بخش کشاورزی، خروجی دوم آن گاز برای تولید برق 
است و مواد ریجکتی نیز دفن مهندسی می شود.مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری اصفهان، بودجه مدیریت پسماند در سال ۱۴۰۱  را، ۱۰2 میلیارد تومان اعالم کرد 
که 5۴درصد بودجه عمرانی و مابقی، بودجه جاری است. همچنین، 3۰ میلیارد تومان 
توسط شهرداری مرکزی برای دسترسی به تکنولوژی  و فناوری های جدید در سازمان 

مدیریت پسماند اختصاص یافته است.

تبدیل پسماند به انرژی در راستای توسعه پایدار شهری
 ساکتی با اشاره به اینکه تکنولوژی هاضم بی هوازی اولین بار درکشور در اصفهان رقم 
خورده است، تولید 5متر مکعب بیوگاز بصورت روزانه، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای 
در راستای اهداف برنامه اصفهان ۱۴۰5، دســتیابی به دانش بهره وری و بومی سازی 
کارخانه هاضم بی هوازی به روش خشک، تبدیل پسماند به انرژی در راستای مدیریت 
توسعه پایدار شهری را، ازجمله مزایای این پروژه برشمرد و گفت: قرار است به عنوان 
یک نمونه موفق در حوزه فناوری های نوین برای مدیریت مواد فسادپذیر آلی در سراسر 
کشــور در ابعاد 5۰ تا 6۰ تن با پیمانکار عقد قرارداد کنیم. مدیرعامل سازمان مدیریت 
پسماند از پروژه شاخص پیرولیز یا تجزیه حرارتی نام برد و گفت: با بخش خصوصی 
قراردادی منعقد کرده ایم تا مواد غیر آلی به ســوخت تبدیل شــود. اکنون در مرحله 
آزمایشــی، ۱۰تن از زباله های غیر بازیافتی با استفاده از تکنولوژی حرارتی به سوخت 

تبدیل می شود. وی با اشــاره به هزینه سنگین اســتفاده از تکنولوژی های پسماند، 
یادآور شد: به طور مثال سیســتم هاضم بی هوازی پسماند حدود ۴۰۰ میلیارد تومان 
اعتبار نیاز دارد، بنابراین اجرای چنین پروژه هایی هرگز در قالب بودجه های شهرداری 
ممکن نیست و باید سرمایه گذار و بخش خصوصی وارد شــود.وی با اذعان به اینکه 
تبدیل ساالنه 35۰۰ تن زباله غیربازیافتی به سوخت، عالوه بر جلوگیری از دفن، دارای 
اهمیت در حفظ محیط زیست است، اعالم کرد: تمام اقدامات تبدیل ضایعات پسماند 
به سوخت انجام شده و در مرحله تست سرد قرار دارد و پس از آزمایش نهایی در اوایل 
آبان ماه، سوخت پیرولیزی تولید خواهد شد که گام موثری در امحای مواد غیربازیافتی 
و غیرآلی است. همچنین، ایجاد واحد ســوخت پیرولیز در اواخر ۱۴۰۰ آغاز و امسال 
زیرساخت و تهیه تجهیزات فراهم شده اســت.غالمرضا ساکتی با بیان اینکه دو خط 
تولیدی پیرولیز جدا از یکدیگر است، توضیح داد: با استفاده از حرارت، مواد بازیافتی به 
سوخت تبدیل می شود که قابلیت صادرات نیز دارد. همچنین، بهره برداری نهایی این 
پروژه در پاییز انجام می شود و پس از طراحی های اولیه، پروژه به فاز 3۰۰تن می رسد 

که با احداث آن دیگر دفن پسماند نخواهیم داشت.

انتقال روزانه ۹00 تن پسماند به کارخانه
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از انتقال روزانه 9۰۰تن پسماند 
در شــهر اصفهان به کارخانه کود آلی خبرداد و افزود: ۴۰مترمکعب شیرابه از ورود به 
کارخانه تا انتقال نهایی وجود دارد که بخشی تبخیر می شود و بخشی در فرآیند تبدیل به 
مواد آلی و تصفیه در چرخه پساب مصرف می شود.وی خاطرنشان کرد: سال گذشته 
با اجرای مدیریت شیرابه برای نخســتین بار، تمامی بخش های کارخانه کانال کشی 
شد تا شیرابه ها به الگن های تبخیری منتقل شود، بنابراین، در حال حاضر دفن شیرابه 
نداریم و به روش تبخیری عمل می کنیم که این اقدام دستاورد بسیار مهمی در زمینه 
جلوگیری از آلودگی منابع آبی و خاک به شــمار می رود. وی با بیان مشکالتی در این 

زمینه، به شهروندان توصیه کرد در تولید پسماند شــهری، به کنترل موارد بهداشتی و 
زیست محیطی در مبدأ توجه کنند.

