
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         

چهارشنبه 18  آبان  1401
14 ربیع الثانی  1444

09  نوامبر  2022
 شماره 3668    

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرده اقدامات صورت گرفته در مرمت گنبد 
مسجد امام)ره( و مسجد شیخ  لطف ا...  غیراستاندارد بوده و باید متوقف شود؛ 

روز از نو، روزی از نو!

 سورپرایز دوباره ایرانی ها
با صدای »عادل«!

برگزاری 2 هزار برنامه 
فرهنگی در هفته کتاب 

اصفهان

فرمانده انتظامی استان:

دشمن در تبدیل اصفهان 
به کانون آشوب های کشور 

ناکام ماند

اصفهان، صاحب پارک 
تخصصی فناوری های 
فرهنگی، نرم و صنایع 

خالق می شود

مدیر عامل فوالد مبارکه درپی 
کسب عنوان »مرد سال فوالد 

ایران« تصریح کرد:

فوالد مبارکه امروز 
در مقتدرترین و 

امیدوارکننده ترین 
وضعیت قرار دارد

 »خانه بنکدار اصفهان«
میزبان دو سده شور حسینی

نمی توانم پروژه 
نیم فصل دوم سپاهان 

را لو بدهم
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مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان:
برنامه کشت پاییزه اصفهان در سال جاری 

ابالغ شد
رییس گروه حفاظت آب های سطحی اصفهان:

پمپاژهای باالدست رودخانه زاینده رود 
قطع شد

  کشت گلخانه ای استان اصفهان 
 در تنگنای بودجه و تسهیالت 

 سردادن شعار مدیریت مصرف آب بدون فراهم کردن شرایط، سودی ندارد؛ 

آگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان
1401-61

نوع آگهی: مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
موضوع آگهی: درخواست خرید کود شیمیایی جهت واحد فضای سبز

شماره درخواست: 48558557
متن آگهی: شرکت فوالد مبارکه اصفهان در نظر دارد تامین درخواست خرید کود شیمیایی را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از کلیه اشخاص 
حقیقی و حقوقی که توانایی تأمین کاالی مورد نیاز و ارائه ضمانتنامه بانکی را دارند تقاضا می گردد نســبت به تکمیل و ارسال فرم های مربوطه از طریق 

سایت شرکت فوالد مبارکه اقدام نمایند.
مدارک مورد نیاز:
 1- ضمانت نامه

2- پیشنهاد قیمت
نحوه دریافت مدارک: پیشنهادها باید در پاکتهای جداگانه الک و مهر شده شــامل: تضمین )پاکت الف( و پیشنهاد قیمت )پاکت ج( و با ثبت شماره 

مناقصه و شرح مناقصه بر روی هر یک از پاکت ها، همه آنها را در یک پاکت الک و مهر شده قرار داده شده و ارسال گردد.
مهلت ارسال مدارک: ٠8/30/1401

نحوه ارســال مدارک: حداکثر تا پایان وقت اداری تاریخ 08/30/ 1401 به  آدرس اصفهان، کیلومتر 75 جنوب غربی، شرکت فوالد مبارکه، قسمت خرید 
مواد مصرفی رسیده باشد.

اطالعات تماس با کارشناس: جهت کسب اطالعات بیشتر با سعید وکیلی تلفن 52735113 - 031 و یا پست الکترونیک sa.vakili@msc.ir تماس 
حاصل فرمایید.

ارایه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
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سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود
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لهستان پایگاه هوایی آمریکا را گسترش می دهد
وزیر دفاع لهســتان اعالم کرد که کشــورش یک پایگاه نظامی را که میزبان گردان هوانوردی رزمی 
آمریکاست، در سال های آتی گسترش خواهد داد. به نقل از خبرگزاری راشا تودی، وزیر دفاع لهستان 
گفت که انتظار می رود این پایگاه که در شهر پوویدز لهستان واقع است، قابلیت های عملیات نیروی 
هوایی آمریکا را در حمایت از نیروهای لهستانی و ناتو در این منطقه تقویت کند.  وزیر دفاع لهستان با 
همراهی سفیر ایاالت متحده در ورشو گفت که این مرکز آشیانه ها و انبارهای جدید و همچنین یک 
مرکز ذخیره سازی سوخت انبوه در نزدیکی خود خواهد داشت. پایگاه پوویدز، میزبان بالگردهای 

ضربتی آپاچی ایاالت متحده است. 
این مقام لهستانی در بحبوحه تنش های بی ســابقه میان ناتو و روسیه بر سر جنگ اوکراین گفت، 
پوویدز در حال تبدیل شدن به یک مجتمع نظامی اســت و برای پشتیبانی از نیروهای لهستانی و 
ناتو در جناح شرقی ائتالف آتالنتیک شمالی آماده می شود. توسعه این پایگاه به عنوان بخشی از 
توافق نامه همکاری دفاعی پیشرفته ۲۰۲۰ بین واشنگتن و ورشو انجام می شود. وزارت دفاع لهستان 
گفت که این توافق »شرایطی را برای حضور دائمی و طوالنی مدت نیروهای مسلح ایاالت متحده در 

لهستان ایجاد می کند و این کار باعث تقویت امنیت ملی خواهد شد.«

خروج شتاب زده نخست وزیر انگلیس از کنفرانس اقلیمی
نخست وزیر انگلیس که برای شرکت در کنفرانس اقلیمی به شرم الشیخ مصر رفته بود و به عنوان 
سخنران روی سن قرار داشت، بعد از مراجعه یکی از کارکنانش و زمزمه مطلبی در گوشش به سرعت 
و شتاب زده محل را ترک کرد. به نقل از خبرگزاری راشا تودی، تصاویر ویدئویی که »لئو هیکمن« از 
وب سایت خبری »کربن بریف« که روی اخبار اقلیمی تمرکز دارد منتشر کرده است، نشان می دهد 
»ریشی سوناک« نخست وزیر انگلیس روز دوشنبه در مراسمی با حمایت سازمان ملل تحت عنوان 

»کوپCOP۲۷( »۲۷( در مصر شرکت کرده بود؛ اما به سرعت از آنجا خارج شد. 
براساس این تصاویر، دستیاران نخست وزیر انگلیس روی سن می روند و مطلبی را در گوش سوناک 
زمزمه می کنند. در حالی که سوناک همچنان نشسته بود، حدود دو دقیقه بعد کارمند دیگری به او 
نزدیک می شود و بعد از آن سوناک به سمت در خروجی حرکت کرد و در نزدیکی در خروجی تقریبا 
دوید. دفتر نخست وزیری انگلیس هنوز توضیحی درباره این اتفاق نداده و مشخص نیست که چه 
نکته ای به ریشی سوناک در سن سخنرانی گفته شده است. با این حال برخی از رسانه های محلی 
گزارش دادند که ریشی ســوناک احتماال برای آماده  کردن سخنرانی خودش در عصر همان روز از 

آنجا بیرون رفت. البته این سخنرانی اصال انجام نشد.  

ترامپ: »خبر بزرگی« برای تان دارم!
دونالد ترامپ در تجمعی میان هوادارانش در ایالت اوهایو اعالم کرد که در تاریخ ۱۵ نوامبر در عمارت 

ماراالگو فلوریدا»خبر بزرگی« را منتشر خواهد کرد.
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دونالد ترامپ، رییس جمهوری سابق آمریکا گفت: »من قصد دارم 
روز سه شنبه آینده ، ۱۵ نوامبر  در عمارت ماراالگو خبر بسیار بزرگی را منتشر کنم. فعال نمی خواهیم 

چیزی باعث کاستن اهمیت انتخابات میان دوره ای آمریکا شود.«
برخی  از حضار در ایــن تجمع گمانه زنی کرده اند که این رییس جمهوری ســابق احتماال می خواهد 

نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ اعالم کند.
از زمانی که ریاســت دونالد ترامپ در کاخ سفید به اتمام رســید، تجمعات مختلفی را در سرتاسر 
ایاالت متحده آمریکا برگزار کرده و در ماه های اخیر کم و بیــش از حضور احتمالی خود در رقابت 
ریاست جمهوری ۲۰۲۴ سخن گفته است. در اوایل این هفته، ترامپ اظهار کرد که »به احتمال خیلی 
خیلی خیلی زیاد« در انتخابات شرکت خواهد کرد و در عین حال خاطرنشان کرد که خیلی خیلی 

زود  قصدش را نسبت به حضورش در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ اعالم می کند.

