
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی                            

چهارشنبه 11   آبان    1401  
07    ربیع الثانی   1444

02   نوامبر    2022
 شماره 3662       

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان
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محقق شدن 3۵ درصد از سهم اشتغال 
استان اصفهان

7

 طرح جایگزینی حفاظ بتنی )نیوجرسی( با گاردریل در آزادراه کاشان-نطنز-اصفهان
 تا پایان سال اجرا می شود؛

وعده جدید این بار برای بهار!

مدیر منطقه ۹ شهرداری:

اکیپ »رفع خطر درختان 
خشک« در منطقه ۹ 

اصفهان فعال شد

مدیرکل بهزیستی اصفهان:

توانمند سازی مددجویان، 
اولویت سازمان بهزیستی 

در اصفهان است

5

3

5

7
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کارشناس اداره کل هواشناسی 
استان از بارش باران در بیشتر 

مناطق خبر داد؛

 اولین باران پاییزی
 اصفهان

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از 
ورود 3 تن دارو به اصفهان خبرداد؛

اصفهان سومین استان با بیشترین زمین 
لرزه ثبت شده است

درد و دغدغه دارو ...
 

       آگهی فراخوان ارزیابی کیفی شماره 4010/6002
       )شماره 2001001188000042 در سامانه ستاد( 

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان 

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان 

نحوه دریافت اســتعالم ارزیابی کیفی: کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا تهیه لیست 
کوتاه، با مراجعه به »ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ســتاد(« به آدرس  www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. )اطالعات تماس 

»سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد(« جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی )توکن(: مرکز تماس: 
14۵6 ، تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداری روزهای کاری با شماره 031-36277687(

مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/08/15 تا ساعت 16:00 روز پنج شنبه مورخ 1401/08/26

مهلت و محل تحویل استعالم ارزیابی کیفی: نسخه الکترونیکی   کلیه مدارک و مستندات اسناد مناقصه بایستی حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه 
مورخ 1401/0۹/14 در »سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( بارگذاری گردد.

شرایط فراخوان ارزیابی:

1- پس از بررسی اسناد و مدارک واصله فراخوان در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های واجد شرایط برای دریافت اسناد و مدارک مناقصه 

دعوت بعمل خواهد آمد.

2- شرکت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا 2 سال آینده از نتایج این فراخوان جهت اجرای پروژه های مشابه استفاده نماید. 

3- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان در استعالم ارزیابی کیفی، موجود می باشد.

ضمنًا می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید

http://iets.mporg.ir                                  www.tavanir.org.ir                                www.erec.co.ir                           www.setadiran.ir

 شرکت برق منطقه ای
 اصفهان

 

آگهی  مزایده غیر حضوری

نمایندگی اوقاف و امور خیریه بخش امامزاده- بادرود 

هیات امناء آستان مقدس امامزادگان آقا علی عباس و سید محمد علیهما السالم در نظر دارند نسبت به فروش محصول به و پسته امامزاده، از طریق انتشار 
آگهی مزایده به شرح ذیل اقدام نمایند.

1- فروش محصول به  آستان مقدس، به قیمت پایه کارشناسی هر کیلو 205/000 ریال
2- فروش محصول پسته آستان مقدس، به قیمت پایه کارشناسی به شرح ذیل:

الف( پسته خندان کله قوچی حدود 520 کیلوگرم و هر کیلو 2/500/000 ریال
ب( پسته خندان احمد آقائی حدود 220 کیلوگرم و هر کیلو 2/750/000 ریال

ج( پسته گویا پوست دار حدود 60 کیلوگرم و هر کیلو 1/750/000 ریال
د( پسته رو آبی حدود 1100 کیلوگرم و هر کیلو 1/350/000 ریال

   شروط و تعهدات
1( پیشنهاد دهندگان بایستی مبلغ 400/000/000 ریال را بعنوان سپرده شرکت در مزایده بند 2 و مبلغ 300/000/000 ریال را به عنوان سپرده شرکت در مزایده بند 2 

طی فیش بانکی در وجه آستان مقدس امامزادگان آقا علی عباس و سید محمد علیهما السالم به حسابداری اداره تحویل و رسید دریافت نمایند.
2( پیشنهاد دهندگان می توانند تا پایان روز سه شنبه مورخ 1401/08/17 تقاضای کتبی خود را به دبیرخانه این نمایندگی تحویل و رسید دریافت نمایند.

3( جلسه کمیسیون مزایده بند اول راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/08/18 و بند دوم راس ساعت 10/30 همان روز در محل این نمایندگی برگزار 
خواهد شد. 

4( متقاضیان می توانند با هماهنگی کارشناس مالی آستان مقدس و این نمایندگی در ساعات اداری از مورد مزایده بازدید نمایند.
5( شماره تماس: رضا نوریانی 09131624067 

با یکی از زیباترین باغ های ایرانی بیشتر آشنا شویم؛

یک باغ تاریخ و خاطره

 فرا رسیدن اربعین حسینی را  تسلیت می گوییم .

4

افزایش 61 درصدی 
اعطای تسهیالت بانکی 
به واحد های صنعتی و 

کشاورزی اصفهان

 یک بام و دو هوا برای شرکت کنندگان در لیگ بسکتبال غرب آسیا،  
عجیب فیفا از باشگاه اصفهانی را با مشکل روبه رو کرده است؛

ذوب آهن؛ در دوراهی ابهام و انصراف
6

موضوعشماره

4010/6002
ارزیابی کیفی توان خرید تجهیزات و احداث کامل خط 400 کیلو ولت دو مداره 

اسالم آباد- نجف آباد ) بصورت تامین مالی توسط پیمانکار( 

م الف: 1404225

م الف: 1404288

از بیش از ۴۰۰ دشت از مجموع ۶۰۹ دشت ایران درگیر فرونشست زمین است اما سازمان زمین شناسی کشور، دشت اصفهان- برخوار را که شهر اصفهان در آن واقع شده، 
پرمخاطره ترین منطقه و نماد فرونشست ایران معرفی می کند

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی                           

چهارشنبه ۰۴   آبان    1۴۰1  
2۹   ربیع االول   1۴۴۴

2۶  اکتبر    2۰22
 شماره 3۶5۶       

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3۰۰۰ تومان

7

7

معاون امدادونجات هالل احمر اصفهان خبر داد:

 امدادرسانی به ۷8۴ آسیب دیده در
 حوادث مهرماه

5

          صدای هشدار ما را از کالن شهر تاریخی ایران، شاهراه استراتژیک کشور و
 مهد فرهنگ و تمدن می شنوید؛

   زیرپای اصفهان خالی است

مجری طرح های زیربنایی استان اصفهان:

مشکالت ورودی های 
داران تا اوایل سال آینده 

برطرف می شود

مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان:

معلمان باید تربیت 
دانش آموزان را به حیطه 

کاری خود وارد کنند

7

5

5
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رییس خانه صمت ایران:

شهرک عملی تحقیقاتی 
اصفهان به زودی شاهکار تاریخ 

صنعت کشور را رقم خواهد زد

5

پیشی گرفتن آنفلوآنزا از کرونا در 
 اصفهان، استفاده از ماسک در مدارس

 اجباری شد؛

کرونا کم بود، آنفلوآنزا 
هم اضافه شد!

 مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان  از فرونشست 2۹ دشت استان اصفهان خبرداد؛

مدیر منطقه ۹ شهرداری:

 ۶5۰ متر از خیابان آتشگاه، مسیر
 BRT می شود

مصائب خشکسالی و نتایِج عدِم خردورزی

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

  وضعیت فرار سرمایه از کشور در شرایط اوج
 قرار گرفته و دورنمای خوبی را نشان نمی دهد؛

بر باد رفته

 فرا رسیدن اربعین حسینی را  تسلیت می گوییم .

3

 قلعه نهچیر مبارکه؛
  به جا مانده از
 دوران قاجار

ذخایر خونی استان 
اصفهان در شرایط بحرانی 

قرار گرفت

43

شهرداری بهاران در نظر دارد به استناد ردیف اعتباری بودجه مصوب ســال جاری عملیات اجرایی فاز 2 پروژه تکمیل میدان بقیه ا... شهر را با اعتباری معادل 

10/000/000/000 ریال از محل اعتبارات سال جاری از طریق آگهی مناقصه و بر اساس نقشه و مشخصات موجود و فهرست بهای ابنیه، تأسیسات مکانیکی و برقی 

سال 1401 سازمان مدیریت و برنامه ریزی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

پیمانکاران و شرکت های دارای صالحیت و رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه می توانند به منظور آگاهی از شرایط مناقصه و دریافت اسناد مناقصه از ساعت 13 

بعد از ظهر روز سه شنبه مورخ 1400/08/03 لغایت حداکثر ساعت 7 بعد از ظهر روز شنبه مورخ 1401/08/14 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه نمایند.

زمان تحویل پیشنهادات: روز سه شنبه مورخ 1401/08/24

زمان بازگشایی پاکت پیشنهادات: روز چهارشنبه مورخ 1۴۰1/۰8/25
تلفن تماس: ۰313۷25۴۰۰5 

آگهی مناقصه )نوبت اول(

جواد نصری- شهردار بهاران م الف:1398648

چاپ دومچاپ اول

نوبت اول

تاریخ :1401/08/10
شماره : 1401/7274۵1

هیات امناء آستان مقدس 

7

معاون شهردار اصفهان:
نیمی از سرانه زمین های ورزشی 

شهر محقق نشده است



رابرتمالی:وقتمانرابرایتوافقهستهایایرانهدرنمیدهیم؛

گزینه »تهدیدنظامی« دوباره روی میز!

نماینده آمریکا در امور ایــران با بیان اینکه واشــنگتن توجه خود را به 
حمایت از اغتشاشات معطوف کرده، تهدید کرد که اگر الزم باشد به عنوان 
آخرین راهکار، به گزینه نظامی علیه برنامه هســته ای ایران متوســل 
می شوند.»رابرت مالی« نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران، بعد از 
اذعان به اینکه موضوع احیای برجام و مذاکرات رفع تحریم های ایران 
حتی در دستورکار واشنگتن هم نیست، این بار تمرکز بر توافق هسته ای 

را موجب اتالف وقت توصیف کرد.
مالی، شــامگاه دوشنبه طی ســخنرانی در همایشــی در »اندیشکده 
کارنگی«، گفت آمریکا روی مســائلی از ایران تمرکــز دارد که برایش 
مفید باشد و در حال حاضر اگر قرار باشد هیچ اتفاقی در موضوع توافق 
هســته ای ایران رخ ندهد، واشــنگتن هم وقت خــود را روی آن هدر 
نمی دهد.وبگاه شبکه »سی ان ان« به نقل از وی نوشت که آمریکا هنوز 
هم به مسیر دیپلماسی برای محدود کردن برنامه هسته ای ایران پای بند 
است؛ اما در بحبوحه اغتشاشات در ایران، توجه خود را از تالش ها روی 
توافق هسته ای و تهران، به مسکو و جنگ اوکراین معطوف کرده است.

این دیپلمات آمریکایی با ادعای اینکه بارها در مذاکرات وین به حصول 
توافق برای بازگشت به برجام »بسیار نزدیک«  شــده بودند، اما اظهار 
داشت:»هر بار که ما نزدیک می شــدیم، ایران درخواست های فرعی 

جدیدی مطرح می کرد که مذاکرات را از مسیر خارج می ساخت«.
مالی درباره این ادعاهای خود توضیح داد: »این دقیقا نقطه ای بود که 
ما در ماه آگوست و اوایل ســپتامبر در آن قرار داشتیم ولی از آن زمان 
تاکنون هیچ تحرکی انجام نشده است. هیچ اتفاقی درخصوص توافق 
هســته ای رخ نمی دهد، پس ما هم زمان خود را صرف آن نمی کنیم و 
وقت مان را برای هیچ چیز هــدر نمی دهیم«.طبق این گزارش، وی در 
ادامه اظهاراتش گفت: »ما وقت مان را جایی صرف می کنیم که فایده 
داشته باشد، از جمله حمایت از اعتراضات در ایران و تالش می کنیم که 
انتقال تسلیحات از تهران به مسکو برای اســتفاده در جنگ اوکراین را 
متوقف کنیم«.نماینده آمریکا در امور ایران با بیان اینکه »دونالد ترامپ« 
رییس جمهور سابق این کشور سعی کرد جایگزین برجام را امتحان کند؛ 
اما این کار جواب نداد، اضافه کرد: »ما به خاطر تالش کردن، عذرخواهی 
نمی کنیم و هنوز هم ســعی می کنیم هر کاری بتوانیم برای جلوگیری 
از دســتیابی ایران به ســالح اتمی انجام دهیم. ترجیح ما استفاده از 
دیپلماسی با ابزارهای فشار مخصوصا تحریم هاست. ولی اگر دیپلماسی 
شکست بخورد، تقریبا همه گزینه ها را روی میز نگه داشته ایم«.به نوشته 
سی ان ان، مالی با تهدید ایران به حمله نظامی، مدعی شد: »همزمان 
که از دیگر ابزارها استفاده می کنیم، به عنوان آخرین راه، گزینه نظامی 

را در صورت لــزوم برای جلوگیری از دســتیابی ایران به ســالح اتمی 
اجرا می کنیم«.وی همچنین افزود: »اکنون کاری نیســت که به دلیل 
مصلحت اندیشی ما نسبت به احتمال حصول توافق هسته ای در آینده، 
انجام ندهیم. ما دســت خود را با این خوش بینی نمی بندیم که شاید 

روزی توافق حاصل شود«.
این مقام آمریکایی پیــش از این نیز با اذعان به اینکــه احیای توافق 
هسته ای ایران نه در دســتورکار و نه تحت تمرکز واشنگتن هم نیست، 

مدعی شد که هیچ تحرکی در زمینه مذاکرات وین انجام نمی شود. 
دور جدید مذاکرات رفع تحریم های ایران پس از وقفه ای پنج  ماهه ۱۳ 
مردادماه در شهر وین آغاز شــد. این مذاکرات به مدت چهار روز ادامه 
داشــت و روز  ۱۷ مرداد با پرواز هیئت های شرکت کننده به پایتخت ها 
به پایان رســید. برگزاری این دور از مذاکرات پس از آن صورت گرفت 
که اتحادیه اروپا مدعی شده بود بسته پیشــنهادی جدیدی روی میز 
گذاشته که حاوی راهکارهای به روز شده ای در خصوص رفع تحریم ها و 
گام های هسته ای ایران است. تحلیلگران می گویند برخی عوامل مانند 
فشارهای رژیم صهیونیستی، اختالفات با کنگره و مشکالت داخلی در 
آمریکا دلیل بی میلی دولت بایدن برای بازگشت به برجام در ماه های 

گذشته بوده است.

اخبار
چهارشنبه11آبان7/1401ربیعالثانی02/1444نوامبر2022/شماره3662

انگلیس و امارات درباره ایران گفت وگو کردند
دفتر نخست وزیر انگلیس با صدور بیانیه ای از تماس تلفنی ریشی سوناک با شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رییس 
امارات متحده عربی و گفت وگو درباره ایران خبر داد.در این بیانیه که یک نســخه آن در تارنمای دولت انگلیس 
منتشر شد، آمده اســت که دو طرف »نگرانی های خود را در مورد وضعیت ایران به اشتراک گذاشتند«. در بیانیه 
یادشده توضیح بیشتری پیرامون جزییات گفت وگوی رهبران دو کشور درباره ایران ارائه نشده است. بر اساس 
بیانیه دفتر نخست وزیر انگلیس، دو طرف در مورد همکاری های دیپلماتیک، دفاعی و تجاری میان دو کشور تبادل 
نظر کردند. سوناک از پیشرفت های صورت گرفته در زمینه مشارکت و سرمایه گذاری اقتصادی میان انگلیس و 
امارات استقبال کرد و دو طرف بر لزوم استفاده از فرصت های موجود برای تقویت بیشتر روابط اقتصادی به ویژه 
در زمینه انرژی و فناوری پاک تاکید کردند.جنگ اوکراین و یمن از دیگر مسائلی بود که دو طرف درباره آن بحث 
و تبادل نظر کردند. در این بیانیه ادعا شده است سوناک و بن زاید توافق کردند که به همکاری برای یافتن راه حلی 
پایدار برای درگیری طوالنی مدت در یمن ادامه دهند.سوناک از سه شنبه  گذشته که رسما سکان دولت را به دست 
گرفته ، سرگرم گفت وگو با رهبران جهان درباره تحوالت بین المللی است. نخستین تماس او طبق بیانیه های صادر 

شده با ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین و سپس جوبایدن، رییس جمهور آمریکا بود.
 

تولیت آستان حضرت عبدالعظیم حسنی)ع(: 

اغتشاشگران به دنبال آزادی حیوانی بودند
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( گفت: اسالم طرفدار آزادی است اما آزادی اخالقی و 
نه حیوانی؛ اما آزادی مضحکی که اغتشاشگران مطرح کردند این بود که برهنه بشوند که این چیزی جز آزادی 
حیوانی نیست.حجت االسالم سیدعلی قاضی عسکر در آیین گرامیداشت شهدای مدفون در این حرم مطهر 
که با حضور خانواده های شهدا و مسؤوالن استانی و شهرستانی در تاالر شیخ صدوق آستان مقدس برگزار 
شد، اظهار کرد: اسالم طرفدار آزادی است اما آزادی اخالقی و نه حیوانی؛ اما آزادی مضحکی که اغتشاشگران 
مطرح کردند این بود که برهنه بشوند که این چیزی جز آزادی حیوانی نیست. وی با بیان اینکه آزادی بیان در 
هیچ کجا مثل اسالم آزاد نیست، گفت: آزادی حیوانی مربوط به غرب است؛ آنها می خواهند این مدل از آزادی 
را بیاورند به ایرانی که بیش از ۳۰۰ هزار شهید در راه استقالل و آزادی داده است.تولیت آستان مقدس حضرت 
عبدالعظیم حسنی)ع( افزود: حجاب برای زن مصونیت و افتخار است، ما نمی خواهیم که زن ابزار باشد چرا 
که زن، شخصیتی انسان ساز است اما این افراد بعد از ۴۳ سال می خواهند ما را به مسیر آزادی غربی ببرند.

 
تحلیلگر سیاسی: 

نتیجه آشوب ها، سرنگونی جمهوری اسالمی نیست
محمدصادق کوشکی، تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: »اگر کسی بیاید و از سعودی ها، آمریکایی ها و صهیونیست ها 
بپرســد آیا این ناآرامی ها منجر به سرنگونی نظام می شــود، همه می گویند نه. یعنی آنها هم می دانند که نتیجه 
آشوب ها سرنگونی جمهوری اسالمی نیست و هدف شان هم لزوما این نیست بلکه هدف آن است حرکت ما که به 
سمت حل مشکالت است، کند شود و نتوانیم از فرصت های اقتصادی پدیدآمده مانند ارتباطات منطقه ای و پیمان 
شانگهای استفاده کنیم. آنها می خواهند به ما آسیب بزنند و اگر ناآرامی ها ادامه یابد کسب و کار مردم دچار مشکل 
می شود، بر حجم مشکالت معیشتی مردم افزوده شده و در نهایت روح و روان مردم نیز نیز دچار آسیب می شود«.

 

تکرار اتهام پهپادی انگلیس علیه ایران
وزیر امور خارجه انگلیس ضمن تکرار ادعای به کارگیری پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین که بارها از ســوی 
مقامات کشورمان رد شده است مدعی شد که لندن تحرکات ایران در این زمینه را زیر نظر دارد.جیمز کلورولی 
این مطلب را روز دوشنبه در مجلس عوام انگلیس مطرح و ادعا کرد که اقدام ایران ناقض قطعنامه ۲۲۳ ۱ شورای 
امنیت ساز مان متحد است. وی مدعی شد:  شرم آور اســت که ایران با نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت 

سازمان ملل متحد، پهپادهای شاهد را در اختیار روسیه قرار داده که منجر به ویرانی در اوکراین شده است.

کره جنوبی برای لهستان نیروگاه هسته ای می سازد
مقامات سئول و ورشــو، توافق نامه های مهمی را با هدف توسعه انرژی هسته ای لهستان به امضا 
رساندند.بر اساس بیانیه مشــترک وزارت تجارت، صنعت و انرژی کره جنوبی و وزارت امور خارجه 
لهستان، شرکت های کره جنوبی قرار است چهار راکتور هسته ای ۱۴۰۰ مگاواتی را در لهستان احداث 
کنند. در این بیانیه آمده است که این شرکت ها با حمایت دولت های دو کشور قصد دارند تا پایان 
سال جاری برنامه توسعه اولیه این کارخانه را تهیه کنند.»لی چانگ یانگ«، وزیر بازرگانی، صنعت 
و انرژی کره جنوبی در این ارتباط گفت: با امضای توافق، این یک دستاورد مهم خواهد بود که با عزم 
و سیاست قوی دولت کره در زمینه صادرات نیروگاه های هسته ای به نتیجه خواهد رسید.»یاچک 
ساسین«، وزیر دارایی های دولتی لهستان نیز در جریان ســفر خود به کره جنوبی، درباره تقویت 
مشارکت دفاعی لهستان با کره جنوبی گفت وگو کرد.لهستان، عمده انرژی موردنیاز خود را از سوخت 
زغال سنگ تولید می کند، اما این کشور قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ زغال سنگ را حذف و فقط از منابع 

تجدیدپذیر انرژی استفاده کند.
 