کنترل پسماند ساختمانی با سامانه هوشمند 
وی در صحبــت از مدیریت پســماندهای ســاختمانی، از انتقال روزانــه 35۰۰ تن 
نخاله های ساختمانی به سایت گردنه زینل خبرداد و گفت: راه اندازی سامانه یکپارچه 
مدیریت پسماندهای ساختمانی و احداث مجموعه مدیریت پسماند ساختمانی از 
جمله پروژه های شاخص است که این ســامانه یکپارچه هوشمند، مدیریت و کنترل 
پسماند ساختمانی را از مبدأ تا مقصد دنبال می کند.ســاکتی از انعقاد تفاهم نامه  با 
سازمان حمل ونقل بار برای ثبت هرگونه خاک برداری و حمل نخاله خبر داد که باید به 
کارگزاری ها اعالم و مقدار خاکبرداری و نخاله به صورت دقیق از مبدا تا مقصد مشخص 
و ثبت شود. وی افزود: سایت گردنه زینل تا 5۰ سال آینده ظرفیت تخلیه نخاله های 
ساختمانی را دارد، اما درخواست اختصاص زمینی در غرب شهر اصفهان برای تخلیه 
نخاله ساختمانی را به اســتانداری مطرح کرده ایم تا بخشی از نخاله ها که به صورت 
غیرقانونی در مکان های متعدد شهر تخلیه می شود را کنترل کنیم.مدیرعامل سازمان 
پسماند اظهار کرد: درصدد ایجاد و راه اندازی فاز هزار تنی بازیافت نخاله های ساختمانی 
تا پایان سال جاری هســتیم که انتخاب پیمانکار انجام شده و قرار است، نخاله های 
ساختمانی که قابلیت بازیافت دارند، برای مصرف مجدد در چرخه بازیافت قرار بگیرد.

 پسماندها باید به مراکز ثابت و سیار شهرداری تحویل داده شود
مدیر سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان به استقرار 72 ایستگاه جمع آوری 
پسماند خشک در شهر اصفهان اشاره کرد و افزود: روزانه حدود 75تن پسماند خشک 
از طریق ایستگاه های بازیافت در شهر اصفهان جمع آوری و به محل پردازش کارخانه 
پسماند منتقل می شــود.وی با گالیه از شــهروندان برای عدم تفکیک پسماندها در 

مبدأ و عدم تحویل به ایستگاه های شهرداری، تفکیک پســماند در مقصد را یکی از 
چالش های این مجموعه عنوان کرد و گفت: تحویل پسماند به دوره گردها نیز مشکالت 
و آسیب هایی را به شهر تحمیل کرده است که در این زمینه، اقدامات فرهنگی و آموزشی 
بر تفکیک از مبدا متمرکز شــده تا روند جداسازی پسماند خشــک از مبدأ و تحویل 
صحیح آن را به شهروندان آموزش دهیم.به گفته مدیرعامل سازمان پسماند، طراحی 
اپلیکیشنی با محوریت تفکیک از مبدأ انجام شده که فاز اول آن به زودی ارائه می شود؛ 
بر این اساس، نظرسنجی از شهروندان درباره روند تحویل پسماند خشک انجام خواهد 
شد تا جزییات این فرآیند روشــن و اصالحات الزم اعمال شــود.وی از راه اندازی 8 
ایستگاه دریافت پسماند خشک در شهر اصفهان خبرداد و گفت: تعداد ایستگاه های 
ثابت و سیار به 8۰ ایستگاه خواهد رسید، همچنین با 2هزار مجتمع تجاری و مسکونی 
در شهر برای تحویل پسماند خشک، قراردادهایی همراه با مشوق هایی منعقد شده 
است. چنانچه، بیمه یک میلیاردو 2۰۰میلیون تومانی آتش سوزی منازل و مجتمع های 

مسکونی، از مشوق های موردنظر است.

اصفهان، پیشتاز در اجرای قانون پسماند 
مدیرعامل سازمان پســماند با عنایت به اینکه پروژه های مدیریت پسماند  متناسب 
با شــرایط اقلیمی، اجتماعی و فرهنگی جامعه تعریف می شــود، گفت: بهره مندی از 
پروژه های دانش بنیان براساس مطالعات جهانی  در دســتور کار سازمان قرار دارد و در 
شهر اصفهان به عنوان پیشتاز در اجرای قانون پســماند، این شاخصه ها در نظر گرفته 
شــده اســت.وی از تعامالتی با نهادهای مختلف با هدف آموزش شهروندی و دانش 
آموزان صحبت کرد و افزود: در منطقه 6شهرداری،  موزه علوم و فنون به منظور آموزش 
دانش آموزان راه اندازی شده است. این مرکز، مسئول آموزش تخصصی به دانش آموزان 
در زمینه مدیریت پسماند است و ساالنه 3۰ هزار دانش آموز از این موزه بازدید می کنند؛ 
این نمایشگاه کامال هوشــمند و به صورت مولتی مدیاســت و آموزش کامل مدیریت 
پسماند در قالب فیلم عرضه می شود.وی با تاکید بر اینکه آموزش و فرهنگ سازی دو 
رکن اساسی برای تحول در مسائل زیست محیطی است، گفت: تولید ۱6 کتاب نقاشی 
آموزشی، توزیع 8هزار کارتن پالســت از مهرماه در مدارس، ایجاد پویش های مختلف 
آموزش محور با همکاری انجمن ها و سمن ها، تولید گســترده بروشورهای آموزشی، 
همچنین ارائه محصوالت صوتی و تصویری در قالب محصوالت دیجیتال و پادکست ها 
در رادیو بومرنگ شهر برای تشریح معضالت مدیریت پسماند، در زمره اقدامات سازمان 
به منظور فرهنگ سازی است.غالمرضا ساکتی بیان کرد: هفدهم مهرماه همزمان با روز 
کودک و محیط زیست، محصوالت دیجیتال و کتاب های دیجیتالی متناسب با موضوع 
آموزش در سازمان رونمایی خواهد شد. همچنین، پویش »مدیر شو« شامل مجموعه 

پوسترهایی در رابطه با کاهش و تفکیک پسماند طراحی شده و آماده توزیع است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان :

 تکنولوژی هاضم بی هوازی اولین بار درکشور در اصفهان رقم خورده است

پنجشنبه 10  شهریور  1401 /  4 صفر  1444  /  1  سپتامبر   2022 / شماره 3615 

رتبه: 3    ضریب کیفی روزنامه: 53.۴
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