یک کارشناس مسائل اوراسیا درباره جنگ روسیه و اوکراین مطرح کرد:

هزار ساعت مذاکره برای صلح بهتر از جنگ است

یک کارشناس مسائل اوراسیا با بیان این که تجزیه اوکراین خالف قواعد 
بین المللی است و همه پرسی در شــرایط جنگی نمی تواند مشروعیت 
داشته باشد، گفت: واقعا جهان نیاز دارد تا این جنگ تمام شود. حسن 
بهشتی پور در گفت وگو با ایسنا در تحلیل خود نسبت به تداوم جنگ روسیه 
و اوکراین و تبعات آن در این منطقه اظهار داشت: از ابتدای تجاوز نظامی 
روسیه به اوکراین بارها تاکید داشتم که واقعیت این است روسیه یکی از 
بزرگ ترین اشتباهات ریاست جمهوری پوتین را مرتکب شد، روسیه نباید 
به کشور همسایه که سال ها روابط نزدیک داشته به صرف تهدیداتی که از 
طرف ناتو می شد، حمله می کرد. وی تصریح کرد: از همان اوایل مشخص 
بود که ناتو قصد دارد به مرزهای غربی روسیه تجاوز کند؛ اما برای مقابله با 
حرکت ناتو حمله کردن به اوکراین وضعیت را دشوارتر کرد و تقریبا اوکراین 
نسبت به گذشته به غرب وابسته تر شــد و نتیجه آن وضع تحریم های 
شدید علیه روسیه و فرار سرمایه و نخبگان از این کشور بود.  این کارشناس 
مسائل اوراسیا با بیان این که روسیه با مشکالت اقتصادی زیادی مواجه 
است، گفت: درست است که روسیه سعی کرده مدیریت بحران کند؛ اما 
در میان مدت قطعا زیان های اقتصادی روســیه بــه خاطر تحریم ها و  
جنگ بسیار خواهد بود. البته از سوی دیگر زلنسکی به جای این که می 
آمد و اعالم می کرد که می خواهیم عضو ناتو شویم، روابط خود را با روسیه 

بهتر می کرد. اوکراین بر عضویت خود در ناتو اصرار کرد و عمال وارد بازی 
از پیش طراحی شده آمریکایی ها شد. بهشتی پور در ادامه ابراز داشت: 
در حال حاضر نیز ۴ استان از اوکراین تجزیه شده ، البته تجزیه اوکراین 
خالف قواعد بین المللی است و همه پرسی در شرایط جنگی نمی تواند 
مشروعیت داشته باشد ضمن این که روســیه عمال از راه زمینی به شبه 
جزیره استراتژیک کریمه دست پیدا کرده و به هدفش رسیده بنابراین 
می تواند اعالم ترک مخاصمه و آتش بس کنــد. وی افزود: اما اوکراین 
هم اعالم داشته مادامی که خاک کشورش در اشغال است پای مذاکره 
نمی آید بنابراین  تصور می کنم روسیه ابتکار صلح را در پیش گرفته و یک 
طرفه ترک مخاصمه کند تا اوکراین هم تحت فشار بیشتر برای پایان دادن 
جنگ با روسیه قرار گیرد.  این کارشناس مسائل بین الملل همچنین بیان 
کرد: روسیه امیدوار است زمستان سخت آینده اروپا را وادار به تجدید نظر 
کند گرچه بعید است چنین تجدید نظری انجام شود. بهشتی پور درباره 
این که برخی رسانه های غرب از تشویق دولت آمریکا به رهبران اوکراین 
برای مذاکره با روســیه خبر داده اند، گفت: ایرادی ندارد که اوکراین هم 
تحت فشار برای مذاکره با روسیه قرار گیرد، معتقدم هزار ساعت مذاکره 
برای صلح بهتر از جنگ است، اگر چنین مسئله ای واقعیت داشته باشد 
کار خوبی است و به ایجاد ثبات کمک می کند.  وی خاطرنشان کرد: واقعا 

جهان نیاز دارد تا این جنگ تمام شود، امنیت مواد غذایی به خطر افتاده، 
افزایش قیمت فسفات و کودهای شیمایی معضالتی را به وجود آورده و 
هر چه زودتر جنگ پایان یابد امنیت انرژی و انسان ها نیز تامین می شود.   
این کارشناس مسائل اوراسیا در تحلیل خود از این که برخی کشورهای 
ثالث تالش دارند تا به نوعی پای ایران را به جنگ میان روسیه و اوکراین 
بکشانند، اظهار داشت: بهترین موضع ایران این است که بی طرف مثبت 
باشد به این معنا که هم با روســیه و هم با اوکراین ارتباط داشته باشد و 
تالش کند تا به عنوان نقش میانجی نشان داده شود. بهشتی پور تصریح 
کرد: چهار محوری که وزیر خارجه کشورمان بارها گفته یعنی اهمیت دادن 
به حفظ تمامیت ارضی روسیه و اوکراین باید مورد توجه قرار گیرد، ضمن 
این که ایران تاکید داشــته مخالف جنگ اســت و اعالم هم کرده که به 
هیچ کدام از طرف های جنگ کمک نمی کند و دنبال دامن زدن به جنگ 
نیســت حتی ایران ضمیمه شدن ۴ اســتان و تجزیه اوکراین را عمال به 
رسمیت نشناخته است. وی تاکید کرد: همچنین ایران در سیاست های 
خود معتقد اســت که این جنگ به زیان مردم روسیه و اوکراین است و 
تنها آمریکایی ها از  آن سود می برند و بهتر است هر چه زودتر تمام شود.

بنابراین فکر می کنم ایران برای میانجی گری در جهت رسیدن به راه حل 
منصفانه و عادالنه اعالم آمادگی کند.

معاون وزیر امور خارجه کوبا  گفت: آمریکایی ها باید 
اول از همه نگران مشکالت حقوق بشری در داخل 

کشور خود باشند.
الیو رودریگز پردومو، معاون وزیر امور خارجه کوبا در 
گفت وگو با مهر، در خصوص استانداردهای دوگانه 
آمریکا در موضوع حقوق بشر گفت: کوبا سال هاست 
که از سیاســت دوگانه  ایاالت متحــده در موضوع 
حقوق بشر رنج می برد. بیشتر از ۶۰ سال که ما مورد 
تحریم هستیم و این سیاست دوگانه آمریکا تحت 

همه  شرایط استمرار داشته است.
وی افزود: کوبا به عنوان عضو رســمی سازمان ملل 
متحد همواره به منشور آن احترام گذاشته و قوانین 
آن را رعایت می کند و همیشــه در مکانیســم های 

آن شرکت کرده اســت. ما عضو شورای حقوق بشر 
هستیم ولی هر نوع اســتفاده دوگانه از حقوق بشر 
را رد می کنیم و اســتفاده از حقوق بشــر با اهداف 
سیاسی، در جهت سیاست های ایاالت متحده علیه 
سایر کشورها را رد می کنیم. آمریکایی ها باید اول از 
همه نگران مشکالت حقوق بشری در داخل کشور 

خود باشند.
معاون وزیر امور خارجه کوبا در خصوص تحریم های 
ظالمانه آمریکا علیه ایران نیز گفت: کشور کوبا یک 
کشور تحریم شده اســت و ما با ۶۰ سال تحریم به 
عنوان کشوری هســتیم که طوالنی ترین تحریم ها 
علیه آن وجود دارد. چون ما با پوســت و گوشــت 
خود این تحریم ها را احساس کردیم، تحریم علیه 

ایران را رد می کنیم و با هرگونه تحریم علیه ملت ها 
مخالفت می کنیم.

وی افزود: اختالف ها باید از طریق مذاکره و صحبت 
حل شود. هر کشــوری هر چقدر که قدرتمند باشد 
اجازه ندارد ســایر کشــورهایی که با آن ها اختالف 
فکــری دارد را تحریم کنــد. ما همــه اقداماتی که 
یکجانبه گرایــی را تقویــت می کنــد رد می کنیم؛ 
مخصوصا آن تحریم هایی کــه روی برادران ایرانی 

اعمال شده است.