نتانیاهو:

 توافق با لبنان، توافق تسلیم در برابر حزب ا... است
رییس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی توافق با لبنان بر سر ترســیم مرزهای دریایی را »مشکوک« و 
»تسلیم شدن محض در برابر حزب ا...« دانست.»بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر اسبق و رییس کنونی 
اپوزیسیون رژیم صهیونیستی در یک گفت وگوی رادیویی گفت که توافق با لبنان بر سر ترسیم مرزهایی 
دریایی، توافقی مشکوک و تسلیم شدن محض در برابر حزب ا...است.وی که این مصاحبه را در آستانه 
برگزاری انتخابات کنست انجام داده است، افزود: »یائیر الپید« نخست وزیر و »بنی گانتس« )وزیر 
جنگ( هیچ گاه به دنبال استخراج گاز از زیر دریا نبودند و به همین دلیل است که اکنون توافقی مشکوک 
را که »تسلیم محض در برابر حزب ا...« است، امضا کردند.رییس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی با اشاره 
تلویحی به اینکه در صورت تصدی سمت نخســت وزیری، این توافق را لغو می کند، تصریح کرد: »با 
این توافق همان کاری را خواهم کرد که با توافق اوسلو کردم؛ چرا که توافق اوسلو هم یک توافق تسلیم 
از جانب دولت چپگرا بود«.سند توافق نهایی ترسیم مرزهای لبنان و فلسطین اشغالی، روز پنجشنبه 
هفته گذشته به امضای میشل عون رییس جمهور لبنان و نخست وزیر رژیم صهیونیستی رسید.یک 
جوالی ۲۰۲۲ )۱۰ تیر۱۴۰۱( میالدی پارلمان بیســت و چهارم )۲۴( و کابینه سی وششم )۳6( رژیم 
صهیونیستی - که از انتخابات ۲۳ مارس ۲۰۲۱ )۳ فروردین ۱۴۰۰( حاصل شده بود- با رای اکثریت 
اعضای همین پارلمان )کنست( منحل شد. با رای اکثریت اعضا مقرر شد انتخابات بعدی، یکم نوامبر 
۲۰۲۲ )۱۰ آبان ۱۴۰۱( برگزار شود که در واقع پنجمین انتخابات کنست در عرض چهار سال گذشته است.

 

محبوبیت صدر اعظم آلمان نیز سقوط کرد
نتایج یک نظرسنجی که از سوی موسسه افکار سنجی »اینسا« برای نشریه »بیلد« آلمان انجام و 
منتشر شد نشان داد، بیش از نیمی از شهروندان آلمانی معتقدند »اوالف شولتز«، صدر اعظم آلمان 
عملکرد مناسبی در این سمت ندارد.به نوشته خبرگزاری »اسپوتنیک«، طبق این نظرسنجی که با 
پرسش از ۱۰۰۰ شهروند آلمانی برگزار شد، ۵۵ درصد آلمانی ها بر این نظر هستند که شولتز کارش را 
به عنوان صدر اعظم خوب انجام نمی دهد.از بین این ۵۵ درصد، ۲۴ درصد معتقدند شولتز عملکردی 
کامال شکست خورده به عنوان صدراعظم داشــته در حالی که ۳۱ درصد معتقدند صدر اعظم آلمان 
عمدتا در ماموریت های فعلی اش شکست خورده است.۳۷ درصد از پاسخگویان نیز مخالف این 
نظر بودند. همچنین این نظرسنجی مشخص کرد چنانچه انتخاباتی برای تعیین صدراعظم آلمان با 
رای مستقیم مردم همین االن برگزار شود، ۲۷ درصد به شولتز رای داده و ۱۵ درصد نیز به فردریش 
مرتس، رهبر حزب راست میانه »اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان« رای می دهند و ۴۹ درصد هیچ 

یک از این دو کاندیدا را انتخاب نمی کنند.

خبر روز

کانادا، 4 فرد و 2 نهاد 
ایرانی را تحریم کرد

وزارت خارجه کانــادا در بیانیــه ای از قرار 
دادن نام ۴ فرد و ۲ نهاد ایرانی در فهرست 
تحریم ها خبــر داد.وزارت خارجــه کانادا 
در ادامــه رویکرد خــود بــرای حمایت از 
اغتشاشات اســامی ۴ فرد و ۲ نهاد ایرانی 

دیگر را در فهرست تحریم ها قرار داد.
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و 
مرکز آموزشی جامعة المصطفی العالمیه 
دو نهادی هســتند کــه تحریم شــده اند. 
حســین رحیمی، احمد فاضلیان، اسدا... 
جعفری و ســید مرتضی موسوی اسامی 
افراد تحریم شده هستند. دولت کانادا ماه 
گذشته هم 6 فرد و چهار نهاد را به بهانه نقض 
حقوق بشر در ایران در فهرست تحریم قرار 
داده بــود. قبل تر از آن هم کانــادا ۳ نهاد و 
۱۷ فرد  از جملــه محمد جواد ظریف، وزیر 
خارجه سابق ایران را در فهرست تحریم قرار 
داد.دولت کانادا یک هفتــه قبل تر از آن در 
اقدامی نمایشی اعالم کرده بود ۱۰ هزار نفر 
از اعضای سپاه پاســداران انقالب اسالمی 
برای همیشه از ورود به کانادا منع خواهند 
شــد.این تحریم ها در ادامه حمایت های 
کانادا از اغتشاشــات اخیر در ایران صورت 
گرفته اســت.این تنهــا حمایــت کانادا از 
آشوب های ایران در روزهای گذشته نیست. 
اتاوا  از جمله روز چهــارم مهرماه اعالم کرد 
ده ها فرد و نهاد ایرانی از جمله پلیس امنیت 
اخالقی را در فهرســت تحریم ها قرار داده 
است.کانادا ،دولتی همسو با آمریکاست و 
در سال های گذشته از تحریم های آن کشور 
هم علیه ایران تبعیت کرده اســت. تحریم 
پلیس امنیت اخالقــی ایران، چند روز بعد 
از آن صورت گرفت که واشنگتن هم همین 

نهاد را در فهرست تحریم ها قرار داد.

بین الملل رییس قوه قضاییه:

 محاکمه آمران و عامالن ترور شهید سلیمانی تسریع شود
رییس قوه قضاییه در نامه ای به رییس شورای عالی قضایی عراق خواستار تسریع در رسیدگی، محاکمه و مجازات مرتکبان ترور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و 
همراهان ایشان شد.حجت االسالم والمسلمین غالمحسین محسنی اژه ای در نامه ای به فائق زیدان، رییس شورای عالی قضایی عراق ضمن ابراز خرسندی از برگزاری 
سه دور مذاکرات کمیته تحقیقات مشترک میان مقامات قضایی دو کشور، نتایج حاصل از این همکاری مشترک را نشان دهنده اراده ایران و عراق برای مبارزه با تروریسم، 
برقراری عدالت، حفظ صلح و امنیت و گسترش روابط دوستانه به ویژه همکاری های دوجانبه قضایی دانست.رییس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه ترور سپهبد شهید حاج 
قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس و هشت نفر از همراهان ایشان توسط دولتمردان آمریکا و سایر ایادی آنها در خاک عراق مغایر با صلح و امنیت بین المللی است، 
افزود: این اقدام تروریستی منجر به نقض حاکمیت دو کشور، اصول مسلم شناخته شده حقوق بین الملل و نقض تعهدات بین المللی در زمینه حمایت از شخصیت های 
رسمی مورد حمایت بین المللی شده است.محسنی اژه ای تصریح کرد: اگر چه این اقدام تروریستی توسط رییس جمهور وقت آمریکا با مشارکت برخی مقامات رسمی و 
سایر کشورها انجام شد؛ اما سمت آنها مانع مسئولیت و مجازات نیست و اقدامات آغاز شده در دستگاه قضایی عراق نیز نشان دهنده عزم و اراده آن کشور برای دستگیری، 
محاکمه و مجازات این جنایتکاران است.رییس دستگاه قضا یادآور شد: الزمه برقراری عدالت، رعایت اصل سرعت در رسیدگی است. با توجه به اینکه اقدام تروریستی 
یادشده در خاک عراق روی داده و از زمان وقوع آن بیش از دو سال گذشته است، صدور دستور تسریع در رسیدگی، محاکمه و مجازات مرتکبان این جنایت، درخواست 

ملت ایران است. در این راستا، قوه قضاییه جمهوری اسالمی ایران همچنان آماده تداوم همکاری ها با دستگاه قضایی جمهوری عراق است.

عکس: فارس

دبیــرکل اتحادیــه عــرب در اتهامی واهــی علیه 
جمهوری اسالمی ایران مدعی شد که تهران در امور 

داخلی عراق و یمن دخالت می کند.
به گزارش ایرنا، »احمد ابوالغیط« دبیرکل اتحادیه 
عرب در گفــت وگو با شــبکه تلویزیونــی خبری 
القاهره مدعی شــد که ایران در امور داخلی عراق 

دخالت می کند.
وی همچنین ایران را به دخالت در امور داخلی یمن 
متهم کرده و بدون اشاره به اینکه بحران یمن ناشی 
از حمله تجاوزگرانه ائتالف متجاوز سعودی به این 
کشور بوده است، ادعا کرد: »دخالت های ایران و 
کمک به شــبه نظامیان الحوثی )جنبش انصارا... 

یمن( باعث بحران در یمن شده است«. وی افزود: 
عراق از ســال ۱۹۵۸ میالدی تاکنون با جنگ ها و 

بحران ها و انقالب ها روبه رو است.
دبیرکل اتحادیه عــرب همچنین گفت که ترکیه در 
امور داخلی عراق دخالت مــی کند. وی همچنین 
بدون اشــاره به حضور کنونی نیروهای آمریکایی 
در خاک عراق و دخالت های ریز و درشت سفارت 
واشنگتن در امور داخلی این کشور گفت که آمریکا 

قبال در امور داخلی عراق دخالت کرده است.
ابوالغیط در بخــش دیگری از گفــت وگوی خود 
تصریح کرد: کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از 
ثروت ها و سرمایه گذاری های خود برعکس عراق 

و لیبی پاسداری کرده اند.
وی در بخش دیگری از مصاحبه خود همچنین به 
پرونده سد النهضه بین کشورهای مصر و اتیوپی و 
سودان اشاره کرد و گفت: اتیوپی قوانین و موازین 
بین المللی درباره رودخانه های عبوری از مرزهای 

چند کشور را نقض کرده است.

اتهام زنی واهی دبیرکل اتحادیه عرب علیه ایران

عکس روز  

سفیر جدید روسیه 
رونوشت استوارنامه 

خود را تقدیم 
»امیرعبداللهیان« کرد

اکنونکارینیستکهبهدلیلمصلحتاندیشیما
نسبتبهاحتمالحصولتوافقهستهایدرآینده،
انجامندهیم.مادستخودرابااینخوشبینی

نمیبندیمکهشایدروزیتوافقحاصلشود



طرح جایگزینی حفاظ بتنی )نیوجرسی( با گاردریل  حرمت سادات متولی
در آزادراه کاشــان-نطنز-اصفهان )سان آرا( برای 
ایمن سازی مسیر و جلوگیری از تکرار تصادفات مرگبار تا پایان سال اجرا می شود.

آزادراه اصفهان- قم در زمان افتتاح مطابق با آیین نامــه دارای دو ردیف گاردریل 
استاندارد بود، اما در گذر زمان گاردریل ها دچار فرسودگی و بر اثر ضربه های جانبی 
نیازمند تعمیرات شد.۱۶ آذر ۱۴۰۰ انحراف به چپ کامیون کشنده )تریلی( با اتوبوس 
در مسیر کاشان- قم مرگ ۸ تن از هموطنان مان را رقم زد. ۱۶ نفر هم در این حادثه 
مصدوم شدند که یکی از آنان بر اثر شدت جراحات در راه بیمارستان جان خود را از 
دست داد. علت تصادف، خستگی و خواب آلودگی راننده تریلی اعالم شد و به دنبال 
آن نشست اعضای کمیسیون ایمنی راه های استان اصفهان تشکیل و جایگزینی 
نیوجرسی )حفاظ بتنی( با گاردریل در آزادراه مصوب شد.باشگاه خبرنگاران جوان، 
دی پارسال در گزارش مکتوبی با عنوان »تردد پرخطر در آزادراه خسته کاشان-قم؛ 
آیا زور مصوبات به قیمت ها می چربد؟ «به موضوع ایمن سازی آزادراه های کاشان- 
قم )امیرکبیر( و کاشان-نطنز-اصفهان )سان آرا( پرداخت.در این گزارش فرزاد 
دادخواه، معاون راهداری اداره کل راهدار و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان گفته 
بود  به منظور جلوگیری از حوادث و کاهش تلفات و حوادث رانندگی در کمیسیون 
ایمنی راه های استان اصفهان مقرر شد تا شرکت نگهداری آزادراه، هرچه سریع تر با 
اولویت جایگزینی نیوجرســی های بتنی، آشکارسازی و اصالح عالئم قوس  های 
موجود، بهسازی رویه های آســفالت در مقاطع نیازمند ترمیم، اصالح شیب های 
شیروانی و ایمن سازی پرتگاه ها اقدام کند. مصوبه ای که به نظر می رسد هنوز تمام 

و کمال اجرا نشده است.

سرعت کند اجرای طرح جایگزینی نیوجرسی
سرهنگ اصغر زارع، رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان در خصوص 
پیشرفت اجرای مصوب جایگزینی نیوجرســی مفصل دار با گاردریل، با تاکید بر اینکه 
اجرای طرح، ضروری، اما هزینه بر و زمان بر اســت گفت: نقاط سانحه خیز در آزادراه و 
گاردریل های خسارت دیده، برای جایگزینی اولویت بندی شد و دو شرکت بهره بردار 
آزادراه قم-کاشان و کاشان- نطنز- اصفهان پیشنهاد ما را اجرایی کردند، هر چند کار به 
کندی پیش می رود و رضایت بخش نیست.وی افزود: دو شــرکت بهره بردار روکش 
آسفالت بخشــی از آزادراه را نیز ترمیم کردند، البته بخشی از کار باقی مانده، اما بهتر از 
طرح جایگزینی نیوجرسی پیش رفته است.رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان با بیان اینکه در آزادراه اصفهان- کاشــان، روکش آسفالت، ترمیم و بخشی از 
شیب حاشیه راه یا شیب شیروانی اصالح شده، تصریح کرد: برای جایگزین نیوجرسی 
مفصل دار و روکش آسفالت باید فکر اساســی و تدبیر ویژه کرد.به گفته سرهنگ زارع، 
ســرعت مقرر در آزادراه باالتر از راه های دیگر است و عمده مشــکالت و تصادفات نیز 
تصادفاتی است که خودرو به باند مخالف وارد و به دلیل نبود یا نامناسب بودن نیوجرسی 

دچار حادثه می شود.وی یادآور شــد: هرچند نیوجرسی مفصل دار صددرصد تضمین 
کننده نیست؛ اما ضروری و عامل کاهش تصادفات است و بهتر از گاردریل عمل می کند.
رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشاره به اینکه راه، خودرو و راننده 
در حوادث رانندگی هر کدام سهم خود را دارند، گفت: خطای انسانی به طور طبیعی سهم 
بیشتری از وسیله نقلیه و راه دارد، ولی در هر صورت، ایمنی و استاندارد راه و خودرو باید به 
اندازه ای باال باشد که اگر راننده خطا کرد این دو عامل جبران کند، تلفات به حداقل برسد.

سرهنگ زارع اظهار امیدواری کرد که با جایگزینی نیوجرسی به جای گاردریل و اجرای 
روکش آسفالت آزادراه، شاهد کاهش تصادفات باشیم.

درآمد آزادراه کاشان-نطنز-اصفهان، پاسخگوی هزینه های آن نیست
سید حامد مرتضوی، مدیرعامل شرکت آزادراه کاشان-نطنز-اصفهان )سان آرا( 
بدون اشاره به جزییات اقدامات انجام شــده برای بهسازی آزادراه، گفت: با وجود 
پاســخگو نبودن درآمد بر هزینه ها، اما طرح های بهســازی اجرا شده و اطمینان 
می دهم، نوروز ۱۴۰۲ هم میهنان مان سفری ایمن تر، رضایت بخش تر و متفاوت 
را در این آزادراه تجربه خواهند کرد.وی با تاکید بر اینکه درآمد آزادراه، پاســخگوی 
هزینه های آن نیست تصریح کرد: اجرای هر کیلومتر آسفالت در آزادراه حدود سه 
میلیارد تومان و هر کیلومتر نیوجرسی ۲.۵ میلیارد تومان هزینه دارد این در حالی 
است که میانگین درآمد ماهیانه، تنها هزینه ۲ کیلومتر از کل ۳۳۰ کیلومتر طول آزادراه 
را جبران می کند.مدیرعامل شرکت آزادراه کاشان-نطنز-اصفهان )سان آرا( به چند 
برابر شدن نرخ قیر، آســفالت، هزینه تعمیر و نگهداری ماشین آالت، تامین کاال و 
خدمات مصرفی، همچنین افزایش حقوق و دستمزد اشاره کرد و گفت: این خدمت 
رســانی درحالی صورت می پذیرد که نرخ عوارض و درآمد، نسبت به گذشته ثابت 
بوده و می توان گفت هزینه های خدمات، نظافت محل های استراحت، پارکینگ ها، 
فضای سبز و سرویس های بهداشتی در دیگر مراکز خدماتی از عوارض پرداختی 
این آزادراه بیشتر است.مرتضوی افزود: اما با وجود هزینه باال و بدون دریافتی مازاد 

از مسافران همچنان اینگونه خدمات در آزادراه ارائه می شود.

بی پولی، آزادراه را فرسوده می کند
ناصر نفری، مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان با اشاره به 
اینکه این سازمان ســرمایه گذار آزادراه اصفهان نطنز کاشان است، گفت: سازمان، 
آزادراهی را که در سال ۸۳ ساخته شد در سال ۹۳ پس از ۱۰ سال ترافیک، تحویل 
گرفت.وی با اشاره به اینکه آزادراه در این ۱۰ سال در اختیار شرکت آتیه سازان صبا، 
هلدینگ اقتصادی امیرکبیر سازمان بازنشستگی کشور بود، گفت: در این ۱۰ سال 
)۸۳ تا ۹۳( فقط از آزادراه بهره برداری شده و هیچ اقدامی برای مرمت و نگهداری 
آن یا تعویض گاردریل نشــده بود که طبیعتا جاده دچار مشــکالت فنی می شود.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان گفت: از نیمه دوم سال 

۹۳ که این سازمان، آزادراه را تحویل گرفت تاکنون بیش از ۱۸۰ میلیارد تومان برای 
مرمت و نگهداری آن، روکش آســفالت، درزگیری، تعویض گاردریل و لکه گیری 
هزینه کرده در حالی که این میزان درآمد از محل دریافت عوارض نداشــته است.

به گفته نفری، سازمان همیاری شهرداری های اســتان اصفهان حتی بیش از ۵۰ 
میلیارد تومان نیز عالوه بر دریافتی از محل عوارض، برای آزادراه هزینه کرده تا آزادراه 
با شــرایط کنونی حفظ شــود.وی با اذعان به اینکه این جاده، آزادراهی مرغوب و 
استاندارد نیست ،اظهار کرد: همچنان ضعف هایی وجوددارد، اما نگذاشتیم آزادراه 

بیش از این فرسوده شود.

تامین مالی ۱۰۰ میلیارد تومانی برای بهسازی آزادراه 
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان از تامین مالی ۱۰۰ میلیارد 
تومانی برای روکش آسفالت، تعویض گاردریل، ترمیم، لکه گیری و آسفالت آزادراه 
خبر داد و گفت: با ۴۰ میلیارد تومان اعتبار شناسایی و رفع نقاط حادثه خیز در کل 
۱۶۵ کیلومتر آزادراه سان آرا در دستور کار قرار گرفته و با توجه به انتخاب پیمانکار در 
مناقصه مهر ماه، امیدواریم تا پایان سال، نیوجرسی در بخش های پرخطر نصب 
شود.به گفته نفری، با حدود ۶۰ میلیارد تومان بخش کاشان آزادراه امیرکبیر روکش 
آسفالت می شــود و بعد از آن روکش آســفالت بقیه نقاط دچار مشکل در مسیر 
نطنز-کاشــان ترمیم خواهد شــد.وی ادامه داد: در صورت کمک دولت یا وصول 
بخشی از مطالبات تا پایان سال، شاید بتوان حدود ۵۰ میلیارد تومان دیگر نیز برای 
ایمن سازی آزادراه هزینه کرد.مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان 
اصفهان توضیح داد: قیمت هر نیوجرسی مفصل دار ۶ میلیون تومان است که برای 
۱۶۵ کیلومتر آزادراه افزون بر ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است، بنابراین با توجه به 
نبود اعتبار کافی، اولویت تعویض با نقاط حادثه خیز و پس از آن نقاط مد نظر پلیس 

و نقاطی است که حفاظ جاده بر اثر تصادف از بین رفته است.