 واکنش معاون وزیر خارجه کوبا به تحریم های ظالمانه
آمریکا علیه ایران

سخنگوی دولت آلمان اعالم کرد برلین در حال کار روی اعمال بسته جدیدی از تحریم ها علیه جمهوری اسالمی ایران است. این مقام آلمانی افزود: »اتحادیه 
اروپا باید درباره اینکه سپاه پاسداران را تحریم می کند یا خیر تصمیم گیری کند«. اظهارات وی پس از آن مطرح شده که نشریه آلمانی »اشپیگل« روز شنبه اعالم 
کرد یک بسته تحریمی شامل ۳۱ مورد پیشنهادی، روز دوم نوامبر )چهارشنبه( توسط برلین و هشت عضو دیگر اتحادیه اروپا با ادعای پاسخگو قرار دادن عوامل 
سرکوب در ایران تهیه شده است. اشپیگل به نقل از فردی مطلع نوشت، این اقدامات شامل توقیف دارایی، ممنوعیت سفر و یک سری »اقدامات تنبیهی جدید« 
است که احتمال دارد در جلسه چهاردهم نوامبر )دوشنبه هفته آینده( در اتحادیه اروپا تصویب شوند. اتحادیه اروپا، آمریکا، انگلیس و کانادا اخیرا تحریم هایی را 
علیه مقامات و نهادهای ایرانی اعمال کردند. در واکنش به این اقدامات ضد ایرانی، وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران چهارشنبه چهارم آبان در بیانیه ای از 
اعمال تحریم علیه برخی اشخاص و نهادها در حوزه اتحادیه اروپا خبر داد. در این بیانیه آمده است: »وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران بر اساس مصوبات 
مراجع ذی ربط و در چارچوب قواعد مرتبط و سازوکارهای تحریمی مربوطه و به عنوان عمل متقابل، نهادها و اشخاصی در حوزه اتحادیه اروپا را به دلیل اقدامات 
عامدانه آنان در حمایت از تروریسم و گروه های تروریستی، ترویج و تحریک به تروریسم و خشــونت و نفرت پراکنی که موجب اغتشاش، خشونت، اقدامات 

تروریستی و نقض حقوق بشر علیه ملت ایران گردیده، تحت تحریم قرار می دهد«.

خبر روزآلمان: در پی بسته جدید تحریم علیه ایران هستیم

وز عکس ر

گفت وگوی دو 
نفره وزیر کشور و 

»قالیباف«
گفت وگوی دو نفره محمدباقر 
قالیباف و احمد وحیدی، وزیر 
کشور در حاشیه یک نشست 

مورد توجه قرار گرفت.

 اولین گفت وگوی »نتانیاهو« با »بایدن« درباره ایران 
پس از پیروزی  ائتالفش در انتخابات

بنیامین نتانیاهو که به تازگی ائتالفش پیروز انتخابات رژیم صهیونیستی شد، در تماسی تلفنی با رییس 
جمهور آمریکا به تکرار ادعاهایش علیه نقش ایران در منطقه پرداخت.به گزارش شبکه آی۲۴، بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی، برای اولین بار پس از پیروزی ائتالفش در انتخابات 
رژیم صهیونیستی با جو بایدن، رییس جمهور آمریکا گفت وگو کرد و بایدن پیروزی نخست وزیر آینده 
این رژیم را به او تبریک گفت.طبق اعالم حزب لیکود، بایدن به نتانیاهو گفت که تعهد او به رژیم اسراییل 
»تردیدناپذیر« است.نتانیاهو نیز در این تماس تلفنی به بایدن گفت که آن دو موجب ایجاد »توافق های 

صلح تاریخی« بیشتری خواهند شد و روابط آمریکا و اسراییل قوی تر از همیشه است.

ادعایی در مورد برخورد شدید با دیپلمات اروپایی به خاطر 
شرکت در تجمعات خیابانی

روزنامه جوان نوشت: براساس شــنیده ها، اخیرا یکی از سفرای کشورهای اروپایی با همراهی برخی از 
کارکنان دیگر سفارتخانه در جریان آشوب های تهران به صورت میدانی وارد شده و در کف خیابان و میان 
معترضان حضور یافته بود.با مطلع شدن دستگاه های مرتبط از اقدام ضدامنیتی و خارج از پروتکل سفیر 
مذکور، سریعا او را احضار و به تندی نسبت به اقدامات خالف او هشدار داده شد. همچنین به او گفته شد 
 در صورتی که این رفتار و اقدامات، از سوی شخص ســفیر ادامه پیدا کند و مجددا اقدام به ارتباط گیری
  و حضور در میــان اغتشاشــگران کنــد، در کمتــر از ۲۴ ســاعت از ایــران اخراج می شــود.پس از
  هشــدار به شــخص ســفیر، نه خود او و نه هیچ کــدام از کارکنــان و مرتبطان ســفارت مذکور دیگر
  در اغتشاشــات خیابانی حضور پیدا نکردنــد، اما در عین حــال این احتمال وجــود دارد که همچنان
 از ارتباطاتی که در ایام اغتشاشات با آشوبگران ایجاد کرده بودند برای حمایت اغتشاشات استفاده کنند.

ادعاهای »مکرون« علیه ایران: باید شیوه مقابله را تغییر دهیم
فارس: رییس جمهور فرانسه با ادعای اینکه تهدیدهای ایران فراتر از محدوده غرب آسیا گسترش 

پیدا کرده، گفت باید شیوه مقابله با تهدیدهای ایران در جهان را تغییر دهند.
 »امانوئل مکرون« رییس جمهور فرانسه، که کشورش نقش پلیس بد را در مذاکرات پیشین توافق 
هســته ای و مذاکرات اخیر رفع تحریم های ایران در وین برعهده داشته، بار دیگر به تکرار ادعاهای 
بی اساس علیه تهران پرداخت.مکرون در مصاحبه ای با شبکه »الحدث« با ادعای اینکه تهدیدهای 
ایران فراتر از محدوده غرب آسیا گسترش پیدا کرده، گفت باید شیوه مقابله با تهدیدهای ایران در 
جهان را تغییر دهند.وی در این مصاحبه که روز چهارشنبه در حاشیه کنفرانس آب و هوایی »شرم 
الشیخ« انجام گرفت و شامگاه دوشنبه از شــبکه العربیه پخش شــد، ادعا کرد: »برای مقابله با 

تهدیدات ایران، باید سازمندهی شده عمل کنیم«.

واکنش »شکوری راد« به پرهیز از شادی در جشن قهرمانی 
تیم فوتبال ساحلی

امتداد: عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت به پرهیز از شادی در جشن قهرمانی استقالل و تیم 
فوتبال ساحلی واکنش نشان داد.علی شکوری راد، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در توئیتی 
نوشت: پرهیز از شادی در جشن قهرمانی استقالل در سوپرجام فوتبال و جشن قهرمانی تیم ملی 
فوتبال ساحلی در امارات نشانه هایی است از هژمون جنبش جاری و هم نوایی با آن در بخش های 
مختلف جامعه. متاسفانه اثری از وقوف به چنین حقیقتی در بیانات و بیانیه های صاحبان قدرت 

دیده نشده و افقی گشوده نیست.

کافه سیاست

نماینده ایرانشهر: 

 ایرانی ترین ایرانی ها
 مردم سیستان و 
بلوچستان هستند

جماران: عبدالناصر درخشان ،نماینده مردم 
ایرانشهر مردم ایرانشهر، دلگان، بمپور، فنوج، 
سرباز، راسک و بخش های بنت، الشار، آشار 
و آهوران گفت: در طول اتفاقات سال های قبل 
چون 88 ،9۶ ،98 مردم سیستان و بلوچستان 
موضعی در قبال شرایط حاکم نگرفتند. اما در 
اتفاقات اخیر که در استان روی داد ما شاهد 
مسائل درون استانی بودیم. امروز بسیاری در 
کشور برنامه ریزی می کنند تا برنامه های نظام 
را برهم بزنند و مردم را مایوس و ناراحت کنند. 
در هر استان و گوشه  کشور یکسری موضوعات 
اهمیت دارد و یکی از آن موضوعات در چابهار 
رخ داد که اگر کنترل، بررسی و سپس پاسخ 
قاطعی داده و اعتماد مردم جلب می شد  این 
اتفاقات رخ نمی داد. هر کســی در جمهوری 
اســالمی خطا کند بایستی پاســخگو باشد. 
وی ادامــه داد: پرونده  اتفــاق پیش آمده به 
روال عادی خود پیش می رفت؛ گاهی شرایط 
به قدری حساس اســت که موضوعات باید 
با حساسیت بیشتری بررسی شــود، اما ما 
این حساســیت را ندیدیم و مســئوالن این 
تصور را ایجاد کردند که بی تفاوت هستند، در 
حالی که این چنین نبود. اما این تصور باعث 
شد بدخواهان سوءاســتفاده کرده و مردم را 
تحریک کنند. ابتدا چابهار شلوغ شد و سپس 
زاهــدان.  این اتفاقات تلخ و ناگوار و خشــم 
مردم ناشی از تجاوز)یا تعرض( به آن دختر و 
یا بی تدبیری است که می توانست هیچ کدام از 
اتفاقات نیفتد و باعث جریحه دار شدن مردم 
نشــود؛ اما همه این ها در ذهــن مردم باقی 
می ماند. نماینده مردم ایرانشهر در خصوص 
حضور تجزیه طلبان در اســتان گفت: مردم 
سیستان بلوچستان در طول تاریخ هیچ گاه 
تجزیه طلب نبوده اند و به جــرأت می توانم 
بگویم ایرانی ترین ایرانی ها مردم سیســتان 
و بلوچستان هستند. سیستان و بلوچستان 
جزو مهم ترین و استراتژیک ترین شهرهای 

ایران است.

 بهترین موضع ایران این است که بی طرف مثبت 
باشد به این معنا که هم با روسیه و هم با اوکراین 
ارتباط داشته باشد و تالش کند تا به عنوان نقش 

میانجی نشان داده شود

بین الملل
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رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان مطرح کرد:

ورود متخصصان به حوزه کشاورزی
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان در گفت وگو با ایمنا با تاکید بر ضرورت اصالح الگوی 
کشت اظهار کرد: آنچه اهمیت دارد این است که این قانون توسط متخصصان حوزه  برنامه ریزی شود 
و زیرساخت های اجرای آن هم فراهم آید.محمد صادقی،  اضافه کرد: معموال افرادی چنین قوانینی را 
مصوب می کنند که نه تنها کارشناس و متخصص آن حوزه نبوده بلکه درگیر با چالش های آن بخش هم 
نیستند. از طرفی گفته می شود کشت محصوالت آب بر مانند هندوانه محدود شود و تعرفه صادراتش 
باال رود. رییس کمیسیون کشــاورزی اتاق بازرگانی اصفهان خاطرنشــان کرد: از سوی دیگر، حرف از 
افزایش کشت گندم زده می شود که آب بری بیشتری نسبت به محصوالت جالیزی دارد. درحالی که اگر 

فرد مسئول، به تمام جوانب یک موضوع آگاه باشد، قانون متعارض با منافع یک گروه را وضع نمی کند.

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان:

برنامه کشت پاییزه اصفهان در سال جاری ابالغ شد
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان از ابالغ برنامه کشت غالت این استان در 
سال زراعی پیش رو خبر داد. پیمان فیروز نیا در گفت وگو با مهر اظهار داشت: طبق ابالغ وزارت جهاد 
کشاورزی برای کشت پاییزه استان اصفهان، در سال جاری ۴۸ هزار هکتار کشت گندم و ۵۲ هزار هکتار 
جو در سراسر استان پیش بینی شده است. وی ادامه داد: در این راستا جهاد کشاورزی استان اصفهان 
نیز بذر گواهی شده گندم مناسب برای سه اقلیم سردسیر، معتدل و گرمسیر و نیز ارقام مختلف بذر 
جو را تامین کرده که بخشی از این بذور یارانه دار و با کیفیت بین کشاورزان توزیع شده است و همچنان 
ادامه دارد. مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اضافه کرد: کود شیمیایی یارانه دار 
نیز تامین شده و در اختیار کشاورزان قرار گرفته است. فیروز نیا در خصوص غالتی چون گندم و جو در 
شهرستان اصفهان که به صورت کشت آبی انجام می شود و به دلیل نبود آب کشت آن به تعویق می افتد، 
ابراز داشت: بی تردید بهترین تاریخ برای کشت گندم در شهرستان اصفهان و اراضی که از رودخانه زاینده 
رود تامین می شوند، بین ۱۵ آبان تا ۱۵ آذر است و کشت غله پس از این بازه زمانی و در خارج از تاریخ 
خود به افت عملکرد تولید محصول می انجامد. وی تصریح کرد: طی سال های اخیر که در بهمن ماه 
کشت پاییزه اصفهان انجام می شود بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افت عملکرد تولید را شاهد هستیم زیرا کشت 

دیرهنگام سبب کاهش رشد رویشی گیاه می شود و گیاه به مرحله زایشی نمی رسد.

رییس گروه حفاظت آب های سطحی اصفهان:

پمپاژهای باالدست رودخانه زاینده رود قطع شد
رییس گروه حفاظت آب های سطحی شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: پمپاژها در باالدست سد 
چم آسمان تا سد تنظیمی قطع و از برداشت ۴ مترمکعب بر ثانیه آب در این مسیر جلوگیری شد. علی 
آقانوری اظهار داشت: با توجه به شرایط موجود آب شرب و بهداشت اصفهان و محقق نشدن بارندگی ها 
از اواسط مهرماه با هماهنگی شرکت توزیع برق، پمپاژها در مسیر زاینده رود از مدار بهره برداری خارج 
و برق این پمپ ها قطع شد. وی خاطرنشان کرد: خروجی سد زاینده رود تا پیش از قطع پمپاژها ۱۷ 
متر مکعب در ثانیه بود و به سد چم آسمان که محل شــرب اصفهان است ۱۳ مترمکعب بر ثانیه آب 
می رسید؛ به بیان دیگر حد فاصل سد زاینده رود تا چم آسمان تا پیش از قطع پمپاژها چهار مترمکعب 
آب در مسیر برداشت می شد. رییس گروه حفاظت آب های سطحی شرکت آب منطقه ای اصفهان 
افزود: با قطع پمپاژها در مسیر رودخانه، هم اکنون خروجی ســد زاینده رود ۱۳ متر مکعب در ثانیه 
است و ۱۲.۲ مترمکعب آب به سد چم آسمان می رسد و در نتیجه چهار مترمکعب بر ثانیه آب صرفه 
جویی شده است. آقانوری با بیان اینکه با سرد شدن هوا باالدست به آب نیاز ندارند، گفت: پمپاژهای 
باالدست از اواسط مهر ماه امسال قطع شده و در حال حاضر برنامه ای مبنی بر وصل دوباره این پمپ ها 

نیست و قطعی آنها در ماه های پیش رو ادامه دارد.

سردادن شعار مدیریت مصرف آب بدون فراهم کردن شرایط، سودی ندارد؛

کشت گلخانه ای استان اصفهان در تنگنای بودجه و تسهیالت

هرچند اصفهان از دانش فنی احداث و ساخت و توسعه کشت 
گلخانه ای برخوردار اســت؛ اما کمبود اعتبارات و تســهیالت 
چالش اساسی در گسترش این صنعت در این اســتان به شمار می رود. 
صنعت کشت گلخانه ای از جمله شیوه های جدید کشاورزی است که به گفته 
کارشناسان در بســیاری از کشورها به عنوان قطب کشــاورزی محسوب 
می شــود و صادرات فراگیر محصوالت متنوع را رقم زده اســت. مسئوالن 
بخش کشاورزی کشور در سال های گذشته بر اهمیت توسعه این صنعت 
واقف شدند و از آنجایی که ایران از جمله مناطق خشک و نیمه خشک است 
توسعه این صنعت را راهکاری اساسی برای بهره وری در مصرف آب معرفی 
کرده اند. بنا بر دیدگاه صاحب نظران، بهره وری در استفاده از آب به خصوص 
در صنعت کشــاورزی همواره جزو چالش های اساســی در ایران بوده و 
دســتگاه های مرتبط با کشاورزی باید کشــت و کار خود را به سمت تولید 

محصوالت کم آب بر و یا شیوه های استفاده بهینه از آب پیش ببرند.