دولت، قیر رایگان برای بهسازی آزادراه در نظر بگیرد
نفری که معتقد است هم راســتایی آزادراه کاشــان با آزادراه جدید کنارگذر شرق 

اصفهان، فرسودگی آزادراه ۲۰ ســاله را در اذهان پررنگ تر می کند، گفت: بخشی 
از خرابی به دلیل تردد کامیون های سنگین اســت؛ در حالی که تریلی حتی با بار 
سنگین ۱۸ هزار تومان عوارض آزادراهی پرداخت می کند، اما ۵۰ هزار تومان خسارت 
به آزادراه می زند.وی اضافه کرد: ســالیانه باید ۲۰۰ میلیارد تومان برای نگهداری و 
بهسازی آزادراه هزینه کنیم در حالی که درآمد ما از خدمات آزادراهی یک سوم این 

رقم است.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان گفت: با توجه به اینکه 
این سازمان اکنون احداث کنارگذر شــرقی اصفهان حدفاصل مبارکه تا باغ رضوان 
را به طول ۳۳ کیلومتر در دســت اجرا دارد، نمی تواند بیش از این در آزادراه سان آرا 
سرمایه گذاری کند.نفری، افزایش عوارض سالیانه آزادراهی برای بخش عمومی 
غیردولتی و خصوصی را مطالبه ای از دولت اعالم و بیان کرد: دولت حق دارد عوارض 
آزادراه متعلق به خودش را گران نکند، اما نمی تواند درباره افزایش قیمت در بخش 
خصوصی اعمال نظر کند.به گفته وی، از ابتدا نرخ عوارضی ســان آرا پایین در نظر 
گرفته شده؛ به طوری که ۹ هزار تومان دریافتی برای ۱۶۵ کیلومتر است در حالی که 

در آزادراه های دیگر برای حدود ۶۰ کیلومتر ۱۲ هزار تومان عوارض می گیرند.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های اســتان اصفهان، پرداخت سهم ۳۰ 
درصدی دولت به آزادراه و تحویل قیر را دو مطالبه و دغدغه مهم سازمان همیاری 
شــهرداری های اســتان اصفهان بیان و اضافه کرد: با توجه به اینکه بزرگ ترین 
مصرف کننده قیر در کشور شهرداری ها و وزارت راه هستند تقاضا می شود اگر دولت 
به هر دلیلی نمی تواند افزایش قیمت عوارضی را اعمال کند یا ســهم ۳۰ درصدی 
خود را نقدی بدهد ،به جای آن قیر در اختیار خود را به عنوان سهم آورده به سازمان 
بدهد تا مجبور به خرید قیر از سازمان بورس نشــویم.مدیرعامل شرکت آزادراه 
امیرکبیر نیز با وجود قول مساعد این مقام مســئول برای پاسخگویی درنهایت 
در این باره پاســخگو نبود.آزادراه های امیرکبیر و سان آرا در منطقه مرکزی کشور 
مسیر های پرتردد و بخشی از آزادراهی هستند که قرار است پایتخت را به خلیج 
فارس متصل کنند؛ بنابراین برای نگهداری و بهســازی هر قطعه از آن حتی باید 

فرا استانی تدبیر شود.

طرح جایگزینی حفاظ بتنی )نیوجرسی( با گاردریل در آزادراه کاشان-نطنز-اصفهان تا پایان سال اجرا می شود؛

وعده جدید این بار برای بهار!

خبر  روز

آغاز کشت پاییزه کلزا، جو و گندم در استان اصفهان
کشت محصول پاییزه در ۱۲۰ هزار هکتار از زمین های کشاورزی استان اصفهان آغاز شد.مدیرامور 
زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: کشت پاییزه در استان اصفهان باکشت کلزا، 
در نیمه شهریور ماه آغاز و با کشــت زراعت جو و گندم تا اواخر آذرماه ادامه می یابد.وی گفت: سال 
گذشته حدود ۱۳۰ هزار هکتار زراعت پاییزه دیم و آبی را در استان شاهد بودیم و حدود ۱۲۰ هزار هکتار 
از اراضی کشاورزی استان در سال زراعی جدید به زیر کشت محصوالت زراعی پاییزه گندم و جو کلزا 
می رود که تاکنون حدود ۱۰ هزار هکتار گندم آبی و ۹ هزار و ۵۰۰ هکتار گندم دیمی و حدود ۱۳ هزار 

هکتارکشت جو آبی و حدود ۵۰۰ هکتار هم جو دیم را شاهد بوده ایم.
پیمان فیروز نیا افزود: در برنامه کشت پاییزه امسال طرح جهش تولید در دیم زارهارا داریم که پیش 
بینی می شــود حدود ۱۱ هزار هکتار زراعت گندم، ۴ هزار هکتارجو، ۲ هزار هکتار دانه روغنی، ۲ هزار 
هکتار علوفه، هزار هکتارنخود، هزار هکتار عدس و ۲۰۰ هکتارگیاهان دارویی تحت پوشش جهش در 
دیم زار قرار بگیرد، طرحی است مشترک بین ستاد اجرایی فرمان امام )ره(و وزارت جهاد کشاورزی 
که بیش از ۲۰ هزار هکتار از مزارع اســتان اصفهان را تحت نظارت کارشناسان جهاد کشاورزی قرار 
می دهد.فیروز نیا ادامه داد: به منظور تحقق برنامه های طرح جهش تولید برای کشاورزانی که در این 
طرح فعالیت داشته باشند  امسال  برای خرید ادوات با تسهیالت ارزان قیمت تسهیالت ۵ درصد 
در نظر گرفته می شود، تغذیه گیاهان ازت، فسفر و پتاسیم به صورت یارانه دار در اختیار کشاورزان 
گذاشته می شــود، کود های بذر مال به صورت رایگان در اختیار کشــاورزان قرار داده شده و بیمه با 
تخفیف ویژه و از ابتدای کاشت تا برداشت کارشناسان به صورت مستمر بر کار کشاورزان نظارت و 

توصیه فنی به آنها را می دهند.
 

گلپایگان، میزبان نخستین کارخانه تولید سرم و داروی 
استان اصفهان

کلنگ احداث کارخانه تولید سرم و دارو در ناحیه صنعتی سعید آباد گلپایگان به زمین خورد.نماینده 
مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسالمی در مراســم کلنگ زنی احداث کارخانه تولید 
سرم و دارو در ناحیه صنعتی سعید آباد گلپایگان با حضور دکتر برادران، معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت گفت: این کارخانه با سرمایه گذاری بخش خصوصی احداث می شود و امیدواریم فاز نخست 
این کارخانه ظرف مدت ۱۵ ماه، به بهره برداری برسد. سیدمسعود خاتمی با بیان اینکه امروز سرم 
یکی از نیاز های اصلی حوزه بهداشت و درمان اســت، افزود: با راه اندازی این کارخانه در گلپایگان، 
بخشی از نیاز کشور در حوزه تهیه و تولید دارو، در آینده نزدیک تامین شود.نخستین کارخانه تولید 
سرم و دارو در استان اصفهان، با ظرفیت اشتغال ۷۵۰ نفر و با مساحتی بالغ بر ۵۵ هزار متر مربع در 

ناحیه صنعتی سعیدآباد گلپایگان در حال اجراست.
 

تکمیل روکش آسفالت آزادراه شمال-جنوب تا پایان آذر ماه 
فرماندار شهرستان اردستان گفت: طرح روکش آسفالت محدوده اردستان آزادراه شمال- جنوب 

با حضور ۳ تیم پیمانکاری در حال انجام است.
سید محمدهادی احمدی طبا اظهار کرد: در بازدید مدیرکل راهداری استان اصفهان از پروژه روکش 
آسفالت محدوده اردستان آزادراه شمال- جنوب که با حضور ۳ تیم پیمانکاری در حال انجام است، 
وعده تکمیل روکش آسفالت در این مســیر تا پایان آذر ماه داده شد.وی با اشاره به بازدید از پروژه 
روکش آسفالت جاده های روستایی بخش مهاباد اردستان، افزود : اجرای روکش آسفالت جاده 
روستایی در بخش زواره و دهســتان ریگســتان در هفته های آتی آغاز خواهد شد و این پروژه به 
زودی تا شروع فصل سرما به پایان می رســد.احمدی طبا بیان کرد: اعتبار روکش آسفالت آزادراه 
بیش ۴۰۰ میلیارد ریال و اعتبار پروژه جاده روســتایی بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال است که هم اکنون 

در حال اجراست.

اخبار
افزایش ۶۱ درصدی اعطای تسهیالت بانکی به واحد های صنعتی و کشاورزی اصفهان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان از افزایش ۶۱ درصدی تسهیالت بانکی به واحد های صنعتی و کشاورزی و رشد ۱۱ درصدی نسبت مصارف 
به منابع بانکی استان اصفهان، خبر داد.امیررضا نقش گفت: تامین مالی واحد های تولیدی و بنگاه های اقتصادی استان اصفهان با هدف به بهره داری رسیدن 
طرح های تولیدی نیمه تمام و توسعه ای در بخش سرمایه ثابت همچنین کمک به حفظ ظرفیت تولید و اشتغال موجود واحد های تولیدی در بخش سرمایه در 
گردش با رفع موانع در اعطای تسهیالت بانکی، از مهم ترین اولویت های اقتصادی استان است.وی ادامه داد: در شهریور ۱۴٠٠، نسبت مصارف و منابع شبکه بانکی 

کشور به طور میانگین ۸۱ درصد و استان اصفهان ۵۷.۲ درصد بوده که در شهریور ۱۴٠۱ با تالش های شبکه بانکی به عدد ۶۸.۱ درصد رسیدیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در خصوص وضعیت منابع کشور و استان تاکید کرد: منابع بانکی کشور در شهریور سال ۱۴٠۱ نسبت به شهریور 
۱۴٠٠، ۳۵ درصد رشد داشته که در استان نیز تقریبا همین میزان رشد اتفاق افتاده است، در بخش مصارف )تسهیالت( بانکی نیز شاهد ۳۴ درصد افزایش در 
کشور بودیم و این درحالی است که در استان اصفهان افزایش مصارف ۶۱ درصدی اتفاق افتاد.نقش، تامین مالی واحد های تولیدی و بنگاه های اقتصادی استان 
را در بخش سرمایه ثابت و سرمایه در گردش، یکی از اولویت های مهم استان عنوان کرد و افزود: با تالش ها و مساعدت های شبکه بانکی استان شاهد افزایش 
۱۱ درصدی نسبت مصارف به منابع بانکی در استان هســتیم.وی اضافه کرد: هدف گذاری ما در استان رسیدن به نسبت ۷۵ درصدی مصارف به منابع بانکی در 

استان تا پایان سال ۱۴۰۱ است که به بانک های استان ابالغ شده است.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور در 
ستاد تجهیز درآمد استان اصفهان:

متوسط مالیات ماهانه کشور 
به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسید

رییس ســازمان امور مالیاتی کشور در ستاد 
تجهیز درآمد اســتان گفت:متوسط مالیات 
ماهانه کشور در سال ۱۴۰۱ به ۴۰ هزار میلیارد 
تومان رســید که این امر نتیجه جلوگیری از 
فرار های مالیاتی اســت.داود منظور در ستاد 
تجهیز درآمد اســتان اصفهان بــا بیان اینکه 
رویکرد سازمان امور مالیاتی عدالت مالیاتی 
است، اظهار داشت: دولت انتظار دارد که سهم 
بیشتری از بودجه از طریق مالیات تامین شود 
که این امر با جلوگیری از فرار های مالیاتی و 
شناسایی مؤدیان جدید انجام می شود.وی 
خاطرنشان کرد: نتیجه این اقدامات سبب شد 
تا متوسط مالیات ماهانه کشور در سال ۱۴۰۱ 
به ۴۰ هزار میلیارد تومان برســد که رشد قابل 
توجهی به شمار می رود.رییس سازمان امور 
مالیاتی کشور با بیان اینکه فارغ از پیش بینی 
بودجه، ظرفیت های هر استان در نظر گرفته 
می شود، ادامه داد: ســازمان برنامه و بودجه 
در ســال گذشته نســبت مالیات استان ها را 
بدون مشورت با سازمان امور مالیاتی در نظر 
گرفت که تالش شد توزیع متناسب تر شده و 
تعدیل شود.منظور با بیان اینکه تحقق وصول 
مالیات رشــد داشته و تناســب باالیی میان 
استان ها وجود دارد، گفت: نمی توان یک ریال 
مالیات خالف قانون وصــول کرد.وی با بیان 
اینکه خــط قرمز اخذ مالیات تعطیل شــدن 
واحد های تولیدی است، خاطرنشان کرد: بر 
این اساس بخشودگی جرائم، تقسیم طوالنی 
مدت و... را که از ستاد تسهیل به سازمان امور 
مالیاتی تکلیف می شــود، انجام می دهیم.
رییس ســازمان امور مالیاتی کشــور با بیان 
اینکه گالیه مندی از مالیات به حداقل رسیده 
و حقوق افراد به ویــژه تولیدکنندگان مراعات 
می شــود، ابراز داشــت: تمرکز مــا بر وصول 
معوقات بوده که بخش بزرگی از آن به ویژه در 
حوزه شرکت های صوری وصول شده است؛ به 
عنوان مثال ۸۰۰ خودروی صفر از یک بدهکار 

بزرگ مالیاتی در هفته گذشته توقیف شد.

مدیرکارآفرینــی و اشــتغال اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی اســتان اصفهان گفــت: در ۷ ماهه 
امسال ۳۵ درصد از اشتغال استان اصفهان محقق 

شده است.
سید مهدی قائم مقامی با اشــاره به سهم امسال 
استان اصفهان در ایجاد اشتغال اظهار کرد: وزارت 

تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی، اســتان اصفهان را 
موظف به ایجاد ۸۰ هزار شــغل کرده کــه تاکنون 
۳۵ درصد آن ثبت و محقق شــده، ولی این آمار به 
علت مشکالت اینترنت و ثبت نشدن اشتغال های 

جدید، دقیق و قطعی نیست.
وی با بیان اینکه امسال اعتبارات استان دیر ابالغ 
شده، گفت: پرداخت دیرهنگام تسهیالت، افزایش 
قیمت ها و تــورم نیز در بــه تاخیــر انداختن بهره 
برداری از واحد های تولیــدی و صنعتی موثر بوده 
است.مدیرکارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی استان با پیش بینی اینکه اشتغال 

در شش ماهه دوم ســال روند صعودی می گیرد، 
ابراز امیدواری کرد تا پایان ســال ســهم اشتغال 

استان به طور کامل محقق شود.
قائم مقامی با اشــاره به اینکه ایجاداشتغال برای 
دو بخش صنعت و خدمات تعریف شــده، گفت: 
کشــاورزی نیز برای بخش خدمات تعریف شده، 
ولی سهم کمتری در حوزه اشــتغال دارد.به گفته 
استاندار اصفهان، طی یک سال گذشته ۲۱۹ واحد 
صنعتی احیا شده و احیای ۴۸۰ واحد صنعتی دیگر 
در استان تا پایان سال را در دستور کار است و نرخ 
بیکاری استان از ۱۲.۶ به ۱۰.۶ درصد رسیده است.

محقق شدن ۳۵ درصد از سهم اشتغال استان اصفهان

برداشت انار در 
روستای دوپالن

برداشت انار از باغ های روستای 
دوپالن در منطقه مشایخ شهرکرد 
با آمدن فصل پاییز آغاز می شود. 
انارچینی و تهیه رب انار، بیشتر 
توســط پدر و مادرها انجام می 

شود.

عکس روز
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کاشان یکی از شهرهای مهم و تاریخی ایران است که در آن شادترین و تلخ ترین 
واقعه های تاریخی رخ داده است. در این میان باغ فین کاشان محلی است که 
واقعه های مهمی را به چشم دیده و حوادث بزرگی را پشت سر گذاشته است.

وقتی به این شهر سفر می کنید اگر به این باغ سر نزنید در اصل در حق خودتان 
و تاریخ این کشور جفا کرده اید چون زیبایی های زیادی را از دست خواهید داد 
و نمی توانید با بخشی بزرگ از تاریخ این کشور آشنا شوید.باغ فین کاشان نام 
یکی از زیباترین باغ های ایرانی اســت که در محله ای به نام فین کاشــان قرار 
دارد. یکی از مجموعه های تاریخی که در این باغ واقع شده، حمام فین کاشان 
است، یعنی جایی که ناصر الدین شــاه قاجار صدراعظم خود یعنی امیرکبیر را 
در سال ۱۸۵۲ میالدی به قتل رساند.سابقه ســاخت باغ فین کاشان به دوره 
صفویه برمی گردد، دوره ای که خیلی از بناهای تاریخی فعلی در آن ساخته شد. 
به عبارتی می توان دوره صفویه را دوره اوج و شکوه ساخت بناهای مختلف در 
شهرهای بزرگ دانست. بگذریم از اینکه این بناها در دوره های بعدی آنچنان 
مورد توجه نبودند و انگار که شاهان دیگر سر دشمنی با آثار دوره صفویه داشته 
و می خواستند سر به تن شان نباشد.باغ فین کاشان در شهر کاشان و در استان 
اصفهان در انتهای خیابان امیرکبیر قرار دارد و باغی سرسبز با بناهای تاریخی 
مهم اســت.بعضی از منابع تاریخی موجود، قدمت باغ فین کاشان را به دوران 
سلطنت آل بویه نسبت می دهند؛ اما مسئله اصلی اینجاست که این باغ به خاطر 
زلزله مهیبی که در سال ۱۵۷۳ میالدی رخ داد، به طور کلی تخریب شد و بقایای 
آن را می توانید در چند صد متری باغ فین )باغ نو( ببینید که به آن باغ کهنه گفته 
می شود.باغ کهنه بیشترین گسترش را در دوره ایلخانان مغول به خود دید و باغ 
نو یا باغ فین کاشان نیز به دوره شاه عباس بزرگ صفوی نسبت داده می شود.

سازمان میراث فرهنگی ایران، غیاث الدین جمشید کاشانی را به عنوان طراح 
این باغ دانسته اما برخی از منابع دانشــگاهی طراح باغ جدید را شیخ بهایی 
معرفی می کنند. ساخت و توسعه باغ فین کاشان در دوره »شاه صفی« شروع 
و در دوره »شاه عباس دوم« نیز ادامه داشت و در این زمان بود که به اوج شکوه 
و زیبایی خود رسید. بناهای سردر ورودی، یکی از حمام ها و کوشک صفوی باغ 

فین کاشان از جمله بناهایی بودند که در این دوره ساخته شدند.
یکی دیگر از شاهان صفوی به نام »شاه سلیمان صفوی« اطراف چشمه فین 
کاشان صفه ای ســاخت و همین امر باعث شــد تا نام چشمه فین به چشمه 
سلیمانیه تغییر کند.همان طور که اشاره کردیم در سال ۱۵۷۳ میالدی مصادف 
با ۹۵۱ شمسی، زلزله ای سهمگین رخ داد و باغ فین در اثر این حادثه به شدت 
آسیب دید. این واقعه در اواخر دوران سلطنت شاه طهماسب رخ داد. در زمان 
شــاه عباس اول، با توجه به اهمیتی که پادشــاهان صفوی به بناهای مهم و 
تاریخی می دادند، اقداماتی برای مرمت و آبادانی باغ فین کاشان صورت گرفت 

که تا دوران پادشاهی شاه عباس دوم نیز ادامه داشت. این باغ پس از مرمت 
به باغ نو شــهرت پیدا کرد.در زمان صفویه برای باغ نو، برج هایی گرد و مرتفع 
ساخته و در فاصله میان باغ قدیم و جدید، میدان و خیابانی بزرگ احداث شد 
که مخصوص مسابقات مختلف از جمله چوگان بود.شاه عباس آنقدر آینده نگر 
بود که برای حفاظت از باغ در برابر سیل، دستور داد تا سدی از ساروج و سنگ 

در فاصله یک کیلومتری جنوب باغ بسازند.
در زمان شاه عباس دوم، طبقه فوقانی بنای شترگلوی صفوی با استفاده از آهن 
و چوب ساخته شــد تا بتوان از جای بلندتری به تماشای مناظر زیبای اطراف 
نشست. می توان گفت که در اصل دوره شاه عباس اول و دوم دوران گسترش 
و شکل گیری بنای اصلی فین کاشان است.متاسفانه پادشاهان بعد از دوران 
صفویه در ایران، تمایل چندانی به گسترش بناهای مهم و تاریخی ساخته شده 
در دوره قبل نداشتند و به همین دلیل گسترش و ساخت بخش های مختلف 

باغ فین کاشان در دوران زندیه از تب و تاب افتاد.
این داستان رکود پیشرفت باغ تا زمانی ادامه داشت که کریم خان  زند دستور 
مرمت و احیای باغ فین کاشــان و بناهای اطراف آن را به حاکم کاشــان داد. 
همزمان با صدور این دستور، بناهای جدیدی موسوم به »خلوت کریمخانی« 
به باغ اضافه شدند.برخالف تصور بســیاری از ما که دوره قاجار را دوره  نابودی 
بناهای تاریخی کشور می دانیم، فتحعلی شــاه قاجار در دوران پادشاهی خود 
با توجه به عالقه زیادی که به باغ فین کاشــان و چشــمه زیبای آن داشت، به 
حکمران کاشان دســتور داد تا برای مرمت و بازســازی باغ اقداماتی انجام و 

ظاهری شاهانه به باغ دهد.
در این دوره بود که حمام کوچکی در کنار حمام صفوی و شــترگلوی فتحعلی 
شاهی نیز در سمت جنوب شرقی باغ فین کاشان ساخته شد.یکی از مهم ترین 
تغییراتی که در زمان فتحعلی شــاه قاجار در باغ فین کاشان انجام شد، اضافه 
شدن نقاشی هایی با تصاویر شکار، خلوت نظام الدوله و دربار رسمی فتحعلی 

شاه قاجار بود.
اما قضیه توجه شــاهان دوره  قاجار به همین جا ختم نمی شود و محمد شاه 
قاجار در سال ۱۲۵۶ هجری قمری دســتور مرمت باغ را صادر می کند. در این 
دوران بود که حوض جوشان و عمارت شاه نشین باغ فین کاشان ساخته شد.از 
دیگر دستاوردهای قابل توجه دوره قاجار در باغ فین کاشان می توان به عمارت 
بادگیر که در حال حاضر تبدیل به کتابخانه شده و افزودن کاشی های هفت رنگ 

و فیروزه ای به حمام بزرگ و کوچک و مرمت آن ها اشاره کرد.
در سال ۱۳۱۴ و در دوران پهلوی بود که باغ فین کاشان به ثبت ملی رسید و این 
حرکت باعث شد تا توجه بیشتری به این باغ شود. در این دوران استخر مرکزی 
باغ مرمت و در سال ۱۳۳۶ نیز کلنگ ساخت موزه ملی کاشان روی بقایای خلو 

نظام الدوله زده شــد. عالوه بر این موارد، بخش های زیادی از باغ فین در سال 
۱۳۵۷ مرمت شد.متاسفانه پس از پیروزی انقالب اسالمی و در واقع پس از 
سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۸۷ توجهی به مرمت و بازسازی این باغ بزرگ و تاریخی 
نشد تا اینکه باالخره در سال ۱۳۸۷ مسئولین برای ساماندهی باغ و مرمت آن 
برنامه ریزی کردند. در این دوران بود که کف باغ، جوی های آب داخل باغ و آب 

خروجی از حوض ها ساماندهی و عمارت سردر و کوشک صفوی مرمت شد.
در برخی اسناد تاریخی به باغ فین کاشــان »باغ شاه« نیز می گفتند، البته باغ 
شاه نه به آن معنا که باغ متعلق به شــاه بوده است. در اصل کلمه شاه به معنی 
»بزرگ« است و به دلیل وسعت زیادی )۳۳٫۷۰۰ متر نزدیک به ۲٫۵ هکتار( 

که باغ فین کاشان داشت، به آن باغ شاه یا باغ بزرگ می گفتند.
جشن شــاه اســماعیل صفوی که در آغاز حکومت وی برگزار شد اولین واقعه 
تاریخی است که باغ فین کاشان شــاهد آن بوده است. این جشن برای عموم 
مردم برگزار شــده بود و به افتخار بر تخت نشستن شاه اسماعیل صفوی شهر 
را آذین کردند.خضر نهاوندی که یکی از حاکمان شهر کاشان بود برای سال ها 
خدمت کرد و طی ایــن مدت بود که قدرت زیادی برای خود دســت و پا کرد و 
همین امر باعث نگرانی شــاه عباس شــد؛ بنابراین حدود سال ۹۸۶ هجری 
شمسی، شاه دســتور قتل خضر نهاوندی را صادر کرد.شاه صفی که بارها برای 
خوشگذرانی به باغ فین کاشان رفته بود در آخرین بازدید خود از این باغ به دلیل 
زیاده روی در مصرف مشروب جان خود را از دست داد. پس از مرگ شاه صفی، 

فرزند ۱۰ ساله او بر تخت نشست.قتل امیرکبیر مهم ترین و البته تلخ ترین واقعه 
تاریخی است که در باغ فین کاشان رخ داده است. محمدتقی فراهانی معروف 
به امیرکبیر، صدراعظم ناصرالدین شــاه، از جمله افرادی بود که تاثیر شگرفی 
در آبادانی ایران داشــت و اقدامات زیادی در زمان صدارت او صورت گرفت که 
از آن جمله می توان به تاسیس دارالفنون، ســاماندهی ارتش، تعیین حقوق 
برای درباریان و تقسیم آب کرج اشاره کرد. امیرکبیر چهره  بسیار محبوبی نزد 
شاه بود؛ اما برخی از درباریان خصوصا مادر شاه و حاج علی خان مراغه ای دل 
خوشی از او نداشتند.در واقع با توطئه ای ناجوانمردانه، امیرکبیر از مقام صدارت 
عزل و به کاشان تبعید می شود. این در حالی است که شاه پس از ۴۰ روز از کرده 
خود پشیمان شده و خلعتی برای امیرکبیر می فرستد؛ اما اطرافیان از مستی 

شاه استفاده کرده و امضای نامه قتل امیرکبیر را از وی می گیرند.
این چنین بود که تاریخ ۲۰ دی ماه ســال ۱۲۳۰ امیرکبیر به دست قاتالن خود 
کشته می شود. پس از مرگ امیرکبیر در شهر کاشان ۷ شبانه روز عزای عمومی 

اعالم شده و جسد وی نیز در امامزاده جبیب بن موسی کاشان دفن می شود.
شاید آخرین واقعه تاریخی باغ فین کاشان ، پناه گرفتن نایب حسین کاشانی 
و یارانش بود. این فرد که از یاغیان دوره محمدعلی شــاه محسوب می شود 
وارد باغ فین شــد و به مدت ۱۴ سال در آنجا حضور داشــت. او در این مدت 
بخش هایی از باغ را تخریب و ســرانجام دولت در ســال ۱۲۹۸ شمسی حکم 

اعدام وی را صادر کرد.
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مفاد آراء
8/73 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و 

ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای اصالحی شماره 1852 مورخ 1401/6/10 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان مربوط به تقاضای  خانم زهرا گلشن، مساحت ملک مزبور از 195/70 متر 
به 196/74 متر مربع تغيير می يابد. رای صادره قبلی )207 مورخ 1398/1/25( با رعايت 

اصالحات فوق قابل   اجرا می باشد.  
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند 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 تسليم اعتراض، دادخواســت 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: 1401/07/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/11

م الف: 1394098  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

8/74 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 2050 مورخ 1401/6/23 هيــات اول موضوع قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضــی، مالکيت آقای رضا توکلی 
افجدی  به شناسنامه شــماره 63 کدملی 1288553358  صادره اصفهان فرزند ابراهيم 
در ششــدانگ يکباب خانه به مســاحت 94/24 متر مربع مفروزی از  پالک شماره 392 
 فرعی از 4348  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب 
 بيع نامه عادی و مع الواسطه از طرف خانم فاطمه سلطان متقی )مالک رسمی( خريداری

 گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند 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 تسليم اعتراض، دادخواســت 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: 1401/07/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/11

م الف: 1394167  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

8/75 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 صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 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. 
اصالحی

رديف 1- راي شماره 4818 - 1401/04/28 هيات اول رضا رحيم زاده مورد تقاضا 

قســمتی از پالک شــماره 966 فرعی از پالک 25 اصلی که از پالک 25/171 و 
25/172/1 که در اجرای استانداردســازی به پالک 3197 فرعی تبديل شده است 
واقع در بخش 14 ثبت اصفهان می باشد صحيح می باشد که در رای شماره  5683- 
1400/12/24 هيات اول آقای رضا رحيم زاده به شناســنامه شــماره 515 کدملی 
1285555473 صادره اصفهان فرزند وهاب در ســه دانگ مشاع از ششدانگ يک 
باب ساختمان به مساحت 305/88 متر مربع قسمتی از پالک شماره 622 فرعی از 
25 اصلی مجزی شده از 25/3197 واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکيت غالمرضا اورک شيرانی از سند شماره 19791 مورخ 1322/6/21 
 دفترخانه شماره 19 اصفهان و دادنامه شماره 1040 مورخ 1351/12/12 شعبه دوم

 دادگاه بخش اصفهان 
رديف 2- راي شــماره 4819 - 1401/04/28 هيات اول خانم زهرا اورک شيرانی  
مبنی بر صدور سندمالکيت سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان  قسمتی از 
پالک شماره 966 فرعی از پالک 25 اصلی که از پالک 25/171 و 25/172/1 که در 
اجرای استانداردسازی به پالک 3197 فرعی تبديل شده است واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان تحت بررسی است صحيح است که در رای شماره  5682- 1400/12/24 
هيات اول خانم زهرا اورک شيرانی به شناسنامه شماره 456 کدملی 1284632857 
صادره اصفهان فرزند غالمرضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به 
مساحت 305/88 متر مربع قسمتی از پالک شماره 622 فرعی از 25 اصلی مجزی 
شده از 25/3197 واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت 
غالمرضا اورک شيرانی از سند شماره 19791 مورخ 1322/6/21 دفترخانه شماره 19 
اصفهان و دادنامه شماره 1040 مورخ 1351/12/12 شعبه دوم دادگاه بخش اصفهان 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/11

م الف: 1394324  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

8/76 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

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

صادر خواهد شد. 
1- راي شماره 140160302015000318 مورخ 1401/06/27 آقای محمود اشرف زاده 
ريزی فرزند يوسف شش دانگ يکباب خانه به مساحت 142/55 متر مربع مفروز از پالک 
106- اصلي واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداري شده از 

مالک رسمي يداله جعفری
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/11

م الف: 1393822 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 
مفاد آراء

8/77 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابــر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا 

به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم 
و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 

قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 8639 - 1401/07/30 هيات اول آقای ابراهيم صالحی به شناسنامه 
شماره 1664 کدملي 1283435756 صادره فرزند صفرعلی در ششدانگ يکباب ساختمان 
به مساحت 186/89 متر مربع پالک شماره 551 فرعی از 15  اصلي واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در سامانه امالک تاييد 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/26

م الف: 1403649  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

8/78 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابــر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد 
تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود 
 . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار 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. 
 رديــف 1- راي شــماره 7470 - 1401/07/02 هيــات دوم آقای کريــم هنرمند زاده 
نجف آبادی  به شناسنامه شــماره 39778 کدملي 1280288450 صادره فرزند حسن در 
ششدانگ يکباب مغازه به مساحت 38/14 متر مربع پالک شماره 512  فرعی از 40  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از فاطمه سيالنی 

فرزند محمد سند 37241 مورخ 58/5/15 دفترخانه 11 اصفهان تائيد
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/26

م الف: 1403871  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

8/79 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابــر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطــالع عمومي در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 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 8268 - 1401/07/23 هيات سوم خانم مدينه ميرزائی  به شناسنامه 
شــماره 189 کدملي 6219425286 صادره بوئين و مياندشت فرزند  خليل  در ششدانگ 
يکباب ساختمان به مساحت 89 متر مربع پالک شماره 2756  فرعی از 18  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از کريم محمدی رنانی سند 

119333 مورخ 65/5/14  دفترخانه 14 اصفهان تائيد
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/26

م الف: 1403843  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
8/80 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف وضعيت 

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

مالکيت صادر خواهد شد. 
1- راي شــماره 140160302253000180 مورخ 1401/08/01 آقای علی احمديان 
باغبادرانی فرزند غالمرضا نســبت به  ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 
9136 متر مربع پالک 364 و 365 فرعی از 158- اصلی و قسمتی  از پالک 361 فرعی 
از 158- اصلی  بخش 9 ثبت اصفهان خريداری شده از مالکين رسمی محمدرضا همامی 
)مالک رســمی پالک 361/158( و عوضعلی صفری حاجت آقائی )مالک رسمی پالک 
364/158( و غالمرضا و عباس ايزدی و عوضعلی صفری حاجت آقائی )مالکين رسمی 
پالک 365/158( . ضمنًا  بهاء ثمنيه اعيانی پالک 365 فرعی از 158- اصلی مالک خانم 
فاطمه بهادرانی باغبادرانی پس از طی مراحل قانونی نزد صندوق سپرده اين اداره توديع 

گرديده است. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/26

م الف: 1402265 حميد سعيدی- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک باغبهادران 
مفاد آراء

8/81 هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 
رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شــماره های ذيل هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت  ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار 
بخش 16 ثبت اصفهان بااســتناد اسناد رسمی مالکيت مشــاعی  و اسناد عادی تسليمی 
تصرفات مفروزی و مالکانــه و بالمعارض متقاضيان ذيل محرز گرديده اســت لذا طبق 
ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی و به 
منظور اطالع عموم مراتــب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکيت متقاضيان اعتراضی داشــته 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 اســت در صــورت انقضای  مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض 
 طبق مقررات اسناد مالکيت صادر خواهد شــد. صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر

 به دادگاه نيست.
برابر رای شــماره 140160302018000476 مورخ 1401/06/21 و کالســه پرونده 
1400114402018000143 بنام آقای حامد صابری نژاد فرزند حسين  شماره شناسنامه 
1706 کدملی 1286059771 نسبت به شــش دانگ يک باب کارگاه به مساحت 75.50 
مترمربع احداثی بر روی قســمتی از پالک 313 اصلی واقع در منطقه صنعتی دولت آباد 
برخوار بخش 16 حوزه ثبت برخوار طبق سند رســمی ابتياعی به شماره 121031 مورخ 

1400/09/28 دفترخانه 9 اصفهان به نام متقاضی
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/11
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/08/26

م الف: 1402982 محمدرضا بيکيان رئيس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار  

                                                   با یکی از زیباترین باغ های ایرانی بیشتر آشنا شویم؛

                                   یک باغ تاریخ و خاطره



نشست سه ساعته 
 دانش آموزان نخبه
 با رییس مجلس

رییس مجلس در نشست با جمعی 
از دانش آمــوزان نخبــه مــدارس 
سازمان ملی پرورش استعدادهای 
درخشــان )ســمپاد( به مــدت 
۳ ســاعت مشــکالت، دغدغه ها، 
پیشنهادها و راهکارهای آنها درباره 
مســائل نوجوانان، دانش آموزان و 

بهبود شرایط کشور را شنید.

وز عکس   ر

مدیرکل بهزیستی اصفهان:

توانمند سازی مددجویان، اولویت سازمان بهزیستی در اصفهان است
مدیرکل بهزیستی اصفهان گفت: یکی از اهداف مهم و اولویت های این نهاد، توانمندســازی مددجویان زیرپوشش تا رسیدن به خودکفایی در قالب پرداخت 
تسهیالت بانکی و مهارت افزایی آنان اســت.ولی ا... نصر اصفهانی افزود: دراین باره مددجویانی که توانایی ایجاد شغل یا کسب وکار آزاد و یا فعالیت در بخش 
خصوصی را داشته باشند در راستای سیاســت خودکفایی بهزیستی موردحمایت تسهیالتی قرار می گیرند.وی اظهار داشــت: برای توانمندسازی مددجویان 
بهزیستی ازجمله معلوالن و یا زنان سرپرســت خانوار و ایجاد زمینه اشــتغال برای آن ها از مدت ها پیش این نهاد با همکاری اداره کل فنی و حرفه ای استان 
اقدام به ایجاد کارگاه هایی برای مهارت افزایی این جامعه هدف کرده است.مدیرکل بهزیستی اصفهان افزود: در یک سال گذشته حدود سه هزار میلیون ریال 
تسهیالت در قالب وام اشتغال، بیمه خویش فرمایی و وام کارآفرینی به مددجویان زیرپوشش بهزیستی استان پرداخت شده است.وی، اعتبارات اشتغال زایی 
را به طور عمده شامل پرداخت  وام های ۱۰۰ میلیون تومانی به افراد زیرپوشش بهزیستی عنوان کرد و گفت: عمده وام های اشتغال مربوط به مشاغل خانگی و 

کسب وکارهای خرد تا مشاغل خدماتی، کشاورزی و دامداری در مناطق روستایی و همچنین صنایع دستی است.

دبیر انجمن اســالمی دانشجویان مســقل دانشگاه 
اصفهان گفت: عقل و اندیشه و جمع بندی افکار به این 
قوانین مصوب رسیده است و طبق آیین نامه انضباطی 
باید با دانشجویی که رفتار خارج از شأن و عرف و قانون 
انجام می دهد، برخورد شــود. امیرحســین هادی در 
گفت وگو با فارس در اصفهان اظهار کرد: در جلســات 
خصوصی، جلســات عمومی تر، تجمعات و بیانیه ها 
مطالبه ما از مسئوالن دانشگاه برخورد با عوامل هتک 
حرمت انجام شده در دانشگاه بوده و هست و خواستار 
این بودیم که فضای دانشگاه به صورت عقالنی مدیریت 
شود، مدیریتی که به نفع دانشجو، خانواده ها و امنیت 
مردم ختم شــود.هادی افزود: مطالبه ما این اســت 
که از مماشات و مصلحت پرســتی های مضر که فقط 
باعث می شود هر روز شــاهد رفتارهای زشت و زننده 

در کف دانشــگاه باشیم، جلوگیری شــود، مطالبات 
خود را با مســئوالن دانشــگاه مطرح کردیم و انتظار 
مســامحه گری نداریم. هادی با اشــاره به اقدامات 
دانشجویان خاطی در دانشگاه، تصریح کرد: مهم ترین 
هتاکی این دانشجویان که شاید بتوان آن را اصلی ترین 
جرم آن ها در نظر گرفت، خدشه دار کردن و از بین بردن 
حریم و حرمت و امنیت دانشــگاه و دانشجو و بازتاب 
دادن یک هویت نامعقول از یک دانشــجو است.دبیر 
انجمن اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه اصفهان با 
اشاره به اقدامات دانشجویان خاطی از جمله آتش زدن، 
تخریب کردن، خرد کردن شیشه، توهین به حراست و 
دانشجویان انقالبی و فحاشی خاطرنشان کرد: عقل و 
اندیشه و جمع بندی افکار به این قوانین مصوب رسیده 
اســت و طبق آیین نامه انضباطی باید با دانشــجویی 

که رفتار خارج از شــأن و عرف و قانون انجام می دهد، 
برخورد شود، مسامحه گری تا یک وقتی جوابگو است 
نه وقتی با گذشت بیش از یک ماه، وضعیت دانشگاه 
به روال عادی برنگشــته است.وی با اشــاره به ناامن 
کردن دانشــگاه و اینکه هجمه ســازی علیه نهادهای 
کشور در حال تبدیل به یک روال است، خاطرنشان کرد: 
دانشجویان با این فضای رادیکال دانشگاه مخالفند و 
عمال دانشجوی عاقل و بالغ فکری با یک فضای ناکام 
و احساسی التهابی مخالف است و نیازمند یک فضای 
آرام و قانونمند هستند تا بتوانند تحصیل کنند و اعتراض 
خود را در یک فضای درست به گوش مسئوالن برسانند.

دبیر انجمن اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه اصفهان:

طبق آیین نامه انضباطی با دانشجویان متخلف برخورد شود 

توقیف محموله عینک قاچاق در شهرضا
فرمانده انتظامی شــهرضا از کشــف محموله عینک قاچاق به ارزش ۱۳ میلیارد ریال در عملیات 
ماموران انتظامی این شهرستان خبر داد.سرهنگ سهراب قرقانی افزود: ماموران مستقر در ایستگاه 
بازرسی شهید امامی شهرضا در راستای اجرای طرح تشدید مقابله با قاچاق کاال و ارز، به یک دستگاه 
کامیون مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی 
به بازرسی از این کامیون پرداختند که در بازرسی انجام شده، یکهزار و ۵۰۰ عدد عینک آفتابی خارجی 
قاچاق فاقد مدارک معتبر گمرکی و قانونی را کشف کردند.فرمانده انتظامی شهرضا با اشاره به اینکه 
کارشناسان ارزش این محموله را ۱۳ میلیارد ریال برآورد کرده اند، گفت: در این پیوند یک دستگاه 

کامیون توقیف و یک متهم دستگیر و به مرجع قضایی تحویل داده شد.
  

دستگیری ۱۵ سارق در فالورجان
فرمانده انتظامی فالورجان از دستگیری ۱۵ سارق در اجرای طرح ذوالفقار در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ مرتضی هادیان افزود: طرح ذوالفقار با هدف افزایش احساس امنیت و آرامش فردی و 
اجتماعی، پاسخگویی به مطالبات مردمی و پیشگیری از سرقت خرد و کالن در شهرستان فالورجان 
اجرا شده است.وی اظهار داشــت: ماموران در اجرای این طرح که در نقاط مختلف شهرستان اجرا 
شد، ۱۵ سارق را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، آنها را در مخفیگاه هایشان دستگیر 
کردند.فرمانده انتظامی فالورجان تصریح کرد: در این طرح همچنین تعداد ۱۴ فقره انواع ســرقت 
از جمله سرقت مغازه، اماکن خصوصی، منزل و اماکن دولتی و تعداد یک دستگاه موتورسیکلت و 
یک دستگاه خودروی سرقتی نیز کشف شد. وی با اشاره به این که متهمان به مرجع قضایی تحویل 
داده شدند، از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی و مجرمانه توسط 
افراد مشکوک، مراتب را در سریع ترین زمان از طریق تماس با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

 

انهدام باند سرقت دوچرخه در کاشان
فرمانده انتظامی کاشان از دستگیری باند سه نفره ســرقت دوچرخه با ۱۱ فقره سرقت در عملیات 
ماموران انتظامی این شهرستان خبر داد.سرهنگ ایرج کاکاوند افزود: در پی وقوع چند فقره سرقت 
دوچرخه در ســطح این شهرستان، این موضوع برای شناسایی و دســتگیری سارق یا سارقان در 
دستور کار ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان کاشان قرار گرفت.وی اظهار داشت:در این راستا 
ماموران کالنتری ۱۱ کاشان موفق شدند یک متهم را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی 
در عملیاتی ضربتی، وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند.فرمانده انتظامی کاشان ادامه داد: متهم 
در مواجهه با مســتندات پلیس به انجام ۱۱ فقره سرقت با همکاری ۲ نفر از همدستانش و فروش 
تعدادی از دوچرخه های مســروقه در یکی از اســتان های همجوار اعتراف کرد.این مقام انتظامی 
تصریح کرد: ماموران موفق شــدند ۲ نفر دیگــر از متهمان را در عملیاتی غافلگیرانه دســتگیر و در 
بازرسی از مخفیگاه آنان ۶ دستگاه دوچرخه مسروقه را کشف کنند و به صاحبان شان تحویل دهند.