افزایش سطح کشت گلخانه ای کشور به 100 هزار هکتار در سال 1401
بر اساس اعالم وزارت جهاد کشاورزی، افزایش سطح کشت گلخانه ای از ۲۵ 
هزار هکتار کنونی به ۱۰۰ هزار هکتار تا پایان سال آینده از اولویت های اساسی 
این وزارتخانه است و توسعه و صنعتی سازی گلخانه های کشور در بودجه 
سال آینده در دستور کار قرار دارد. بی شک در این وضعیت کم بارشی باید 
کشاورزی به سمت کشت محصوالت کم آب بر هدایت شود و با استفاده از 
فناوری روز دنیا باالترین استفاده از آب در دستور کار باشد. با توجه به مشکل 

جدی کم آبی، با گسترش کشــت گلخانه ای می توان در تولید بسیاری از 
محصوالت به خودکفایی رسید و با افزایش حجم تولید صادرات را نیز بیشتر 
کرد. در استان اصفهان نیز طی سال های اخیر توسعه این صنعت مورد اشاره 
مورد توجه قرار گرفته است به ویژه اینکه این دیار با برخورداری از کارشناسان 
و متخصصان مجرب، رتبه نخست خدمات فنی و مهندسی ساخت و تجهیز 

گلخانه در کشور را داراست.

فعالیت 2400 هکتار گلخانه در استان اصفهان
در اســتان اصفهان تاکنون بالغ  بر ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار گلخانه احداث  شده 
است که تولید بیش از ۳۸۰ هزار تن انواع محصوالت را به همراه دارد؛ خیار، 
گوجه فرنگی، فلفل، بادمجان، سبزی و برخی گل های تزئینی، بیشترین 
آمار محصوالت کشت گلخانه ای است و خیار، گوجه و فلفل دلمه ای رنگی 
بیشترین تولیدات این بخش به شمار می رود. آلوئه ورا، شماری از درختان 
گرمسیری مانند موز، انبه و آناناس و برخی گیاهان دارویی نیز به طور محدود 
در گلخانه ها تولید می شود و شهرستان های تیران و کرون و دهاقان قطب 
اصلی کشت گلخانه ای استان هستند و این صنعت در دیگر نواحی استان 
نیز در حال گسترش است. از سوی دیگر اکنون ۲۱ شرکت گلخانه ساز فعال 
و ۱۲ کارگروه تولیدی سازه و تجهیزات گلخانه ای در این استان به کار مشغول 
هستند و این خدمات فنی مهندسی نه تنها در استان اصفهان بلکه در دیگر 
نقاط کشور نیز برای ســاخت و توســعه گلخانه ها ارائه می شود. اصفهان 
همچنین با بیش از ۶۰ نصاب گلخانه اولین استان توانمند در خصوص ارائه 

خدمات فنی و مهندسی ساخت و تجهیز گلخانه های فلزی مدرن در سطح 
کشور است.

در همین ارتباط رییس ســازمان جهاد کشــاورزی اصفهان گفت: وجود 
گلخانه های استاندارد و پیشرفته و مجهز به سامانه های جدید دارای  اتاقک 
ورود، ســامانه کنترل خودکار دما و رطوبت و نور و دریچه های دارای توری 
ضد ورود حشرات و همچنین توانایی توسعه اینگونه گلخانه ها در دیگر نقاط 
کشور از دیگر ویژگی های فنی مهندسی این استان به شمار می رود. مهرداد 
مرادمند با بیان اینکه اســتان اصفهان از جمله پیشتازان تولید محصوالت 
به روش کشت گلخانه ای در کشور محسوب می شــود، اظهار کرد: توسعه 
این بخش همواره جزو اولویت های سازمان بوده است. مدیر امور باغبانی 
سازمان جهاد کشــاورزی اصفهان نیز در این ارتباط گفت: کمبود اعتبارات 
مشکل اساسی و چالش توسعه این صنعت در این استان است و بی شک 
با اعتبارات و تسهیالت موجود نمی توان افزایش چشمگیر گلخانه ها را شاهد 
بود. احمدرضا رییس زاده در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در سال های 
گذشته وسایل و تجهیزات گلخانه ها به گرانی سال های اخیر نبود بنابراین 
سرعت ساخت و ســاز و تعداد ساخت گلخانه ها بیشــتر بود، اما افزایش 
هزینه ها در این مدت مشهود و بر روند رو به رشد تاثیرگذار بوده است. وی 
اضافه کرد: به ازای احداث هر هکتار گلخانه ۱۰ میلیارد تومان هزینه می شود 
بنابراین ساخت و تکمیل گلخانه های متعدد هزینه هنگفتی در بر دارد. وی 
درباره مزایای این کشت اظهارداشت: این نوع کشت برخالف کشت سنتی، 
در طول سال فعال است بنابراین اشتغال دائم را به عنوان مزیتی ارزشمند 
به همراه دارد پس باید بیش از پیش با طرح های توسعه ای به نوعی راهبرد 

اشتغال زایی دائم را دنبال کرد.

لزوم ارائه وام با اقساط بلند مدت برای احداث گلخانه های جدید
همچنین مدیرعامل یک شهرک گلخانه ای در اصفهان گفت: احداث گلخانه 
در شرایط اقتصادی فعلی چندان مقرون به صرفه نیست زیرا هزینه ساخت 
و ساز به شدت افزایش یافته است. حمیدرضا مسیبی در گفت و گو با ایرنا 
اظهارداشت: اگر بخواهیم کشت گلخانه ای را توسعه دهیم باید ارائه وام با 
اقساط بلند مدت به فعاالن و احداث کنندگان آن در دستور کار مسووالن قرار 
گیرد. وی اظهارداشت: از ســوی دیگر همکاری سایر نهادها برای حمایت 
از این صنعت ضروری است، برای مثال فعال سازی پایانه های بار هوایی 
فرودگاه)کارگو ترمینال( برای افزایش صادرات از جمله نیازهای اساسی این 
بخش به شمار می رود. مدیرعامل شرکت گلخانه ای پارادایس شاهین شهر 
اصفهان تصریح کرد: گرانی کود، سموم و دیگر ملزومات از دیگر چالش های 

تولید و گسترش این صنعت به شمار می رود.

مدیرکل دامپزشکی اســتان اصفهان گفت: امسال 
هشــت هزار و ۸۶۵ تن انواع محصول لبنی از این 
استان به مقصد کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا صادر شــد. به گزارش ایرنا، روابط عمومی 
اداره کل دامپزشکی دامپزشــکی استان اصفهان، 
به نقل از شهرام موحدی افزود: این مقدار صادرات 
حدود ۴.۵ میلیون دالر ارزآوری برای کشور به همراه 
داشته است. وی که در جلســه هم اندیشی در باره 
تحقق صــادرات فرآورده های لبنی به کشــورهای 
حوزه اوراسیا سخن می گفت، اظهار داشت: تسهیل 

روند صــادرات فرآورده های لبنی بــه ویژه در حوزه 
اوراســیا، امری حیاتی برای صنعــت تولید لبنیات 
کشور است. مدیرکل دامپزشــکی استان اصفهان 
گفت: این استان با تولید روزانه حدود پنج هزار تن 
شیر خام، رتبه نخست تولید شــیر خام در کشور را 
دارد  و با برخورداری از پنــج کارخانه لبنی دارای کد 
صادراتی IR و ۱۰ واحــد گاوداری صنعتی بزرگ، به 
عنوان تامین کنندگان شــیر خــام ۱۵ کارخانه لبنی 
دارای کد صادراتی در کشور اســت. وی با اشاره به 
نزدیک بودن زمان بازدید کارشناســان کشــورهای 
مالزی و روســیه از گاوداری ها و کارخانجات لبنی 
استان اصفهان، خواســتار آمادگی همه مسئوالن و 

کارشناسان مرتبط و پیش ممیزی همه واحدهای 
مذکور و هماهنگــی با متصدیان و مســووالن فنی 
بهداشــتی این واحدها به منظور احــراز اطمینان از 
رعایت ضوابط بهداشتی قرنطینه ای به ویژه ضوابط 
اوراسیا شد. اتحادیه اورآســیا یک بلوک اقتصادی 
متشکل از پنج کشور ارمنستان، روسیه، قزاقستان، 
قرقیزســتان و بالروس با برخورداری از حدود ۱۸۳ 
میلیون نفــر جمعیت فعال، دارای یــک هزار و ۹۰۰ 
میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی اســت و یکی از 
پررونق ترین بازارهای ســرمایه گذاری در جهان به 
شــمار می آید.  اســتان اصفهان یکی از قطب های 

تولیدات دامی کشور محسوب می شود.