 

توقیف مکمل های بدنسازی در نطنز
فرمانده انتظامی نطنز از کشف ۱۸۰ قوطی پودر مکمل بدنسازی خارجی به ارزش هفت میلیارد ریال 

در عملیات ماموران این فرماندهی خبر داد.
ســرهنگ مهدی کریمی افزود: ماموران کالنتری ۱۱ فرماندهی انتظامی نطنز حین گشــت به یک 
دستگاه خودروی سواری پژو پارس مشکوک شدند که در بررسی  به عمل آمده مشخص شد این 

خودرو با دستور قضایی، در حالت توقیف سیستمی قرار داشته است.
وی اظهار داشت: ماموران، خودروی مذکور را متوقف و ۱۸۰ قوطی پودر مکمل بدنسازی فاقد مدارک 

معتبر گمرکی و قاچاق را از آن کشف کردند.

خبر روزشهرستان ها

معاون بسیج اساتید دانشگاه 
اصفهان:

امروز شاهد بحران هویتی 
در کف دانشگاه ها هستیم

دبیر ستاد جهاد تبیین دانشگاه پیام نور گفت: 
امروز شاهد بحران هویتی در کف دانشگاه ها 
هستیم، در عین حالی که برخی از دانشجویان 
مطالبات صحیحی دارند؛ اما شــکل و بیان 
مطالبه آن ها درست نیست. بیژن شمس در 
گفت وگو با خبرنگار مهر با اشــاره به اتفاقات 
اخیــر دانشــگاه ها، در تحلیل رفتــار برخی 
دانشــجویان از منظر جامعه شناســی اظهار 
داشت: امروز شــاهد پدیده های جدیدی در 
حوزه اجتماعی هستیم. می بینیم که جوانان 
ما اغلب بــه دنبال تکاپو برای کســب علم و 
دانش به دانشگاه ها وارد شده اند ولی بعضی 
از دانشــجویان تحت تاثیر فضــای مجازی 
قرار گرفته اند.وی افزود: نزدیک به دو ســال 
دانشــگاه ها تعطیل شــد، دانشــجویان از 
فضای دانشگاه دور شــدند، ارتباط با استاد 
و برنامه های دانشــگاهی کاهــش یافت، از 
طرفی در بیرون از دانشگاه، فضای مجازی، 
هویت دیگری به دانشــجو داد.دبیر ســتاد 
جهاد تبیین دانشــگاه پیام نور کشور گفت: 
فضای مجازی به صورت هدفمند با دانشجو 
در ارتباط بوده است، مانند بازی های آنالین. 
این شــرایط، هویــت جدید یــا دوگانه ای را 
برای برخی به وجود آورد کــه این هویت دو 
گانه آن ها را دچار عدم تشکیل هویت اصلی 
کــرد.وی ادامه داد: به همیــن علت، بعضی 
از دانشجویان یا دچار عدم تشخیص مسیر 
درست در زندگی شــدند یا تحت تاثیر شدید 
فضای رســانه ای قرار گرفتنــد. گاهی جنگ 
روایتی که مطرح اســت روی ذهن آن ها اثر 
گذاشته و نوعی بی اعتمادی به درون ایجاد 
کرده است.شــمس با بیان اینکــه این بی 
اعتمادی فقط به اخبار داخلی نیســت حتی 
در کانون فرد و اندیشه های او و ارتباطاتش با 
حوزه های مختلف می تواند تاثیرگذار باشــد، 
خاطرنشــان کرد: همین باعث می شود فرد 
 دچار هیجانات ســطحی شــود و بــه دنبال 

گفتمان نرود. 
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چهار شنبه 11 آبا ن 1401 / 7 ربیع الثانی 1444 / 02 نوامبر 2022 / شماره 3662
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خبر داد:

حادثه در کارخانه اسنوا
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: به دنبال حادثه در کارخانه اسنوا ۲ هزار نفر از 
پرسنل این کارخانه از محوطه خطر تخلیه شدند.منصور شیشه فروش در گفت وگو با خبرنگار مهر 
با اشاره به حادثه رها شدن تاسیسات در حین فعالیت پیمانکار در شرکت اسنوا اظهار داشت: این 

حادثه ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه در ضلع شمالی کارخانه هایر اسا اتفاق افتاد.
وی با بیان اینکه احتمال نشــت گاز در این شــرایط وجود داشت، ابراز داشــت: از این رو برای 
پیشگیری از بروز حوادث ۲ هزار نفر از کارکنان شرکت ظرف مدت ۱۰ دقیقه به محوطه منتقل شد.

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان ادامه داد: عملیات ایمن ســازی تاسیسات و رفع 
خطر توسط عوامل ایمنی انجام شــد.وی افزود: نیروهای هالل احمر، اورژانس و آتش نشانی 
برای این حادثه اعزام و حادثه را کنترل کردند.شیشــه فروش ادامه داد: خوشبختانه این حادثه 

خسارت جانی نداشته است.
 

 اصفهان سومین استان با بیشترین زمین لرزه ثبت 
شده است

رییس اداره حوادث و بالیا و پایش مراقبت های درمانی اورژانس اصفهان گفت:درکشور خراسان 
رضوی بایکهزار و ۱۴زمین لرزه و پس از آن اســتان های کرمان با ۶۷۴ و اصفهان با ۵۸۴ مورد در 
مقام سوم اســت.علیرضا کیخایی با بیان اینکه در سال گذشته در کشور به طور متوسط در هر ماه 
حداقل یک زمین لرزه با بزرگی بیش از ۵ ریشــتر رخ می داد، اظهار داشت: استان های زنجان، 
سیستان و بلوچســتان و البرز کمترین تعداد زمین لرزه های ثبت شده را دارند.وی با بیان اینکه 
سامانه هشدار سریع زلزله در مرکز اورژانس اصفهان هم راســتا با ایجاد این سامانه در ۱۰ قطب 
کشور شــکل گرفت، افزود: ســامانه هشــدار ســریع زلزله پس از وقوع زلزله کرمانشاه در تمام 
قطب های کشور از سال گذشته شــکل گرفت که به مرکز زلزله نگاری کشور وصل است و پس از 
وقوع هر گونه حادثه ای مطلع و در صورت نیاز تیم ها اعزام می شــوند.رییس اداره حوادث و بالیا 
و پایش مراقبت های درمانی اورژانس اصفهان با بیان اینکه یزد، چهارمحال و بختیاری و کاشان 
از مراکز تحت نظر اصفهان است، ادامه داد: طی یک سال گذشته یک هزار و ۸۱ مورد زلزله باالی 

۳ ریشتری ثبت شده است.
وی بیان داشت: در مرکز فرماندهی بحران دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان )EOC(با وقوع هر 
گونه زلزله با ســنجش موقعیت جغرافیایی آن بررسی می شــود که در آن حوالی آیا بیمارستان، 
مدرسه و دانشگاه با چه میزان جمعیت و احتمال آسیب به زیر ساخت ها وجود دارد و بر اساس 

دستورالعمل کشوری درصورت نیاز نسبت به اعزام تیم های امدادی اقدام خواهیم کرد.
 

 پژوهشگر برجسته کشوری از علوم پزشکی کاشان
 انتخاب شد

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کاشان از انتخاب دانشجوی دانشگاه به عنوان 
پژوهشگر برجسته کشــوری خبر داد.غالمعلی حمیدی افزود: ســمیه راشکی دانشجوی رشته 
میکروب شناسی مقطع دکتری تخصصی با کسب ۱۹۲/۸۶ امتیاز به عنوان دانشجوی پژوهشگر 
برجسته از سوی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی شناخته 
شد.وی تصریح کرد: دانشــجوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان به اســتناد دستورالعمل اجرایی 
نحوه امتیاز دهی به فعالیت های تحقیقاتی دانشــجویان پژوهشگر موضوع بند ک ماده ۲ آیین 
نامه تسهیالت آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه اســتعداد های درخشان و با توجه به مستندات 

پرونده در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان موفق به کسب این مقام شد.

با مسئولان جامعه

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از ورود 3 تن دارو به اصفهان خبرداد؛

درد و دغدغه دارو ...

از ماه ها قبل اخبار کمبود دارو به گوش می رسید. این 
مشکل در اصفهان هم وجود داشته و دارد. این روزها 
کافی اســت برای خرید یک اســتامینوفن یا قطره چشمی ساده به 
داروخانه ها سر بزنید تا متوجه وخامت اوضاع شوید. کمبود دارو جدی 
است. جدای از تحریم ها، بحث احتکار دارو هم مطرح است؛ معاونت 
علوم پزشــکی اصفهان گفته که به طور جدی با احتکار دارو برخورد می 
کنند و در عین حال تاکید کرده کمبودهای دارویی به مرور رفع می شود. 
خرداد ماه امسال؛ محمد ســلطانی، مدیر نظارت بر دارو و مواد تحت 
کنترل معاونت غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان در مورد 
کمبودهای دارویی، از پیگیری مستمر کمبودها و نیازهای دارویی در 
سطح استان خبر داده و قول حل مشکل را داده بود. سلطانی گفته بود 
که در حال حاضر حدود ۲۰ مورد کمبود واقعی داریم که پراکنده است و 
ممکن است داروهای پیوندی، شیمی درمانی و ... باشد. این کمبودها را 
طی مکاتبات مستمر به سازمان غذا و داروی کشور اعالم می کنیم، ولی 
سازمان اعالم می کند بسیاری از این کمبودها قابل جایگزین شدن با 
برندهای دیگری هست و مردم می توانند داروی جایگزین را تهیه کنند.

سه ماه بعد یعنی در شهریورماه معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی 

اصفهان گفت: شــرایط دارویی استان نســبت به دو ماه گذشته بهبود 
یافته است اگرچه هنوز با شرایط ایده آل فاصله داریم؛ اما به مرور زمان 

کمبودهای دارویی کاهش یافته  و مشکالت مردم کمتر می شود.
اعتباری هم وعده داده بود که با اجرایی شدن طرح دارویار، مردم نه تنها 
مبلغ بیشتری برای داروهای مورد نیازشان پرداخت نمی کنند بلکه با 
توجه افزایش پوشش بیمه ای اقالم دارویی، میزان پرداختی بیماران 
کاهش یافته است البته این در صورتی است که داروها با تجویز پزشک 

و به صورت نسخه ای خریداری شود.
هرچند طرح »دارویار« به اهدافی که داشته ، نرسیده و اما و اگر و انتقاد 
درباره آن زیاد است؛ اما حاال معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان در روزهایی که مشــکل کمبود برخی داروها نه تنها بهتر نشده 
بلکه شدیدتر هم شده؛ خبر از ورود محموله ۵۰ تنی دارو به کشور داده و 
گفته که  با توجه به سهم ۶ درصدی اصفهان از این محموله، سه تن دارو 

ظرف چند روز دیگر وارد اصفهان می شود.
محمود اعتباری در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: کمبودهای مقطعی 
دارو وجود دارد و بــرای تامین دارو نیاز به برنامــه ریزی و هماهنگی 
بخش های مختلفی از جملــه تخصیص ارز، گمــرک، بانک مرکزی، 

تعامالت بین کشــورهای دیگر و بروکراســی اداری است که داروها به 
موقع تحویل داده شود.

وی علت به تعویق افتادن تولید دارو را عدم توافق روی قیمت مواد اولیه 
دارو عنوان کرد و گفت: همین مسئله کمبود دارو را در سطح بازار شکل 
داد. به دنبال اصالح قیمت داروها در زمان حاضر شــرکت های دارویی 
به صورت شــبانه روزی در حال فعالیت هســتند و یکی از مهم ترین 
شرکت های تولید کننده آنتی بیوتیک کشور در اصفهان است که با سه 

خط در حال تولید است.
معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان اضافه کرد: کمبود 
داروهایی چون استامینوفن، قطره بینی سدیم کلراید و سوسپانسیون 
خوراکی )شربت( آنتی بیوتیک را داریم که اکنون این مسئله رفع شده 

است.

کمبود آنتی بیوتیک در اصفهان

اعتباری با اعالم اینکه سهم داروی اصفهان از کشور ۶ درصد است، اضافه 
کرد: با اتمام دوره بحران کرونا، میزان مصــرف آنتی بیوتیک به یکباره 
نسبت به دوران کرونا افزایش دو برابری یافت و همین مسئله نیز علت 
کمبود آنتی بیوتیک در بازار شد زیرا در دوران کرونا به علت رعایت اصول 
اولیه بهداشــت، میزان مصرف آنتی بیوتیک روند کاهشی داشت و در 
مقطعی نیز عدم نیاز به آنتی بیوتیک خط تولید آنتی بیوتیک را تعطیل 
کرد.اعتباری افزود: در هفته گذشــته ســه محموله آنتی بیوتیک وارد 
بازار مصرف اصفهان شد که ظرف چند روز آینده نیز ۳ تن دارو وارد و به 
دست مصرف کننده خواهد رسید.وی با اشاره به اینکه تالش خواهیم 
کرد کمبود دارویی در کشور نداشته باشــیم، گفت: با پرداخت به موقع 
مطالبات داروخانه ها از سوی بیمه ها مخصوصا بیمه تامین اجتماعی 
و بودجه دانشگاه ها از ســوی ســازمان برنامه و بودجه، چابک شدن 
کارشناسی دارو در سازمان غذا و دارو، منطقی کردن نسخه های دارویی 
از سوی پزشــکان و پرهیز مردم از خوددرمانی باعث عدم شکل گیری 

کمبود دارو خواهد شد.
معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهــان تصریح کرد: 
بیماری های ویروســی مثل آنفلوانزا نیاز به درمان آنتی بیوتیک ندارد 
و با استراحت و تغذیه مناسب بهبود می یابند و رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی و مصرف دارو با نظر پزشک توصیه می شود، همچنین واکسن 
آنفلوانزا برای گروه های پر خطر مثل سالمندان، زنان باردار، اطفالی که 

سیستم ایمنی ضعیفی دارند، توصیه می شود.
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انگلیسبادوبازیکنخاصهرتیمیراشکستمیدهد
 هافبک پیشین تاتنهام فاش کرد که دوست دارد چه بازیکنانی را در خط حمله تیم ملی فوتبال انگلیس 
در جام جهانی 2022 ببیند.جمی اوهارا که بین سال های 2005 تا 2011 در تیم تاتنهام توپ می زد، درباره 
حضور تیم ملی کشورش در جام جهانی 2022 گفت: اگر من بودم، در بازی های ابتدایی انگلیس در جام 
جهانی رشفورد را در خط حمله این تیم به کار می گرفتم. او در این فصل واقعا خوب است و در وضعیتی 
عالی قرار دارد. همچنین اســترلینگ را به جای فودن و گریلیش مورد استفاده قرار می دادم. آخرین 
باری که از بازی های انگلیس لذت بردم، زمانی بود که رشفورد، کین و استرلینگ در خط حمله این تیم 
حضور داشتند.هافبک پیشین تاتنهام افزود: سرعت باال، تیم ها را به ویژه در جام جهانی می ترساند. اگر 
انگلیس با رشفورد و استرلینگ بازی کند، می تواند حریفان را یکی پس از دیگری شکست دهد. فکر 
می کنم این می تواند یک تهدید جدی برای حریفان انگلیس باشد و من اگر بودم از این گزینه دست 
نمی کشیدم.انگلیس در گروه C جام جهانی 2022 با تیم های ملی ایران، آمریکا و ولز رقابت خواهد کرد.

 

انرژیبیشتریبرایادامهکارگرفتم
سرمربی تیم فوتبال میالن از تمدید قراردادش با این تیم ابراز خرسندی کرد.باشگاه میالن، قرارداد 
سرمربی این تیم استفانو پیولی را برای دو سال دیگر تمدید کرد و به این ترتیب به او که فصل گذشته 
روســونری را قهرمان ســری A کرد، پاداش داد.قرارداد قبلی پیولی با میالن تا سال 2023 اعتبار 
داشت و به موجب قرارداد جدید او تا سال 2025 در روسونری خواهد ماند.در همین حال جانلوکا 
دی مارتزیو، خبرنگار شبکه اسکای اسپورت ایتالیا مدعی شــده است که پیولی به موجب قرارداد 
جدیدش 4 میلیون یورو در سال حقوق خواهد گرفت که در صورت قهرمانی مجدد در لیگ، پاداش 
هم به آن اضافه خواهد شد.پیولی پس از تمدید قراردادش به  سایت باشگاه گفت: تمدید قرارداد با 
میالن همیشه بسیار هیجان  انگیز است. این چیزی است که من می خواستم و آرزویش را داشتم. 
به همین دلیل از مالکان باشگاه به خاطر فرصتی که به من دادند و همین طور مدیران باشگاه به خاطر 
انتخاب این زمان برای تمدید قراردادم تشکر می کنم. بسیار خوشحالم و فکر می کنم که این قرارداد 
به من انرژی بیشــتری برای ادامه دادن به کارم در میالن می دهد.میالنی ها در حال حاضر در رده 
سوم جدول سری A قرار دارند و شکست اخیرشان در خانه تورینو باعث ایجاد فاصله ای 6 امتیازی 
میان آنها و ناپولی صدرنشین شد. مردان پیولی در آخرین هفته مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا 

به مصاف الیپزیگ می روند و با یک تساوی هم می توانند به مرحله یک هشتم نهایی صعود کنند.
 

نظر جنجالی مدیربرنامه »اوزیل«:

»اوبامیانگ«بیتعصباست!
ایجنت مسوت اوزیل در مصاحبه ای مفصل مدعی شــد که موکلش بر خالف اوبامیانگ، پس از ترک 
آرسنال به خاطر عالقه اش به توپچی ها نمی خواســت در دیگر تیم های انگلستان بازی کند.مسوت 
اوزیل، هافبکی طراح و خالق با استعداد و ضریب هوشی باالیی که داشت، دیدگاهش نسبت به فوتبال 
با بازیکنان دیگر متفاوت بود.اوزیل، عملکردی جادوگرانه از خودش ارائه می داد و با نبوغی که در پای 
چپ او خالصه می شد، از بهترین های زمان خودش محسوب می شد و هر زمان که توپ به او سپرده 
می شد، صحنه ای تماشایی برای بینندگان خلق می کرد.ستاره سابق مانشافت، در سال 2013 به گران 
ترین خرید تاریخ آرسنال بدل شد و با مبلغ 50 میلیون یورویی، مادرید را به مقصد لندن ترک کرد.اوزیل 
بالفاصله در همان فصل اول تاثیرش را در آرسنال گذاشت و طلسم 8 ساله توپچی ها در کسب جام را 
پایان داد. در پایان همان فصل آنها قهرمان FA Cup شدند و سپس روند رو به رشد آرسنال شکل گرفت.
زیرنظر آرسن ونگر، اوزیل شرایط خوبی داشت اما با ورود اونای امری و سپس آرتتا، روابط میان این فوق 
ستاره و باشگاه سرد و سردتر شد.اوزیل در اظهاراتی جنجالی قتل عام دولت چین علیه قبیله اویغورهای 
مسلمان را محکوم کرد و باشگاه آرسنال نیز در واکنش به این موضوع، برای اینکه منافع تجاری اش در 
چین به خطر نیفتد، از این اظهارات فاصله گرفت و ترجیح داد نسبت به این صحبت ها بی تفاوت باشد.

خبر  روز

ارزش»طارمی«3برابرقیمتانتقال38سالقبل
مارادونابهناپولی!

قیمت مهدی طارمی نشان می دهد او 3 برابر مبلغی که 38 سال قبل دیه گو مارادونا به ازای آن از 
تیم بارسلونا به ناپولی رفت، قیمت دارد. البته 20 میلیون یورو ارزش مهدی طارمی است که از سوی 
سایت ترانسفر مارکت اعالم شده و با رقم انتقال متفاوت اســت. گاهی رقم انتقال بیشتر از ارزش 
بازیکن می شود و گاهی هم کمتر.مارادونا با رقم 7 میلیون دالر در سال 1984 به تیم ناپولی رفت که 
در زمان خود رکوردی برای فوتبال دنیا محسوب می شود، البته در دورانی که مارادونا به تیم ناپولی 
رفت، بیشترین رقمی که یک بازیکن ایرانی با آن رقم به تیم های حوزه خلیج فارس رفته بود حداکثر 
50 هزار دالر بود.از طرف دیگر ارزش نفراتی مثل مهدی طارمی و سردار آزمون روی هم بیشتر از ارزش 
تمام بازیکنان تیم ملی کشورمان روی هم است که نشــان از ارزش باالی این دو بازیکن نسبت به 
دیگر افراد تیم ملی ایران دارد.مهدی طارمی این روزها ارزشــی به اندازه برخی از بازیکنان مشهور 

حال حاضر فوتبال اروپا دارد.
 

تاریخسازی»مجیدی«درباشگاهاماراتی
سرمربی سابق اســتقالل، رکوردی بزرگ در باشــگاه اتحاد کلبای امارات ثبت کرد.فرهاد مجیدی، 
ســرمربی ســابق اســتقالل در این فصل هدایت تیم گمنام اتحاد کلبا را برعهده گرفت.مجیدی با 
گذشت 8 هفته از لیگ برتر امارات نتایج بسیار خوبی را کسب کرده است و اکنون با کسب 14 در رده 
چهارم جدول قرار دارد. وی در آخرین بازی به شکل باورنکردنی بازی 3 بر یک باخته مقابل النصر 
را با کامبکی بزرگی به نتیجه 5 بر 3 تغییر داد و برنده بازی شــد. این شاهکار مجیدی سوژه اصلی 

رسانه های امارات شد.
ســایت »اســپورت« امارات در جدیدترین خبر از رکورد بزرگ مجیدی به همراه باشگاه اتحاد کلبا 
خبر داد.این رسانه نوشت: 14 امتیاز در 8 هفته... فرهاد مجیدی بهترین آغاز فصل لیگ را در تاریخ 

باشگاه اتحاد کلبا در لیگ برتر امارات را به نامش ثبت کرد.

تا پایان هفته جاری؛

»شجاع«و»کنعانی«بهتمریناتتیمملی
برمیگردند

با رایزنی های انجام شــده میان فدراســیون فوتبال ایــران و قطر، احتمال مــی رود خلیل زاده و 
کنعانی زادگان که با کارشــکنی تیم قطری از تمرینات تیم ملی جدا شده بودند، به تهران برگردند.به 
گزارش ایسنا، کارلوس کی روش اعالم کرد که تیم االهلی قطر خواهان بازگشت شجاع خلیل زاده و 
محمدحسین کنعانی زادگان به تمرینات این تیم شده و این مسئله آن ها را از شرایط ایده آل دور نگه 

می دارد و شاید آن ها در جام جهانی هم حضور نداشته باشند. 
این اقدام باشــگاه قطری در حالی صورت گرفته بود که به گفته کی روش، چند هفته قبل سرمربی 
تیم ملی و نایب رییس فدراســیون فوتبال با حضور در باشگاه االهلی اجازه تمرین کنعانی زادگان و 
خلیل زاده با تیم ملی را به علت تعطیلی لیگ قطر گرفته بودند.بعد از این اظهارات، مهدی تاج، رییس 
فدراسیون فوتبال شامگاه دوشنبه در اردوی تیم ملی حاضر شــد و به کارلوس کی روش وعده داد 
که با رایزنی هایی که از طریق فدراســیون فوتبال قطر انجام خواهد شد، کنعانی زادگان و خلیل زاده 

بتوانند به اردوی تیم ملی ایران برگردند
.با توجه به ارتباط خوب ایران و قطر در زمینه های مختلــف از جمله قرارداد بلند مدت طرفین برای 
هر گونه همکاری ورزشی، فدراســیون فوتبال ایران از همتای قطری خود خواسته زمینه بازگشت 
کنعانی زادگان و خلیل زاده به تیم ملی ایران را با توجه به تعطیلی مســابقات باشــگاهی این کشور 

فراهم کند.

کافه ورزش

 زوج پر سر و صدای نیوکسل
 و یک پیروزی دیگر؛

ساوتگیتدرجشن
ازدواجایرانیمایهدار!

مهرداد قدوســی و همســرش که 10 درصد از 
مالکیت نیوکسل را برعهده دارند، در کنار گرت 
ساوت گیت، ســالگرد ازدواج شــان را جشن 
گرفتند.به گزارش »ورزش سه«، طوفان یازده 
دقیقه ای نیوکســل برای نابودی آستون ویال 
کافی بود تا آنها با به ثمر رساندن سه گل دیگر، 
اختالف را به عدد چهار رسانده و با یک پیروزی 
شیرین،روند بســیار خوب خود را ادامه دهند. 
شــاگردان ادی هاو که هفته قبل دست به کار 
بزرگی زده و تاتنهام را شکست داده بودند، حاال 
به سه پیروزی متوالی رسیده اند و اگر کمی به 
عقب تر هم نگاهــی بیندازیم،می بینیم که آنها 
در هشت دیدار قبلی خود صاحب پنج پیروزی 
شده و در سه مسابقه نیز به تساوی رسیده اند تا 
روند بدون شکستی را با به ثمر رساندن 17 گل در 
این دیدارها سپری کنند.اما پیروزی چهار بر صفر 
برابر آستون ویال در ســنت جیمز پارک، با یک 
اتفاق جالب توجه نیز همراه بود. اتفاقی که نه در 
درون زمین بلکه روی سکوهای این استادیوم 
به وقوع پیوســت، جایی که آماندا اســتیولی 
و مهرداد قدوســی مدیران باشــگاه نیوکسل 
دوازدهمین سالگرد ازدواج خود را جشن گرفتند 
و تصاویر آنها در صفحه نمایش بزرگ ورزشگاه 
نشان داده شد؛ البته آنها مهمان ویژه ای را نیز در 
کنار خود داشتند.گرت ساوت گیت، سرمربی 
تیم ملی انگلیس که تا چند هفتــه دیگر باید 
نخستین بازی خود در رقابت های جام جهانی 
را برابر تیم ملی ایران برگزار کند، در اســتادیوم 
ســنت جیمز پارک و در کنار آماندا استیولی و 
مهرداد قدوسی حضور داشت و سالگرد ازدواج 
آنها را تبریک گفت. ساوت گیت که برای تماشای 
این دیدار و ارزیابی عملکرد برخی ملی پوشان 
نیوکاسل از جمله نیک پاپ و کیه ران تریپیر در 
ورزشگاه حضور داشت تا بلکه به بحران سمت 
راســت انگلیس در دیدار برابــر زادگاه مهرداد 
قدوســی مالک ایرانی نیوکاســل پایان دهد.
قدوسی که با خرید کالغ ها، اکنون بیش از هر 
زمان دیگری در کانون توجه قرار داد، 50 ساله و 

متولد ایران است. 

فوتبال جهان

عکس خبر

فریادکیروش:
اینساقبند
آبیمالکیه؟

جا ماندن ســاق بندهــای یک 
بازیکــن در وســط زمین چمن 
تمرین تیــم ملی، بــه ماجرای 
پلیسی برای کی روش تبدیل شد.

پاسخ محکم به پیشنهاد »کی روش«:

قضیهتمامشدهاست
مدیرعامل باشگاه فوالد خوزســتان گفت: نمی دانیم با چه زبانی اعالم کنیم که قضیه حضور جواد نکونام در تیم ملی تمام شده است.حمیدرضا گرشاسبی، مدیرعامل 
باشگاه فوالد خوزستان در واکنش به احتمال حضور جواد نکونام در تیم ملی با پیشنهاد کارلوس کی روش و جدایی از فوالد گفت: همه می دانند کی روش خواهان نکونام 
بود. اولین کسی بودم که با نکونام جلسه گذاشتم و پرسیدم آیا برنامه ای برای پیوستن به تیم ملی داری که محکم گفت »نه، قول داده ام با فوالد باشم و در لیگ قهرمانان 
آسیا و لیگ برتر بازی های خوبی داشته باشیم.«مدیرعامل باشگاه فوالد ادامه داد: همان موقع اعالم کردم نکونام برنامه ای برای رفتن ندارد ولی چند بار و هر بار قبل از هر 
بازی مهم فوالد از قول فدراسیون بحث نکونام شد و تیم ما از نظر روحی تحت تاثیر قرار می گرفت. بازیکنان نگران بودند و سوال می کردند »آیا جدایی نکونام و حضورش 
در تیم ملی صحت دارد و چه کسی به جای او می آید. « اینها دغدغه هایی بود که تیم را با چالش مواجه کرد ولی دنبال بهانه نیستیم. نتایج خوبی نگرفتیم. قول دادیم 
جبران کنیم و جایگاه را در جدول لیگ برتر ارتقا بدهیم. گرشاسبی همچنین در یک گفت وگوی دیگر آب پاکی را روی دست فدراسیون فوتبال ریخت و گفت: نمی دانیم 
با چه زبانی اعالم کنیم که این قضیه -حضور نکونام در تیم ملی- اصال تمام شده است.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر انتخاب دستیار ایرانی دیگر برای کی روش، گفت: 

این را فدراسیون باید جواب بدهد ولی صحبتی که داشتیم این بود که نکونام در فوالد می ماند و ادامه می دهد.

استقالل تهران که با فرهاد مجیدی 30 هفته بی شکست را تجربه کرده بود، رکورد 
خود را شکسته شده دید چرا که استقالل مالثانی برای سی و یکمین هفته متوالی 
بدون باخت از زمین بیرون آمد. تیم ابراهیم اشــکش که در فصل گذشته رقابت 
های لیگ آزادگان 20 بازی بدون شکست را به ثبت رسانده بود، در یازدهمین هفته 
فصل جاری این رقابت ها مقابل فجرسپاسی با گل دقیقه 2+90 مهدی نیایش پور 
از شکست مقابل فجرسپاسی شیراز گریخت تا صاحب رکورد 31 بازی بدون باخت 
متوالی شود.یک استقالل دیگر هم طلسمش در لیگ برتر شکسته شد! استقالل 
خوزستان که در ده هفته ابتدایی لیگ آزادگان بدون باخت مانده بود، در حساس 
ترین بازی هفته برابر شمس آذر قزوین تن به شکست داد.شاگردان سیروس 

پورموسوی بعد از ده بازی بدون باخت به شمس آذر قزوین باختند تا شگفتی ساز 
لیگ آزادگان دوباره به صدر برگردد. البته در جدول رده بندی فجرسپاسی شیراز 
به لطف گل های زده اش به امید وحدت مشــهد با تفاضل گل بهتر در صدر است 
اما شمس آذر قزوین را باید صدرنشین واقعی لیگ برتر دانست چرا که احتمال 
دارد تمام نتایجی که امید وحدت در 9 هفته ابتدایی لیگ آزادگان گرفته یعنی هر 
9 شکست و 46 گل خورده اش، از جدول پاک شود.تا به امروز چهار تیم استقالل 
خوزستان، استقالل مالثانی، فجرسپاسی شیراز و خیبر خرم آباد در لیگ یک بی 
شکست بودند؛ اما شمس آذر قزوین اولین شکســت را به استقالل خوزستان 
تحمیل کرد، اســتقالل مالثانی و فجرسپاسی شــیراز با توقف برابر هم، هنوز بی 
شکست هستند و خیبر هم که بازی اش مقابل امید وحدت به تعویق افتاد تا فقط 
یک خط تیره از 4 خط تیره بی شکست ها پاک شود. تنها خط تیره بدون بردها و 
بدون مساوی ها هم متعلق به امید وحدت است که فعال دو هفته استراحت گرفته 

اما در نهایت احتماال از جدول حذف می شود.

شکستنرکورداستقاللتهرانوطلسم
استقاللخوزستاندریکروز

عکس: ورزش3

 یک بام و دو هوا برای شرکت کنندگان در لیگ بسکتبال غرب آسیا،  عجیب فیفا از باشگاه اصفهانی را با مشکل روبه رو کرده است؛

ذوب آهن؛ در دوراهی ابهام و انصراف
گروه بندی مسابقات لیگ بسکتبال غرب آسیا در حالی 
انجام شــده که ذوب آهن به عنوان نماینــده دوم ایران، 

اعمال برخی مقررات قطعی کردن حضور خود را منوط به بــه خاطر 
برخی حساب و کتاب های مالی کرده است.

ذوب آهن یکی از دو نماینده ایران در مســابقات لیگ بسکتبال غرب 
آسیاســت. البته حضور این تیم در این دوره رقابت ها خارج از مهلت 
تعیین شــده برای اعالم آمادگــی و نهایی کردن نماینده کشــورهای 
منطقه و به واسطه برخی رایزنی های انجام شــده به نتیجه رسید با 
این حال این حضور به خاطر تحمیل برخی هزینه ها و در کل متفاوت 
بودن برخی شرایط برای نمایندگان اول و دوم کشورها تا حدی مبهم 

شده است.
مسابقات لیگ بسکتبال غرب آســیا با حضور 8 تیم برگزار می شود. 
عراق و فلسطین یک نماینده در این رقابت ها دارند اما ایران، لبنان و 

سوریه هر یک با دو تیم در مسابقات حاضر خواهند شد.
شهرداری گرگان و ذوب آهن اصفهان به عنوان قهرمان و نایب قهرمان 
فصل گذشته لیگ برتر نمایندگان ایران در فصل جدید لیگ بسکتبال 
غرب آسیا به حساب می آیند اگرچه شرایط در نظر گرفته شده برای 
حضور این دو تیم متفاوت اســت و همین مســئله برای اصفهانی ها 

ابهاماتی ایجاد کرده است.
ماجرا از این قرار اســت که برگزارکنندگان لیگ غرب آســیا بخشی از 
هزینه های شــرکت در مســابقات را روی دوش تیم ها گذاشته اند. 
البته این موضوع شامل حال نمایندگان اول کشورها نمی شود و فقط 
مربوط به نماینده دوم کشورها خواهد شــد که درمورد ایران، متوجه 
ذوب آهن می شود.اینکه دقیقا مســئولیت کدام بخش از هزینه ها 
با خوِد تیم هاست، دقیقا مشــخص نشده است. احتمال دارد هزینه 
های مربوط به اقامت و اســکان تیم های دوم توسط برگزارکنندگان 
مسابقات که کنفدراسیون غرب آسیا )وابا( به حساب می آید، پرداخت 
شود و هزینه سفر )بلیت( با خود تیم ها باشد یا شاید هم برعکس اما 
آنچه مسلم است این مسئله برای ذوب آهن ایجاد ابهام کرده است.

برای پیگیری این موضوع، خبرنگار مهر تماس هایی با علی احسانی 
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن داشت؛ اما وی از پاسخگویی امتناع کرد.

جواد داوری، رییس فدراسیون بســکتبال اما در گفت وگو با خبرنگار 
مهر متفاوت بودن شــرایط مالی برای تیم های اول و دوم کشــورها 
در لیگ غرب آســیا را تایید کرد وگفت: این موضــوع فقط مربوط به 
 ایران نمی شود. هر سه کشوری که با دو نماینده در مسابقات شرکت

می کنند شامل این قانون می شوند.
وی با بیان اینکه ابتدا قرار بر حضور تنها یک از نماینده از ایران در لیگ 
غرب آسیا بود، تصریح کرد: فدراســیون بسکتبال رایزنی های زیادی 
داشت تا بتواند اعزام ذوب آهن به مسابقات را هم به نتیجه برساند که 
خوشبختانه موفق هم شدیم. از اینجا به بعد هم کنار این تیم و در کل 

نمایندگان کشورمان خواهیم بود.
رییس فدراسیون بسکتبال در مورد اینکه »دقیقا چه بخشی از هزینه 
ها متوجه ذوب آهن می شود؟«، خاطرنشان کرد: هنوز اطالع رسانی 
دقیقی در این زمینه به فدراسیون نشــده ؛ اما آنچه مسلم است نگاه 
فدراسیون نســبت به لیگ غرب آســیا و حضور نمایندگان باشگاهی 
کشــورمان یک نگاه ملی خواهد بود و تالش می کنیم حمایت الزم را 

داشته باشیم.
ذوب آهن در حالی با این شرط و شــروط مالی برای شرکت در لیگ 
غرب آسیا مواجه شده که در کل وارد شدن نامش به فهرست شرکت 
کنندگان هم دقیقه نودی شــد در حالی که حضور گرگانی ها در غرب 

آسیا از ماه ها پیش میسر شــده بود. در این مورد حتی سازمان لیگ 
در برنامه ریزی و زمان بنــدی برای فصل جدید لیگ برتر، شــرکت 
شهرداری گرگان در غرب آسیا و لغو احتمالی برخی دیدارهای هفتگی 
را مدنظر قرار داد بر خالف ذوب آهن که همین چند روز پیش و دقیقا 
یک روز پیش از گروه بندی مسابقات، بابت حضورش اطمینان خاطر 
پیدا کرد اگرچه حاال نگاه متفاوت وابا به تیم های اول و دوم کشورها، 

دلسردی هایی برای این تیم و مسئوالنش ایجاد کرده است.
البته تا به امروز ذوب آهن واکنشــی نسبت به موضوع نداشته است؛ 
اما با توجه به رفت و برگشت برگزارشدن دیدارها و هزینه هایی که هر 
ســفر به اصفهانی ها تحمیل خواهد کرد، بعید نیست آنها نیم نگاهی 
به انصراف و کناره گیری از مسابقات داشته باشند اگرچه این مسئله 
هم با توجه به انجام گــروه بندی احتماال جریمــه ای را روی دوش 

باشگاه می گذارد.
قرار است فصل جدید لیگ بسکتبال غرب آسیا پس از سه سال وقفه 

- به دلیل همه گیری کرونا- از 28 آذرماه آغاز شود. 



سرپرست هیئت باستان شناسی تپه اشرف:

اصفهاِن کهن زیر اصفهان امروز نهفته است
نویسنده کتاب »اصفهان پیش از اسالم، دوره ساســانی« و سرپرست هیئت باستان شناسی تپه 
اشرف گفت: بسیاری از محوطه های باستانی اصفهان در توسعه شهری آن در حال از بین رفتن است، 
درحالی که می توانند پاسخگوی تمام سواالتی 
باشند که در مورد اصفهان و به خصوص اصفهان 
پیش از اسالم وجود دارد، چراکه اصفهان کهن 

زیر اصفهان امروز نهفته است.
علیرضا جعفری زند در گفت وگو با ایسنا اظهار 
کرد: در اصفهان رویکردی به نام باستان شناسی 
جا نیفتاده است و اصفهان فقط بر اساس آثار 
سطح شهر شناخته می شود و تکیه بر اساس 
آن است و تنها بودجه ای که در اختیار اداره کل 
میراث فرهنگی اســتان قــرار می گیرد صرف 

مرمت آثار سطحی است؛ بنابراین به هیچ وجه به رویکرد باستان شناسی آن توجهی نشده است.
وی افزود: وقتی ایزدی، عهده دار مســئولیت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان شدند، خیلی خوشحال بودم، چون او از شهری به نام همدان می آمد، یعنی شهری 
که سال ها در آنجا کاوش های باستان شناسی مستمر انجام شده و با این مقوله کامال آشنا هستند، 
حتی این مسئله را به او گوشزد کرده و گفتم که نقاطی در اصفهان وجود دارد که به کاوش نیاز دارد، 
چراکه بســیاری از محوطه های باستانی اصفهان در توسعه شــهری آن در حال از بین رفتن است، 
درحالی که می توانند پاسخگوی تمام سواالتی باشند که در مورد اصفهان و به خصوص اصفهان پیش 
از اسالم وجود دارد و ازاین رو حتما باید کاوش های باستان شناسی مستمری انجام شود، ولی من 
فکر می کنم که متاسفانه رییس میراث فرهنگی استان آن قدر درگیر آثار سطح شهر هستند که نسبت 
به این موضوع توجه ویژه ای نکرده اند و علی رغم درخواست من برای حضور وی در تپه اشرف و آگاهی 

از موقعیت و ارزش و اهمیت این اثر نهفته و باارزش، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
سرپرست هیئت باستان شناسی تپه اشــرف در خصوص کاوش های مقطعی و کوتاه مدتی که در 
اصفهان انجام شده است، گفت: اول از همه اینکه متاســفانه بافت تاریخی میدان عتیق با احداث 
زیرگذر خیابان عبدالرزاق تخریب شد و هسته اصلی تاریخی اصفهان از بین رفت، در مورد بخش های 
عمده ای از چهارباغ نیز این اتفاق افتاد و احداث مترو بدون انجام کاوش های مستمر در ایستگاه های 
مختلف، موضوعی بود که تکرار شد، اما نقاط دیگری در اصفهان وجود دارد مانند مسجد جامع عتیق 
و البته بازهم چهارباغ که تمام آن ها از مقوله های مهم کاوش های باستان شناسی به شمار می روند 
و مسئله این است که در زیر آسفالت این خیابان ها آثار خاصی وجود دارد که می تواند در آینده نیز 
موردتوجه قرار بگیرد، اما در حال حاضر باید بیشتر بر نقاط در معرض خطر مثل تپه اشرف تمرکز کرد 

که حدود ۵ هزار متر از آن در توسعه خیابان و خیابان کشی از بین رفت.
جعفری زند ادامه داد: آثاری که در فصل هفتم کاوش در تپه اشرف به دست آمد دقیقا در زیر خیابان 
بود؛ بنابراین این محوطه، بسیار باارزش است، اما لوله های آب، فاضالب و توسعه شهری به جهات 
مختلف، روزبه روز باعث تخریب آن می شود، درحالی که من همیشه گفته ام اصفهان کهن زیر اصفهان 
امروز نهفته است.نویسنده کتاب »اصفهان پیش از اسالم، دوره ساســانی« با بیان اینکه در طول 
تاریخ، بسیاری از تپه های باستانی حتی در شهرهای باستانی مانند شوش و همدان از بین رفته و 
روی آن ها خانه سازی شده است، یادآوری کرد: اصفهان با داشتن نشانه هایی از پیش از اسالم که 
در برخی کاوش ها ازجمله در تپه اشرف به دست آمده، از یک ویژگی مخصوص به خود برخوردار بوده 
و الزم است که در این خصوص مطالعه شود، چراکه این شهر روزبه روز به دلیل خانه سازی ها و تونل 
مترو تخریب می شود و باید هرچه زودتر به این موضوع توجه شده و اصفهان، به لحاظ تاریخ کهن 

خود شناخته شود، نه اینکه فکر کنیم آثار اصفهان فقط میدان نقش جهان است.