در سال جاری صورت گرفت؛

 صادرات 8 هزار و 86۵ تن محصول لبنی از اصفهان
 به کشور های اوراسیا

اظهار نظر روز

مصوبه اصالح الگوی کشت؛ بدون برنامه، بدون زیرساخت
ایمنا: در حالی پس از گذشت ۱۳سال اقدام به اجرای مصوبه اصالح الگوی کشت گرفته  شده که کشت 
و صادرات محصوالت جالیزی به دلیل آب بربودن و در راستای سوق کشاورز به سمت کشت محصوالت 
استراتژیک، با موانع و محدودیت هایی روبه رو شده است. با توجه به بحران آبی که در کشور وجود دارد، 
تولید محصوالت آب بر با مشکل جدی مواجه شده است که می تواند تبعات اقتصادی به همراه داشته 
باشد، به همین دلیل حمایت از خودکفایی در تولید این محصوالت از اواخر خردادماه امسال در دستور 
کار وزارت جهاد کشــاورزی قرار گرفت. در این حال به محدودیت درآوردن کشت محصوالت آب بر و 
توسعه کشت تولید غالت به منظور تامین امنیت غذایی نیز از اقداماتی است که در راستای همین مصوبه 
در دستور کار قرار گرفته است. واقعیت آن است اجرای الگوی کشت از برنامه هایی است که دولت ها از 
سال ها قبل به دنبال آن بوده اند؛ اما به دالیلی مانند نبود اعتبارات و زیرساخت های الزم، این مصوبه در 
طول این سال ها به اجرا در نیامده بود. سرانجام دولت فعلی با اهدافی نظیر مقابله با کم آبی و ارتقای 
بهره وری تولیدات کشاورزی با تعیین عوارض محصوالت جالیزی و محدودیت کشت محصوالت آب بر، 
درصدد اجرای مصوبه الگوی کشت در تمام استان های کشور برآمد. به این منظور وزارت جهاد کشاورزی 
برای تعادل بخشی به بازار محصوالت جالیزی، برای صادرات هر کیلو گوجه و پیاز به ترتیب عوارض 
چهار و دو هزارتومانی تعیین و وزارت صمت را ملزم به اجرای آن کرد که به گفته کارشناسان و فعاالن، 
این قانون ضربه بزرگی به این بخش از اقتصاد وارد خواهد کرد. درحالی که وزارت جهاد با محدودیت 
کشت محصوالت آب بر و دریافت عوارض از محصوالت جالیزی به دنبال اجرای الگوی کشت است، اما 
فعاالن و کارشناسان این حوزه معتقدند کارشناسان بدون زیرساخت های الزم و حمایت های یارانه ای، 
امکان موفقیت در اصالح الگوی کشت وجود ندارد. همان گونه که در طول سال های گذشته هم به دلیل 
فراهم نبودن مقدمات الزم، امکان به اجرا درآوردن آن نبود، اکنون نیز که اقدام به عملیاتی کردن آن 
شده، بدون حمایت ها و مشوق های کافی شکست می خورد. آنچه در این شرایط برای اجرای این نوع 
از مصوبه ها ضروری است فراهم سازی نهاده ها، ماشین آالت، کشت های جایگزین و به صرفه، سم 
و کود و تسهیالت ارزان قیمت است. براســاس سیاست های اقتصاد مقاومتی، تولید در بخش های 
مختلف صنعت و کشاورزی باید صادرات محور باشد که با ایجاد عوارض بر روی محصوالت کشاورزی 
صادرات آســیب زیادی را خواهد دید و بازارهای هدف تسخیر دیگر کشورها خواهد شد، درحالی که 
ارز فراوانی از طریق صادرات همین چند قلم محصول نصیب کشــور می شد. به گفته قربانی، معاون 
برنامه ریزی اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، ارزآوری صادرات محصوالت آب بر نسبت به هزینه های 
تولید آن ها در داخل کشور رقم ممتازی نیست و برای محصوالتی مانند پیاز، سیب زمینی، خیار، خربزه، 
بادمجان و هندوانه تعرفه ها را حداقل صد درصد افزایش می دهیم تا صادرات این محصوالت از بین 
برود. اما همین ۶ مورد محصول جالیزی مطرح شده به همراه گوجه فرنگی، در سال گذشته در مجموع 
۸۷۵ میلیون دالر درآمد ارزی برای کشور داشته است که رقم قابل توجهی به شمار می رود. ازنقطه نظر 
مسئوالن، کارشناسان و فعاالن بخش کشــاورزی که از مخالفان اجرای این مصوبه در شرایط کنونی 
هستند، کشور نیازمند توســعه صادرات غیرنفتی اســت.این مصوبه غیرکارشناسانه ضمن تحمیل 
خسارت بر درآمدهای صادراتی و آسیب بر تجارت خارجی، موجب بیکاری بیشتر و ناتوان شدن تعداد 
زیادی از کشاورزان هم می شود. دراین باره نیاورانی، نایب رییس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی 
با اظهار بی اطالعی از دلیل اخذ »یک شبه« این تصمیم از سوی دولت اظهار می کند: در هیچ کشوری 
این کار را نمی کنند که شخصی کامیونی را از تهران بار بزند، دو روز درراه باشد تا به مرز برسد، وقتی به 
مرز می رسد به او بگویند صادرات ممنوع است! وی با غیرکارشناسی و غیراصولی خواندن این تصمیم 
می افزاید: در چنین مواردی به هرکســی از مجلس گرفته تا وزارت جهــاد زنگ می زنیم، هیچ کس 
پاسخگو نیست که ما بدانیم این تصمیم بر چه اساسی گرفته شده است و چرا با سرمایه و کار کشاورز 
به این شکل بازی می شود. به گفته نایب رییس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی، در چندین مورد 
برای واردات و صادرات محصوالت محدودیت ایجاد شده که با توجه به وضعیتی که هم اکنون برای 
روسیه ایجاد شده، اگر بخواهیم در این بازار وارد شویم و پیشرفتی داشته باشیم، نباید محدودیتی 

چه در واردات و صادرات ایجاد کنیم.

کافه اقتصاد

گزارش

آمارها نشان می دهد که ورودی آب به سد زاینده رود از ابتدای سال آبی تاکنون افرایش ۲۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. سد زاینده رود 
با ظرفیت اسمی یک میلیارد و ۲۳۹ 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. آمار ها گویای آن است که بیش از ۸۰ درصد ظرفیت این سد خالی است و این موضوع از بحران آب در استان اصفهان حکایت 
دارد. به گفته کارشناسان خشکسالی، تغییرات اقلیمی، کم بارشی و برداشت های بی رویه به ویژه در باالدست زاینده رود از دالیلی است که منجر به چنین شرایطی 
شده است. اما ورودی آب به سد زاینده رود در سال آبی کنونی افرایش ۲۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته، این در حالی است که این میزان در 
مقایسه با بلند مدت با کاهش ۴۳ درصدی همراه بوده است. مدیر بهره برداری و نگهداری از سد و نیروگاه های زاینده رود و کوهرنگ با اشاره به ذخیره سد زاینده رود، 
اظهار داشت: ذخیره سد زاینده رود به ۱۳۵ میلیون مترمکعب رسیده است؛ ورودی به سد هم اکنون ۱۷.۱۳ مترمکعب بر ثانیه و خروجی از آن ۱۴.۷۱ مترمکعب بر 
ثانیه است. سید مجتبی موسوی نایینی افزود: ورودی به سد زاینده رود از ابتدای سال آبی تاکنون در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد افزایش دارد و 

نسبت به مدت مشابه بلند مدت ۴۳ درصد کاهش نشان می دهد.