خبر  روزخبر

طی هفت ماهه امسال انجام شد؛

اجرای ۱۱۲۸ رای ماده ۱۱۰ 
 قانون شهرداری ها

 در اصفهان
مدیرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری 
شهرداری اصفهان گفت: در هفت ماهه امسال 
در راستای اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداری ها، 
۱۱۲۸ رای اجرا شده است.روح ا... ابوطالبی در 
گفت وگو با خبرنگار ایمنا، ضمن ارائه گزارشی 
از عملکرد اداره کل پیشــگیری و رفع تخلفات 
شهری شهرداری در هفت ماهه امسال، اظهار 
کرد: در این مــدت برای رفع و پیشــگیری از 
تخلف سد معبر ۱۸ هزار و ۲۲۳ تذکر و ۴۴۹۳ 
اخطاریه صــادر و رفع تخلف ۱۶ هــزار و ۱۴۷ 
متصدی صنف انجام شده است.وی ادامه داد: 
در بخش جلوگیری از نصب تابلوهای غیرمجاز 
تعداد ۳۶۲۲ اخطاریه صادر و ۱۱۵۵ مورد نصب 
تابلوی غیرمجاز رفع تخلف شده است.مدیرکل 
پیشگیری و رفع تخلفات شــهری شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه طی هفت ماه امسال در 
راســتای جمع آوری خودروهای فرسوده رها 
شده در معابر شــهر ۶۰۶ اخطاریه صادر و ۱۶۷ 
خودروی فرسوده رها شــده جمع آوری شده 
اســت، گفت: در این مدت ۵۹۹ دست فروش 
و ۲۶۶ نفر متکدی جمع آوری و ســاماندهی 
شدند.وی با بیان اینکه طی مدت هفت ماهه 
امسال در بخش کنترل ساختمان در راستای 
جلوگیری از ادامه فعالیت و تعطیلی کارگاه های 
ســاختمانی متخلف یا بدون مجــوز و پروانه 
از ۷۴ مورد احداث زمین بایر جلوگیری شــده 
اســت، افزود: در این مدت از افزایش طبقات 
۱۰۷۴ ســاختمان، تعمیرات داخلی غیرمجاز 
۲۲۲۸ ســاختمان، تبدیــل وضعیــت ۷۶۳ 
ساختمان و فعالیت ۸۹۹۶ کارگاه ساختمانی 
متخلف نیز جلوگیری شده است.ابوطالبی با 
اشــاره به اقدامات مدیریت پیشگیری و رفع 
تخلفات شهری در بخش کنترل دفع ضایعات 
ساختمانی سطح شــهر همچون پیشگیری 
و تعطیلی کارگاه های ایجادکننده سد معبر از 
مصالح و نخاله، اظهار کرد: در این راستا ۸۸۱۴ 
مورد اخطاریه صادر و ۸۱۹ کارگاه ســاختمانی 

متخلف نیز تعطیل شده است.

چهار شنبه 11 آبا ن 1401 / 7 ربیع الثانی 1444 / 02 نوامبر 2022 / شماره 3662
مدیر پروژه پارکینگ زیرسطحی خیابان توحید مطرح کرد:

 نازک کاری پارکینگ زیرسطحی خیابان توحید 
در ۳ مرحله

مدیر پروژه پارکینگ زیرسطحی خیابان توحید با اشــاره به عملیات نازک کاری این پروژه، گفت: 
نازک کاری این پارکینگ سه مرحله دارد و شامل تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی و کف سازی 

و رنگ دیوارهاست.
شهرام وقاری در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: نازک کاری پروژه پارکینگ زیرسطحی خیابان 

توحید به طول ۵۴۰ متر در حال اتمام است و برای تکمیل آن سه مرحله در نظر گرفته شده است.
وی افزود: سه مرحله نازک کاری شامل تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی و کف سازی و رنگ 
دیوارهاست که مدت زمان پیش بینی شــده برای اجرای این اقدامات پنج ماه است؛ در این راستا 

تجهیزات زیادی باید خریداری شود که در دستور کار است.
مدیر پروژه پارکینگ زیرســطحی خیابان توحید ادامه داد: نصب ســینی های تاسیسات و داکت 
هواکش ها، همچنین دیوارچینی و نازک کاری سرویس های بهداشــتی این پروژه در حال انجام 
است.وی با بیان اینکه نصب کانال های تاسیسات و اجرای تهویه هوای پارکینگ در حال اجراست، 
اضافه کرد: احداث پارکینگ زیرســطحی خیابان توحید از جمله پروژه های مهم شهری محسوب 
می شود که در راستای رفع نیازهای شهروندان و کاربران خیابان های توحید، نظر و بلوار ملت در دستور 
کار قرار گرفته است.وقاری افزود: محدوده احداث پارکینگ زیرســطحی خیابان توحید به دلیل 
وجود مراکز گردشگری، تجاری و درمانی متعدد، همواره مورد توجه شهروندان بوده و یکی از نقاط 
پرتردد شهری اســت که انتظار می رود با احداث این پارکینگ بخشی از مشکالت ترافیکی منطقه 

پنج در این محدوده رفع شود.
وی تصریح کرد: پارکینگ زیرسطحی خیابان توحید در مجموع با زیربنای ۱۲ هزار و ۷۰۰ مترمربع به 
طول ۵۴۰ متر، دو باند با عرض ۱۱ متر و عمق چهار متر و چهار رمپ ورود و خروج، هشت دستگاه پله 
و آسانسور، ۱۶ چشمه سرویس های بهداشتی، اتاق برق و تاسیسات و ظرفیت پارک ۳۵۴ خودرو، 

۲۰ دستگاه موتورسیکلت و دوچرخه در حال احداث است.
 

مدیر منطقه ۹ شهرداری:

 اکیپ »رفع خطر درختان خشک« در منطقه ۹ اصفهان
 فعال شد

مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان گفت: اکیپ رفع خطر درختان خشک با رعایت کامل موارد ایمنی 
و استفاده از تجهیزاتی شــامل جرثقیل و اره های مختلف چوب بری در راستای حذف شاخه های 
مزاحم، خشک و شکسته شده با اعتباری بالغ بر ۱.۵ میلیارد ریال در سطح این منطقه فعال است.

سیدسلمان قاضی عسگر در گفت وگو با ایمنا، اظهار کرد: شهرداری منطقه ۹ به منظور آراستگی سیما 
و منظر شهری و رفع خطر درختان خشک و خطرساز، اکیپ رفع خطر درختان خشک را با اعتباری 
بالغ بر ۱.۵ میلیارد ریال فعال کرده اســت.وی تصریح کرد: این اکیپ با رعایت کامل موارد ایمنی 
و با تجهیزاتی شــامل جرثقیل و اره های مختلف چوب بری در راســتای حذف شاخه های مزاحم، 
شاخسارهای خشک و شکسته شده، به منظور حفظ و سالمت درخت و پیشگیری از وقوع خطر، 

در سطح منطقه ۹ فعال است.
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: در صورتی که درختان خشک حذف نشود، بر اثر باد 
و ضربه دچار شکستگی و سقوط می شود و در بعضی مواقع صدمات جانی به شهروندان یا خسارات 
مالی به تاسیسات شهری وارد می کند، بنابراین شهرداری در این خصوص طبق قانون، مبادرت به 
رفع خطر می کند.وی تصریح کرد: با توجه به فرارسیدن فصل پاییز و آغاز بادهای موسمی، احتمال 
سقوط شاخه های درگیر با شبکه توزیع برق و بروز حوادث احتمالی وجود دارد که شهرداری در این 

زمینه برای پیشگیری از بروز خطر اقدامات الزم را انجام داده است.

با مسئولان

 مدیر دفتر تخصصی هنرهای تجسمی شهرداری اصفهان اعالم کرد:

افتتاح دومین گالری  گذر اصفهان در مترو

مدیر دفتر تخصصی هنرهای تجســمی شــهرداری اصفهان گفت: امسال 
بیســت وپنجم آبان ماه در سالروز حماســه ایثار و مقاومت مردم اصفهان، 
دومین گالری  گــذر در محل متروی میدان امام حســین )ع( راه اندازی و 
افتتاح می شود که در آن یکی از آثار هنر تجسمی برجسته اصفهان با موضوع 

ایثار و مقاومت مردم رونمایی خواهد شد.
مهدی تمیزی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: دفتر تخصصی هنرهای 
تجسمی شهرداری اصفهان گالری گذر را با ۱۰ ویترین در خیابان باغ گلدسته 

راه اندازی کرده است.
وی افزود: این گالری برای بازدید عموم مــردم و افرادی که از خیابان عبور 
می کنند فرصت خوبی است تا بتوانند حین امور روزمره به تماشای هنرهای 
به نمایش گذاشته شده در این مجموعه بپردازند؛ به همین دلیل عنوان گذر 

باغ گلدسته برای آن انتخاب شده است.
مدیر دفتر تخصصی هنرهای تجسمی شهرداری اصفهان تصریح کرد: امسال 
بیســت وپنجم آبان ماه، در سالروز حماســه ایثار و مقاومت مردم اصفهان 
دومین گالری گــذر در محل متروی میدان امام حســین )ع( راه اندازی و 
افتتاح می شــود که در آن از یکی از هنرهای تجســمی برجسته اصفهان با 

موضوع ایثار و مقاومت مردم اصفهان رونمایی خواهد شد.
تمیزی گفت: خالق این اثر فاخر افشــین جلیلی اســت که حماسه ایثار و 
مقاومت مردم اصفهان را در قالب نقاشی رنگ و روغن روی بوم به زیبایی 

اجرا کرده و این اثر متعلق به گنجینه موزه هنرهای معاصر اصفهان است.
وی با بیان اینکه اثر ۲۵ آبان این هنرمند برای نخســتین بار برای افتتاح در 
گالری گذر به نمایش گذاشته خواهد شد، خاطرنشان کرد: این گالری به طور 

میانگین هر دو ماه، یک اثر از یک هنرمند را به نمایش خواهد گذاشت.
مدیر موزه هنرهای معاصر اصفهان اظهار کرد: شماری از این آثار از گنجینه 
موزه هنرهای معاصر است و تعدادی دیگر آثار شاخصی از هنرمندان دیگر 

است که پس از بررسی به نمایش درآمده اند.
وی با اشــاره به اینکه تمام این اثرها در حوزه هنرهای تجســمی اســت و 
هنرهای معاصر در محل موزه نگهداری می شــود، افــزود: گالری گذر برای 
نمایش و عرضه هنرهای تجسمی است؛ اما گاهی ممکن است یک اثر نادر 

صنایع دستی نیز به نمایش گذاشته شود.
تمیزی تاکید کرد: بسیاری از مردم اطالع چندانی از گالری های خصوصی 
فعال در شهر ندارند تا برای تماشای آثار به آن محل ها مراجعه کنند، بنابراین 
تصمیم گرفتیم مکان هایی برای عموم مردم فراهم کنیم تا آثاری که امکان 

نمایش عمومی دارد، در گذر به نمایش گذاشته شود.
وی تصریح کرد: ایستگاه متروی میدان امام حســین )ع( از پرترددترین 
ایستگاه های مترو در اصفهان است که به عنوان محل برگزاری نمایشگاه های 

هنرهای تجسمی انتخاب شده است.

مدیرکل برنامه ریزی و بودجه شــهرداری اصفهان از 
برگزاری کمیته پیشــران محیط زیســت و خدمات 
شهری و بازنگری برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵ خبر 
داد.مهدی آصالح اظهار کرد: در راســتای مشــارکت 
حداکثری ذی نفعان برنامــه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵ 
و افزایش همگرایی در مجموعه شهرداری، مجموعه 
جلســات بازنگری برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵ در 
قالب سه کمیته اصلی )پیشران، پشتیبان و تخصصی( 
برنامه ریزی شده است که دومین جلسه آن با عنوان 

»کمیته پیشران محیط زیســت و خدمات شهری« 
برگزار شد.وی ادامه داد: به منظور برگزاری هرچه بهتر 
کمیته پیشران محیط زیست و خدمات شهری، چهار 
کارگروه تخصصی »ایمنی و بحران«، »زیباسازی«، 
»محیط زیست« و »ساماندهی مشاغل« در نظر گرفته 
شده است که در این خصوص از تمام ذی نفعان مرتبط 
از جمله مدیران مناطق، مدیران عامل ســازمان های 
وابسته، مدیران حوزه خدمات شهری و صاحب نظران، 
خبرگان و کارشناســان مــورد صالحدیــد این حوزه 
دعوت بــه عمل آمــده اســت.مدیرکل برنامه ریزی 
و بودجه شــهرداری اصفهــان تصریح کــرد: یکی از 
ورودی های مطرح شــده در این جلسه نتایج حاصل 

از تحلیل مضامین اسناد فرادست و پشتیبان، نتایج 
تحلیل محیطی شــهر و شــهرداری اصفهان، نظرات 
گسترده دریافت شده از شهروندان و نیز مدیران شهر و 
شهرداری و خبرگان دانشگاهی است.وی خاطرنشان 
کرد: انتظار می رود با به کارگیری روش تحلیل الیه ای 
علت ها، شبکه مسائل شهری در حوزه محیط زیست 
و خدمات شــهری تدقیق و تکمیل شــود و علت ها و 
راهکارهای اجرایی در جهت رفع مسائل شناسایی شود؛ 
خروجی این جلسه بر حسب سطح به عنوان ورودی 
در تکمیــل و تدقیق هر یــک از ارکان برنامه راهبردی 
۱۴۰۵ )هدف کالن، هدف خرد و راهبرد( مورد استفاده 

قرار می گیرد.

مدیرکل برنامه ریزی و بودجه شهرداری خبر داد:

برگزاری کمیته پیشران محیط زیست، بازنگری برنامه راهبردی 
اصفهان ۱۴۰۵

معاون شهردار اصفهان:

نیمی از سرانه زمین های ورزشی شهر محقق نشده است
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: سرانه کاربری ورزشی در طرح های مصوب کالن شهر اصفهان بیش از یک متر مربع و نزدیک به استاندارد است، در حالی 
که سرانه ورزشی تحقق یافته این کالن شهر بر اساس آخرین آمار ۰.۵ متر مربع برابر با نیمی از نیاز شهر و شهروندان و یک دوم استانداردهای ملی است.وحید مهدویان اظهار 
کرد: اراضی دارای کاربری مصوب ورزشی شهر اصفهان دو میلیون و ۲۴۹ هزار و ۶۰۰ متر مربع است و با در نظر گرفتن جمعیت دو میلیون و ۲۱۲ هزار و ۹۳ نفری شهر اصفهان، 
سرانه زمین های دارای کاربری ورزشی مصوب در محدوده شهری اصفهان ۱.۰۱ متر مربع می شود که با استانداردهای ملی مطابقت دارد.وی افزود: در مصوبه های انجام 
گرفته برای طرح های توسعه شهر، تغییر کاربری ها و تفکیک پالک های بزرگ در پهنه شهر، امر تعیین کاربری ها به درستی و بر اساس موازین و مقررات انجام شده است که 
اکنون شاهد مکفی بودن سرانه مصوب زمین با کاربری ورزشی در اصفهان هستیم.معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با اشاره به اینکه سرانه تحقق یافته ورزشی 
شهر اصفهان بنا بر اعالم وزیر ورزش و جوانان در سفر اخیر رییس جمهور به اصفهان اکنون ۰.۵ متر مربع است، گفت: با نگاهی که مدیران ارشد استان و شهردار اصفهان به 
موضوع پهنه بندی شهر داشته اند، در کالن شهر اصفهان زمین با کاربری ورزشی به میزان الزم اختصاص یافته است، اما شاید سازوکار، همت و سرعت الزم برای ساخت، 
تکمیل و تجهیز این زمین ها توسط دستگاه های مربوطه و تبدیل آنها به اماکن ورزشی قابل استفاده برای شهروندان نبوده است و امروز شاهد بال استفاده و بی بهره ماندن 

نیمی از ظرفیت زمین های دارای کاربری ورزشی موجود در شهر اصفهان هستیم.

بزرگداشت شهدای 
حادثه تروریستی 

شاهچراغ در امامزاده 
شاه میرحمزه

بزرگداشــت شــهدای حادثــه 
تروریســتی شــاهچراغ، شامگاه 
دوشــنبه در امامزاده شاه میرحمزه 

برگزار شد.

وز عکس خبر ر

عکس: ایمنا

کارشناس اداره کل هواشناسی استان 
از بارش باران در بیشتر مناطق خبر داد؛

 اولین باران پاییزی
 اصفهان

کارشــناس اداره کل هواشناســی اســتان 
اصفهان از بارش باران در بیشــتر مناطق استان 
 در روز چهارشــنبه یازدهــم آبــان ماه)امروز(

 خبرداد.
ابراهیم هنرمند با بیان اینکه در شهر اصفهان برای 
امروز ، نخســتین بارش پاییزی را انتظار داریم، 
اظهار داشــت: احتمال جاری شــدن روان آب و 

لغزندگی معابر و خیابان های شهر وجود دارد.
وی با بیان اینکه فعالیت سامانه بارشی در سطح 
استان تا روز پنجشــنبه هفته جاری ادامه دارد، 
خاطرنشان کرد: این سامانه بارشی بیشتر مناطق 
به ویژه غــرب و جنوب اســتان را در بر می گیرد 
ضمن اینکــه در ارتفاعات و نواحی کوهســتانی 
استان بارش برف پاییزی نیز دور از انتظار نیست.

کارشــناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان 
اضافه کرد: نیمه شرق و شمال استان نیز کماکان 
با وزش باد به نسبت شــدید تا شدید و خیزش 
گردوخاک محلــی پیش بینی می شــود که در 
مناطق درگیر با کاهش شــعاع دیــد و افزایش 

آلودگی هوا همراه است.
هنرمند بــا بیان اینکــه در خوانســار و فریدون 
شــهر و داران باران باریــده ، گفــت: کمینه دما 
تغییــر محسوســی نــدارد و بیشــینه دمــای 
 اســتان بیــن پنــج تــا ۸ درجــه ســانتیگراد 

کاهش می یابد.
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مدیر حوضه آبریز زاینده  رود گفت: با توجه به اتصال دو اســتان یزد و اصفهان 
و شهرستان هایی مانند کاشان به مخزن سدزاینده رود، اولویت ما تامین آب 
آشامیدنی این نقاط است.علیرضا الماسوندی، اظهار کرد: مخزن سد زاینده رود 
در حال حاضر از نظر سال های دوره آماری وضعیت بدی دارد و با توجه به پیش 

بینی سازمان هواشناسی، شرایط خوبی برای بارش ها هم متصور نیست.
وی ادامه داد: شرایط کنونی مخزن سد زاینده رود مناسب نیست بنابراین این 
امکان وجود ندارد که بتوانیم همه نیاز های آبی خود را از این طریق مرتفع کنیم 
و سیاست وزارت نیرو هم این است که جیره بندی و قطعی آب نداشته باشیم.

مدیر حوضه آبریز زاینده رود با اشاره به انتشار یک خبر تقطیع شده به نقل از وی 
در باره بازگشایی دریچه های سد زاینده رود برای کشت پاییزه در یکی از رسانه ها 
در تاریخ 15 مهر ، تصریح کرد: شــرطی که برای این بازگشایی مشخص شده 
بود تحقق نیافت و در مقابل شرطی را هم که کشــاورزان اصفهان تقبل و امضا 
کرده بودند نیز انجام نشد.الماسوندی اضافه کرد: اکنون بیش از 20 روز زمان 
را از دست داده ایم و در این مدت، آبی را که باید پشت سد ذخیره می کردیم تا 
می توانســتیم برای آن برنامه ریزی کنیم، ذخیره نکرده ایم.مدیر حوضه آبریز 
زاینده رود با اشــاره به اینکه هر قولی دوطرفه است، بیان کرد: آب مورد نظر ما 
باید از نیمه مهر وارد مدار می شد تا ارزش بهنگام داشته باشد و ما در آن زمان 
هم اعالم کردیم که در صورت ورود آب به مدار می توانیم برای آن برنامه ریزی 
کنیم، اما این اقدام صورت نگرفت بنابراین االن هم نمی توانیم آن را تامین کنیم.

وی خاطرنشان کرد: میزان ذخیره آب استان و مصرف آن در حوزه آشامیدنی 
مشخص است و ما نمی توانیم بگوییم، چون قول داده ایم پس باید به آن عمل 
کنیم.مدیر حوضه آبریز زاینده رود یادآور شد: قول آن روز ما بر اساس یک قرار 
بود، اما محقق نشد پس وقتی که آن زمان نتوانستیم مخزن را آبگیری کنیم به 
طور طبیعی االن هم نمی توانیم آبی به کشاورزان بدهیم.وی در عین حال اظهار 
داشت: پنجم آبان امسال جلسه ای با کشاورزان اصفهان برگزار و این مطالب 
به آن ها منعکس شد و آقای وحیدا ،رییس اتاق اصناف کشاورزی شهرستان 
اصفهان هم در آن جلسه مسائل را پذیرفت و اکنون ما از حرف های مطرح شده 
در این زمینه شگفت زده ایم.معاون تلفیق و امور تنظیم گری شرکت مدیریت 
منابع آب ایران ادامه داد: گزارش منتشر شده از سوی وحیدا احتماال مربوط به 
حدود 20 روز گذشته است در غیر این صورت باید مالحظات مطرح شده در آن 
مذاکرات رعایت می شد. هر قول و قراری دو طرف دارد و باید طرف مقابل هم 
به تعهد خود عمل کند، اما در حال حاضر این امر محقق نشده و نتوانسته اند به 
تعهدات شان عمل کنند و امکان انتقال آب از کوهرنگ وجود ندارد.وی اضافه 

کرد: صورتجلسه تنظیمی توسط حدود 20 نفر از نمایندگان کشاورزان اصفهان 
امضا و مقرر شده بود شرایطی فراهم کنند تا آب از طریق تونل سوم به پشت سد 
انتقال پیدا کند.الماسوندی تاکید کرد: اما با شرایط کنونی مخزن سد زاینده رود، 
امکان ورود آب به این مخزن محقق نمی شود و کشاورزان و نمایندگان آن ها 
هم در جریان کامل این ماجرا هستند و این موضوع هم در جلسه پنجم آبان به 
آن ها گوشزد شده است.وی گفت: کاهش مصرف آب در حوزه صنعت و در حوزه 
آشامیدنی مراکز استان های یزد و اصفهان و شهرستان ها اعمال شده است تا 
با مدیریت مصرف در ماه های آینده، از قطعی و جیره بندی آب جلوگیری کنیم.
مدیر حوضه آبریز زاینده رود با ابراز امیدواری برای بهبود شرایط بارش ها و تامین 
آب آشامیدنی و سایر نیاز های آبی منطقه خاطرنشان کرد: شرایط بارش های 
اخیر هم کمکی به ما نکرد و در مهر امسال نیز در مناطق مرکزی کشور و اصفهان 
بارندگی اتفاق نیفتاد و اگر هم بارشی رخ داد، تبخیر شد.ذخیره سد زاینده رود 
در مقایسه با متوسط بلندمدت )دوره 52 ســاله( 7۹ و نسبت به میانگین 10 
سال اخیر 3۹ درصد کاهش دارد.ذخیره فعلی این ســد حدود 137 میلیون 
مترمکعب و حجم ذخیره بلندمدت آن 650 و میانگین حجم آن طی 10 ســال 
گذشته 226 میلیون مترمکعب بوده است.این میزان نسبت به سال قبل 25 
درصد کمتر است و پارســال بالغ بر 181 میلیون مترمکعب آب در مخزن این 
سد وجود داشت.ســد زاینده رود با ظرفیت اسمی یک میلیارد و 23۹ میلیون 
مترمکعب به عنوان یکی از اصلی ترین سد های مرکز کشور و تامین کننده آب 

آشامیدنی، محیط زیست، کشاورزی و صنعت در منطقه مرکزی ایران است.
این سد قوسی شکل که سال 134۹ به بهره برداری رسید، در 110 کیلومتری غرب 

اصفهان در شهرستان چادگان قرار دارد.

مســئول راه اندازی پارک تخصصی فناوری های فرهنگی، نرم و صنایع خالق 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت:هسته ها و شــرکت هایی که دارای 
ایده نوآورانه و خالق هستند می توانند تا پایان آذر امسال برای پذیرش در پارک 
تخصصی فناوری های فرهنگی، نرم و صنایع خالق شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان، ثبت نام کنند.هادی نباتی نژاد با بیان اینکه شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان دارای پنج پارک تخصصی در زمینه های مختلف است، اظهار داشت: 
یکی از آن هــا مربوط به صنایع خــالق، فناوری های فرهنگی و نرم اســت که 
گستره وسیعی از رشته ها را شامل می شود.وی یکی از اهداف راه اندازی این 
پارک تخصصی را ارتباط موثرتر با شــرکت هایی که در این زمینه فعالیت دارند 
و ارائه خدمات بهتر و بیشــتر به آن ها عنوان کرد و گفت: شرکت های پذیرش 
شده در پارک تخصصی، مشمول حمایت هایی که از شرکت های دانش بنیان 
می شود، هســتند.نباتی نژاد برخی از این حمایت ها را معافیت های مالیاتی و 
بازرگانی، حمایت های مالی، اعطای مجوز فناوری، ارائه خدمات و مشــاوره 
تبلیغاتی، حضور در نمایشــگاه های مختلف، دوره های آموزشــی و مشــاوره 
تخصصی برشمرد و افزود: ساختمانی نیز برای استقرار شرکت ها و هسته های 
پذیرش شــده در پارک تخصصی صنایع خالق در نظر گرفته شده است که تا 
پایان آبان امسال افتتاح می شود.وی با اشــاره به اینکه پیش بینی می شود 
تعداد شرکت های متقاضی و پذیرش شــده در پارک تخصصی صنایع خالق 

اصفهان نسبت به ســایر پارک های تخصصی بیشتر باشــد، خاطرنشان کرد: 
مجوز پارک های تخصصی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخذ شــده و در 
واقع، زیر مجموعه پارک های علم و فناوری هســتند.نباتی نژاد ادامه داد: در 
پارک تخصصی صنایع خالق، هســته ها و تیم ها از محل پیش رشد و در حال 
رشد تا شرکت های رشد یافته و خالق مورد پذیرش قرار می گیرند و در فضای 
در نظر گرفته شــده فعالیت خواهند کرد.مســئول راه اندازی پارک تخصصی 
فناوری های فرهنگی، نرم و صنایع خالق شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
با بیان اینکه در حال حاضر در کشــور حدود هفت هزار شرکت خالق فعالیت 
می کنند، تصریح کرد: مرکزی مشابه پارک تخصصی صنایع خالق اصفهان که 
به این شکل و از مراحل پیش رشد اقدام به پذیرش هسته ها و واحد های فناور 
کند، در کشور نداریم.وی سایر پارک های تخصصی مستقر در شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان را فوالد و صنایع فلزی، امنیت غذایی، آب و محیط زیست، 
فناوری اطالعات و ارتباطات و »نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی«عنوان و اضافه 
کرد: همه این پارک ها در حال حاضر فعال هستند.شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان به عنوان نخســتین سازمان موسس مراکز رشــد و پارک های علم و 
فناوری در کشور و یکی از زیرمجموعه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با 
هدف حمایت از ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان و تولید ثروت از علم 

راه اندازی شده است.

مدیر حوضه آبریز زاینده  رود:
اولویت ما تامین آب آشامیدنی دو استان یزد و اصفهان است

آغاز پذیرش هسته ها و شرکت های نوآور در پارک صنایع خالق اصفهان

مدیرکل راه و شهرسازی استان مطرح کرد:

استقبال از صنعتی سازی مسکن در استان اصفهان 

در دیدار  امام جمعه اصفهان با مدیر شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان مطرح شد:

تولید و توزیع عادالنه برق از افتخارات انقالب اسالمی است

مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان با بیان اینکه صنعتی سازی در حوزه 
مسکن یکی از اهداف اصلی است، گفت: از دســتگاه ها و یا مجموعه هایی که 
بتوانند این مبحث را با در نظر گرفتن مســائل حائز اهمیــت و ارائه تعهدات به 
موقع پیش ببرند، استقبال می کنیم.هشتاد و نهمین نشست شورای مسکن 
استان اصفهان با حضور سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان، علیرضا قاری قرآن 
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان و دیگر اعضا به منظور رسیدگی به پنج 
دستور کار برگزار شد.در این جلسه ضمن مروری بر مصوبات گذشته این شورا و 
گزارش بررسی وضعیت نهضت ملی مسکن استان، به بررسی تفاهم نامه سه 
جانبه تامین زمین جهت ساخت و واگذاری واحدهای مسکونی یک طبقه حیاط 
دار یک مرحله ای و دو مرحله ای در ســطح اســتان پرداخته شد.در ادامه این 
نشست دستگاه های خدمت رسان در رابطه با تامین زیرساخت ها و تهیه براورد 
اعتبار مورد نیاز خدمات آب، فاضالب، برق و گاز پروژه های نهضت ملی مسکن 
استان گزارشی ارائه دادند همچنین مباحثی در خصوص پیش بینی اعتبارات و 
تجهیزات مورد نیاز برای خدمات روبنایی طرح نهضت ملی مسکن استان مطرح 
شد.مدیرکل راه و شهرســازی استان اصفهان در حاشــیه این جلسه پیرامون 
مباحث مطرح شده، اظهار داشت: جلسات شــورای مسکن استان به صورت 
مرتب و دوره ای برگزار می شود و  طی آن هماهنگی های الزم میان دستگاه های 
اجرایی به عمل می آید تا دستگاه های دخیل در حوزه مسکن سیاست های کلی 
استان را پیگیری و در زمان مورد نظر اجرا کنند.  وی با بیان اینکه بیش از 422 هزار 
نفر برای طرح نهضت ملی مسکن استان اصفهان ثبت نام کردند، اذعان داشت: 
به لطف خدا پاالیش متقاضیان انجام شده و بیش از 140 هزار نفر حائز شرایط 
هستند.  قاری قرآن ادامه داد: تا کنون با تالش های به عمل آمده در سطح استان 

حدود 80 درصد زمین های مربوطه برای این طرح احصا شده، در برخی از نقاط 
مانند بهارستان به دلیل تراکم ثبت نام تا حدودی با محدودیت تامین زمین مواجه 
هستیم ؛اما به طور کلی تقریبا در سطح استان مسئله تامین اراضی جمع بندی 
شده و در حال سیر مراحل قانونی )الحاق، اخذ زمین از دستگاه های اجرایی دیگر 
و ... ( است.  قاری قرآن با اشاره به اینکه طرح نهضت ملی مسکن در اکثر نقاط 
استان اصفهان به مرحله اجرا رسیده، گفت: اجرای این طرح را در دو روش پیش 
می بریم به عبارتی در شهرهایی که امکان پذیر است زمین را به متقاضی تحویل 
می دهیم تا با در نظر گرفتن تسهیالت و سایر امکانات مربوطه خودشان اقدام به 
ساخت کنند در مقابل شهرهایی که تعداد متقاضیان باالیی داشته باشد به صورت 
انبوه سازی انجام می شود.  وی بیان داشت: دراین جلسه هماهنگی الزم میان 
دستگاه های خدماتی به عمل آمد تا به موازات ساخت پروژه های نهضت ملی 
مسکن، این دستگاه ها نیز خدمات خود را از لحاظ هزینه ای و اجرا پیش بینی 
و اجرایی کنند.  مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان در خصوص موضوع 
صنعتی سازی در حوزه مسکن ابراز داشــت: این موضوع یکی از اهداف اصلی 
بوده و در حال پیگیری است.  وی با بیان اینکه در این رابطه مباحث ضمانت های 
کیفی و قیمت تمام شده از نکات حائز اهمیت است، خاطرنشان کرد: دستگاه ها 
و یا مجموعه هایی که بخواهند در این حوزه وارد شــوند می بایست تاییدیه های 
الزم را داشته باشند و با توجه به اینکه هزینه اجرا از سوی مردم تامین می شود ، 
باید مباحث قیمت تمام شده مدیریت شود.قاری قرآن بیان داشت: با توجه به 
اینکه صنعتی سازی منجر به افزایش سرعت ساخت و کنترل کیفیت می شود، از 
دستگاه ها و یا مجموعه هایی که بتوانند این مبحث را با در نظر گرفتن مسائل حائز 

اهمیت و ارائه تعهدات به موقع پیش ببرند، استقبال می کنیم.  

آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد، در دیدار مدیر شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان، ضمن تسلیت بابت شــهادت هموطنان در حادثه تروریستی شیراز، 
اظهار داشت: با وجود این که این حادثه صدمات و خسارات جبران ناپذیری به 
ما وارد کرد ولی بار دیگر اهمیت تامین امنیت و خباثت دشــمنان را به همگان 
گوشزد کرد.وی با بیان اینکه این چنین حوادث تروریستی نشان می دهد اگر 
دشمن وارد کشور شود به پیر و جوان، زن و مردم و کودک این کشور رحم نخواهد 
کرد، گفت: کشور ایران با کشورهای همسایه مرزهای طوالنی دارد که این امر بر 

سختی رصد و پایش مرزها توسط نیروهای امنیتی افزوده است.
امام جمعه اصفهان بیان کرد: یکی از دستاوردهای مهم نظام جمهوری اسالمی 
ایران تولید برق و توزیع عادالنه آن در سراســر کشور اســت، نمونه این مهم، 
استان پهناور اصفهان اســت که به عنوان مثال برای توزیع برق در شهر خور و 
بیابانک 280 کیلومتر باید طی مسیر کرد.وی افزود: من در دوره سوم و چهارم 
در مجلس شورای اسالمی بودم، در آن زمان خاطرم هست که آرزو داشتیم 16 
هزار مگا وات برق در کل کشور تولید شود، ولی امروز به مدد و تالش جوانان و 
همت مدیران، بالغ بر 82 هزار مگاوات برق تولید و به صورت عادالنه به سراسر 
روستاها توزیع می شــود.طباطبایی نژاد با ارزشمند شــمردن اقدام جوانان و 
نخبگان در صنعت تولید برق خاطرنشــان کرد: امروز باید فکری عاجل برای 
کمبود تولید برق در کشور شود، چرا که در امر برق و گاز ، نیروی انسانی متعهد و 
متخصص خوب و البته توانمند داریم.وی با اشاره به رایگان بودن برق مساجد 
که دراصل کاری شایسته است، متذکر شد: این برق رایگان به عنوان یک خدمت 
از سوی نظام به مساجد است و مساجد و اهالی مسجد حق استفاده از این برق 
برای کاری غیر از مسجد را ندارند، مساجد از در اختیار گذاشتن برق مسجد به 

مغازه های جنب مسجد و یا حتی کارهای مذهبی خارج از مسجد،باید پرهیز 
کنند چرا که اشکال شرعی خواهد داشت. مدیر شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان نیز در این جلســه اظهار داشت: در محدوده شهرستان اصفهان حدود 
یک میلیون و 260 هزار مشــترک برق وجود دارند که از ایــن تعداد ۹60 هزار 
مشترک خانگی بوده و مابقی مشترکین شامل کشاورزی، صنعتی و عمومی 
هستند.علیرضا کشانی با بیان اینکه مصرف برق کل مشترکین خانگی، حدود 
35 درصد از کل مصرف است، تصریح کرد: براین اساس عمده برق مصرف شده 
در شهرستان اصفهان در بخش مولد و تولید مصرف می شود و از این بابت رتبه 
خوبی در سطح کشور داریم.وی بیان کرد: طرح های حمایتی متنوعی برای قشر 
نیازمند جامعه درامر برق پیش بینی کرده ایم که از آن جمله می توان به استقرار 
پنل های خورشیدی بر بام منازل از طریق تسهیالت 100 میلیونی و سپس خرید 

تضمینی برق تولید شده توسط شرکت برق، اشاره داشت.

مدیر کل بنیاد مسکن استان اصفهان از اعطای وام 200 میلیون تومانی به روستاییان 
با داشتن سند مالکیت خبر داد.غالمحسین خانی گفت: بر اساس بخشنامه بانک 
مرکزی از این پس بانک تجارت، سپه و کشاوزی موظف به پرداخت وام 200 میلیون 
تومانی مسکن روستایی با ســود پنج درصد به روستانشینان هستند.وی با بیان 
اینکه قرار است این وام در چهار مرحله به متقاضیانی که دارای پروانه ساخت و سند 

مالکیت هستند پرداخت شود، افزود: متقاضیان برای دریافت وام روستایی نیازی 
به ضامن کارمندی ندارند بلکه فقط با داشتن سند مالکیت می توانند وام را دریافت 
کنند.مدیر کل بنیان مسکن استان اصفهان با اشاره به اینکه سقف وام روستایی 200 
میلیون تومان است، عنوان کرد: کســانی که قبال از تسهیالت دیگر مسکن بهره مند 

شدند نمی توانند این وام را دریافت کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانــی فرمانداری ویژه کاشــان از آغاز مطالعات و 
اجرای عملیات مرحله دوم طرح بزرگراه کاشــان – برزک –ورکان خبر داد.

هادی اکبری گفت: با پیگیری مســئولین بخش برزک و معاونت هماهنگی 
امور عمرانی فرمانداری، مطالعات مرحله دوم طرح بزرگراه کاشــان – برزک 
–ورکان انجام شد.وی افزود: در نشســتی که به منظور بهسازی جاده برزک 
در تهران با حضور خیرا... خادمی، معاون وزیر و مدیرعامل شــرکت ساخت 
و توسعه زیربنا های حمل و نقل کشور برگزار شــد، مقرر شد ادامه مطالعات 

طرح از پل سعدآباد تا ســه راهی موته آغاز و عملیات اجرایی پیگیری شود.
به گفته وی، محور کاشان تا ســه راهی موته بیش از 70 کیلومتر است که 50 
درصد آن به طول 35 کیلومتر تا پل سعدآباد و بیشتر نقاط آن در دست اقدام 
و بهسازی قرار دارد.اکبری تصریح کرد: در مرحله دوم طرح مطالعات بزرگراه 
کاشان – برزک –ورکان نیز از سعدآباد تا سه راهی موته به طول 35 کیلومتر 
تاکنون اقدامی صورت نگرفته بود که مجوز مطالعات آن دریافت و به زودی 

آغاز می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشــگاه بین المللی اصفهان از تاریخ 14 تا 17 
آبان ماه، نمایشگاه اصفهان میزبان دو رویداد نمایشگاهی و تخصصی است.

نوزدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی، ماشین آالت و تجهیزات وابسته با 
مشارکت 76 شرکت فعال در این حوزه برگزار خواهد شد. همچنین در دوازدهمین 
نمایشگاه تخصصی بازاریابی و تبلیغات، چاپ، بسته بندی و صنایع وابسته با حضور 
31 شرکت مرتبط با کانون های آگهی و تبلیغات، بازاریابی، چاپ و بسته بندی حضور 

خواهند داشت.
این نمایشگاه در مجموع با مشارکت 107 شــرکت فعال و باتجربه در زمینه غذای 
آماده، لبنیات، نوشیدنی، مواد پروتئینی، بیسکویت، کیک و کلوچه، ماشین آالت 
غذایی، تجهیزات برودتی، بسته بندی، چاپ، ماشین آالت کارتن سازی، هدایای 
تبلیغاتی و شرکت های ارائه دهنده مشاوره در حوزه تبلیغات از استان های اصفهان، 
تهران، البرز، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، زنجان، فارس، کرمان، همدان و یزد 

از روز 14 آبان ماه به صورت رسمی آغاز به کار خواهد کرد. 
کنار هم قرار گرفتن این دو عنوان نمایشگاه تخصصی باعث می شود بازدید کنندگان 

و متخصصان به صورت همزمان با توانایی شرکت های مختلف در حوزه صنایع غذایی 
و تبلیغات آشنایی حاصل کنند. از مهم ترین و شاخص ترین برندهایی که در این دو 
رویداد نمایشگاهی حضور دارند می توان به شرکت نامی نو، آرشه کار، چیکا، تانیس، 

عدیلی، چاپ نگارستان، خوشگوار و اصفهان شکالت اشاره کرد.
یکی از مهم ترین تفاوت این دوره از نمایشــگاه در مقایســه با ســال های گذشته 
برنامه ریزی برای برگزاری دوره های آموزشی درخصوص حضور در نمایشگاه، توسعه 
کسب و کار، آشــنایی با روش های نوین بازاریابی و مدیریت است. در مورد تفاوت 
دیگر با دوره های سابق می  توان به تخصصی تر برگزار شدن این دو عنوان نمایشگاهی، 
عدم فروش محصوالت و عرضه آن و حضور برندهــای مطرح در صنعت غذایی و 

تبلیغات اشاره کرد.
نوزدهمین نمایشــگاه تخصصی صنایع غذایی، ماشین آالت و تجهیزات وابسته و 
دوازدهمین نمایشــگاه تخصصی بازاریابی و تبلیغات، چاپ، بسته بندی و صنایع 
وابســته از روز 14 آبان ماه به مــدت چهار روز در ســاعات بازدید 11 تــا 1۹ میزبان 

عالقه مندان به رویدادهای نمایشگاهی خواهد بود.

ابالغ بخشنامه اجرایی وام ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی به بانک های عامل

مطالعات پروژه بزرگراه محور کاشان – برزک - ورکان آغاز می شود

برگزاری دو رویداد نمایشگاهی صنایع غذایی و تبلیغات در اصفهان
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