مدیر بهره برداری و نگهداری از سد و نیروگاه های زاینده رود:

ورودی سد زاینده رود 2۵ درصد افزایش یافت

برداشت انار از 
باغات شهرضا

وز عکس ر

یک کارشناس اقتصادی و بازار سرمایه:

بانک مرکزی روش خود را 
عوض کند

ایسنا: یک کارشناس اقتصادی و بازار سرمایه 
با اعتقاد بر اینکه بانک مرکزی نتوانســته از 
ابزارهای مدرن برای کنترل بازار استفاده کند، 
گفت: بانک مرکزی امــروز باید روش خود را 
عوض کند و به جای توزیع ارز به ســراغ بازار 
سرمایه برود و در آن صندوق ارزی ایجاد کند 
و بخشی از دارایی های خارجی خود را تبدیل 
به سپرده با سود ۶ یا ۸ درصد کند و دارایی این 
صندوق را مثال با عددی معــادل دو میلیارد 
یورو در بازار سرمایه بفروشد. علی رحمانی در 
گفت وگو با ایسنا درباره نوسانات بازار سرمایه 
طی چند هفته اخیر و سیر صعودی نرخ ارز، 
اظهار کرد: البته شاخص بورس طی چند روز 
گذشته سبز شد که دلیل آن تخصیص بسته 
حمایتی دولــت به بازار ســرمایه بود که روند 
شــاخص این بازار را مثبت کــرد. وی افزود: 
دولت هزار میلیارد تومان پول به صندوق تثبیت 
بازار ســرمایه تزریق کرد که حاصل آن بسته 
حمایتی بود، البته بسته دیگری در راه است تا 
عواملی که موجب کاهش سودآوری شرکت ها 
شــده را کمتر کند. رحمانی به فشارهای اروپا 
اشــاره کرد و گفت: باید توجه داشــت که ما 
نتوانستیم توافق کنیم و اگر توافق می کردیم 
این فشارها در کار نبود و بخشی از نابسامانی ها 
در بازار ارز و سرمایه ناشی از این است که موفق 
نبودیم و متاسفانه سیاست خارجی ما درک 
دقیقی نداشت که باید سرعت در توافق داشته 
باشــیم. وی درباره به تاخیــر افتادن جریان 
توافق هسته ای ناشی از مشکل تامین انرژی 
اروپا به دلیل جنگ اوکرایــن و درنهایت حل 
مشکل گاز اروپا، اظهار کرد: متاسفانه تاخیر در 
توافق به ضرر ما شد و  فرصت را از دست دادیم 
و باید زمانی که طرف متقاضی بود به این توافق 
می رسیدیم، چراکه طرف ما مشکل خود را از 
ناحیه دیگری حل می کند، اما امروز شــاهد 
فشــارهای زیاد از ناحیه اروپا هســتیم. این 
استاد دانشگاه تصریح کرد: در این وضعیت 
بازار ایــن انتظار را دارد کــه بدهی های دولت 
افزایش می یابد و تورم نیز بیشتر خواهد شد.

عکس: باشاگه خبرناگران جوان
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 خانه بنکدار اصفهان؛ 
میزبان دو سده شور حسینی

خانه بنکدار اصفهان از ده ها سال پیش تا کنون میزبان دل های شوریده ای بوده که به شوق حضور در فضای 
روحانی و اندوهناک روضه  حضرت سید الشهدا)ع( گردهم آمدند تا ذکر مصائب کربال ،چشمه اشک های 
زالل شان را به جوشش وا دارد. این خانه تاریخی قاجاری واقع در خیابان چهار باغ پایین اصفهان که سال ۸۲ 
به شماره ۱۰۲۲۲ در فهرست اثرهای ملی به ثبت رسیده، برای بیش از ۱۵۰ سال در ماه محرم میزبان عزاداران 
حسینی بوده است.این مکان، خانه ای قجری است، با دو اشکوب و چند درب ورودی، طبقه پایین دو عدد 
پنج دری دارد؛ شاه نشین نقاشی و گچ کاری شده، از بیرونی که پا به اندرونی گذاشتی به حیاط میانی می رسیم 
که دورتادورش طاق های ضربی و اتاقک هایی هستند که درب های چوبی آن همه به یکدیگر راه دارند. روی 
شیشه های رنگی درها، گرد و خاک چند ساله نشســته، کف اتاقک های طبقه باال، ناهموار است؛ جاهایی 
زمین نشســت کرده و جاهایی زمین باد کرده، همه چیز قدمت دارد، شیشه ها، درها، طاقچه ها، ستون ها و 
سرستون ها و خطوط مورب شان، عکس ها و حتی لهجه ها. اینجا حتی لهجه اصفهانی هم به شدت غلظت 

پیدا کرده، گویی هرچیزی به اصل خودش نزدیک تر شــده  است. روی حیاط خانه پوششی زده اند که شبیه 
پرده های قلمکار است و روی آن نقوش گیاهی، حیوانی و نوشــتار وجود دارد. در خانه بنکدار قبل از ورود به 
خانه، پرچمی در سردر خانه وجود دارد که بر آن نقش شیر، اسلیمی و پرنده ای دیده می شود؛ همچنین پس 
از ورود در قسمت سرپوش روی درخت سرو، نقش پرنده ای به چشم می خورد. کنار تصویر پرنده »یا اباعبدا...

الحسین« نقش بسته که پرنده این نوشته را با خود به اوج می برد. برخی بر این باور هستند که نقش پرنده 
نماد تعالی روح، تجلی الهی، صعود به آسمان و دخول به مرتبه عالی شهود است که البته پرنده به عنوان نماد 
جاودانگی روح در قرآن کریم نیز مورد اشاره قرار گرفته است. تزیینات سقف این خانه نه اشکال حیوانی و 
گیاهی بلکه نمادی از جاودانگی دارد و سروده های نوشته شــده در دورتادور این سرپوش نیز درباره حادثه 
عظیم کربالست. شهرت بنکدار موجب شده تا خیل عظیم دوستداران حضرت سید الشهدا )ع( هر سال با 

آغاز محرم از نقاط مختلف ایران در مراسم روضه  سراسر دلدادگی این خانه قدیمی شرکت کنند.

عزاداری های این خانه که در دهه های گذشته سخنرانی بسیاری از مشاهیر، عالمان و عارفان اصفهان را به 
خود دیده، هر روز از اذان صبح آغاز می شــود و تا هنگام اذان ظهر ادامه می یابــد؛ روضه خوانی نیز تا دو روز 
پس از عاشــورا ادامه دارد. ویژگی اصلی عزاداری در خانه بنکدار سادگی، تواضع، خلوص و مردمی بودن آن 
است. در وصف حرمت این خانه و عزاداری آن همین بس که مهمانان تازه وارد، به دلیل شلوغی جمعیت با 
کمال تواضع و ادب بر نخستین جای خالی که نزدیک این خانه می یابند، می نشینند و در خلوت خود برای 
مظلومیت ساالر شهیدان اشک می ریزند؛ از این رو در بیشتر روزها مسیرها و کوچه های منتهی به این خانه 
نیز مملو از عزاداران حسینی می شود. در برخی منابع تاریخی نقل شده است: برای ورود به خانه باید به صف 
شد زیرا هنگامی که عده ای از عزاداران خارج می شوند، شــماری دیگر وارد می شوند؛ برخی از عزاداران نیز  
قصد داخل آمدن نمی کنند و بی آنکه در صف بایستند، در محوطه خالی جلوی خانه زیراندازی پهن کرده و دل 
به حرف های واعظ می دهند. در زمان حاضر، بام یا مهتابی خانه هنگام برپایی عزاداری در قرق زنان است و 
سایر قسمت ها مانند اتاق پنج دری و اتاق آیینه به مردان اختصاص دارد.نام خانه نیز از مالک آن گرفته شده، 
نسلی که چندین دهه به گفته خودشان غالمی امام حسین)ع( را بر عهده دارند. مرحوم سید حسن بنکدار، 
نخستین بانی برگزاری مراسم عزاداری بوده و پس از وی، مرحوم سید مهدی بنکدار، مرحوم سید جواد بنکدار 
و در زمان حاضر سید فرهاد بنکدار از ســال ۱۳۷۹ تا کنون به عنوان چهارمین نسل از خانواده بنکدار هر سال 
مراسم را به سبک و سیاق گذشته )روضه خوانی و ســخنرانی( برگزار می  کند. برآیند اسناد تاریخی پیشینه 
روضه خوانی در خانه بنکدار اصفهان را این گونه روایت می کند: »آقا ســید حسن بنکدار در سال ۱۲۲۸ قصد 
می کند خانه ای بزرگ و مناسب برای روضه امام حســین)ع( بخرد تا روضه قدیمی خود را از سرای گلشن 
به این خانه منتقل کند؛ اما وقتی ملکی مناســب برای برپایی روضه سید الشهدا)ع( یافت، متوجه شد که 
در تملک یکی از متنفذان قاجار است که به فروش رضایت نمی دهد. تا اینکه صاحب خانه بانویی نورانی را در 
خواب می بیند که به خاطر رفتارش با سید حسن او را سرزنش می کند و پس از آن، نیمه شب وی را پیدا کرده 
و خانه اش را می بخشد و از آن پس مردم، همســایگان و گردشگران کمک های مادی و معنوی بی شماری 
برای استمرار این مجلس عزا ارائه کردند.« اهالی این محله داســتان ها و روایت های زیادی در مورد خانه 
بنکدار نقل می کنند، اگر چه گاهی در بیان برخی از آنها بزرگ نمایی می شود؛ اما پر واضح است که عزاداری در 
این محل با گذر از فراز و فرودهای تاریخی حتی دوره ای که خفقان سیاسی، روضه های سید الشهدا)ع( را 
نشانه رفته بود، محکم و استوار ادامه یافته تا به نسل امروز رسیده است؛ از این رو پیرغالمان و صاحب نظران، 
قدمت برپایی روضه خوانــی در این مکان را اعجاز آن می دانند. به گفته تاریخ نــگاران، روی کار آمدن دولت 
صفویه و رسمی شدن مذهب شیعه در ایران به همراه نگارش کتاب »روضه الشهدا« نقش بسزایی در آیین 
سوگواری و روضه خوانی ماه محرم داشته؛ چنان که روضه خوانی سبکی جدید از عزاداری به حساب می آمد. 
پس از صفویه در دوره قاجار نیز مجلس های روضه خوانی و عزاداری حضرت امام حسین)ع( ادامه داشت و 
تعزیه نیز که در زمان صفویه مسیر تکاملی خود را می پیمود، در این دوره به اوج شکوفایی خود رسید. اصفهان 
از دیرباز با وجود آداب و آیین های اصیل برآمده از فرهنگی کهن، جزو پیشگامان اصلی سوگواری در ماه های 
محرم و صفر در کشور محسوب شده و در گذر سده ها شمال تا جنوبش منزلگه دوستداران اهل بیت)ع( و 

مامن خاندان عصمت و طهارت)ع( بوده است.

  ایران گردی

مفاد آراء
8/97 آگهــي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
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 اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تسليم و پس از اخذ 
رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع 

قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 8269 - 1401/07/23 هيات ســوم خانم محبوبه محمد 
شريفی رنانی به شناسنامه شــماره 404 کدملي 1290339899 صادره اصفهان 
فرزند اسماعيل در ششــدانگ يکباب  مغازه  به مساحت 12/39 متر مربع پالک 
شماره  482 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان مع الواسطه از  محمد علی شــيرانی بيدآبادی فرزند حيدر سند 91873 

مورخ 73/7/21 دفترخانه 36 اصفهان
رديف 2- راي شماره 8125 - 1401/07/20 هيات ســوم خانم مهری اکبری 
رنانی به شناســنامه شــماره 259 کدملي 1290338442 صــادره فرزند رضا 
نسبت به 36/24 حبه مشاع از 72 حبه  ششــدانگ يکباب  ساختمان  به مساحت 
336/90 متر مربع پالک شــماره  3720  فرعی از 18  اصلــي واقع در اصفهان 
 بخش 14 حــوزه ثبت ملک غــرب اصفهان ســند 131022 مــورخ 75/7/3 

دفترخانه 20 اصفهان
رديف 3- راي شــماره 8119 - 1401/07/20 هيات سوم آقای سعيد جوزدانی 
به شناســنامه شــماره 90 کدملي 1290302731 صادره فرزند سيف اله نسبت 
به 64/47  حبه مشــاع از 72 حبه  ششــدانگ يکباب  ســاختمان  به مساحت 
336/90 متر مربع پالک شــماره  3720 فرعی از 18  اصلــي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ســند 7728 مورخ 94/6/3 دفترخانه 
 313 اصفهان و سهم االرث از ســيف ا... جوزدانی سند 74147 مورخ 53/12/1 

دفترخانه 7 اصفهان 
رديف 4- راي شــماره 7735 - 1401/07/13 هيــات دوم خانم فاطمه محبی 
به شناسنامه شــماره 2698 کدملي 5649273235 صادره جرقويه سفلی فرزند 
عبدالحسين  نســبت به يک و نيم دانگ مشاع از  ششدانگ يکباب  ساختمان  به 
مســاحت 161/50 متر مربع از پالک  509  فرعی از 19  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب از مالکيت مالک رسمی اسماعيل تقی يار مورد 

ثبت صفحه 253 دفتر 79 امالک
رديف 5- راي شــماره 7734 - 1401/07/13 هيات سوم آقای مجيد معمار  به 
شناسنامه شماره 66 کدملي 3501385293 صادره  بوشهر فرزند حبيب اله نسبت 
به دو دانگ و يک - چهارم دانگ مشاع از  ششدانگ يکباب  ساختمان  به مساحت 
161/50 متر مربع از پالک  509 فرعی از 19  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب  از مالکيت مالک رسمی اسماعيل تقی يار مورد ثبت صفحه 

253 دفتر 79 امالک 
رديف 6- راي شماره 7733 - 1401/07/13 هيات ســوم خانم مريم معمار به 
شناسنامه شماره 489 کدملي 5499254575  صادره نجف آباد فرزند حبيب اله 
در نسبت به دو دانگ و يک - چهارم دانگ مشاع از ششدانگ يکباب  ساختمان  
به مساحت 161/50 متر مربع از پالک  509  فرعی از 19  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب از مالکيت مالک رسمی اسماعيل تقی يار مورد 

ثبت صفحه 253 دفتر 79 امالک
رديف 7- راي شماره 7867 - 1401/07/16 هيات سوم آقای صفر صباغ رنانی 

به شناسنامه شماره 195 کدملي 1290303789 صادره مرکزی فرزند حسين در 
ششدانگ يکباب خانه  به مساحت 467/50 متر مربع پالک شماره  760 فرعی از 
19  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه 

از  حسين صباغ رنانی فرزند سيد علی ثبت در سامانه امالک
رديف 8- راي شماره 7732 - 1401/07/13 هيات سوم آقای مرتضی موجودی 
به شناسنامه شماره 1270546211 کدملي 1270546211 صادره اصفهان فرزند 
حسين در ششدانگ يکباب  ساختمان  به مساحت 87/60 متر مربع از پالک  745 
فرعی از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب متقاضی 

طبق سند انتقالی 107420 مورخ 1400/03/27 دفترخانه 112 اصفهان
رديف 9- راي شــماره 7812 - 1401/07/14 هيات ســوم آقای مهدی کيانی 
به شناسنامه شــماره 44084 کدملي 1280329602 صادره فرزند مصطفی در 
ششدانگ  ساختمان به استثناء بهای ثمنيه اعيانی  به مساحت 188/13 متر مربع 
پالک شماره  360 فرعی از 1  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان قولنامه از اصغر و زهرا دهقانی ناژوانی فرزندان حســين علی ثبت 

در سامانه امالک
رديف 10- راي شماره 8359 - 1401/07/24 هيات اول آقای مرتضی رضائی 
چگينی به شناسنامه شماره 4820 کدملي 1292757981 صادره اصفهان فرزند 
علی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب  ساختمان  به مساحت 94/09 
متر مربع پالک شماره  605 فرعی از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از  علی لری لمجيری فرزند غالمحسين 
ســند مشــمل به رهن 56016 مورخ 51/6/18 دفترخانــه 29 اصفهان و نامه 

32555/1400340 مورخ 1400/11/9 جهاد کشاورزی
رديف 11- راي شماره 8360 - 1401/07/24 هيات اول خانم آزيتا ادهميان به 
شناسنامه شماره 53636 کدملي 1280962021 صادره فرزند رضا نسبت به دو 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب  ســاختمان  به مساحت 94/09 متر مربع پالک 
شماره  605 فرعی از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان مع الواسطه از  علی لری لمجيری فرزند غالمحسين سند مشمل به رهن 
56016 مورخ 51/6/18 دفترخانه 29 اصفهان و نامه 32555/1400340 مورخ 

1400/11/9 جهاد کشاورزی
رديف 12- راي شــماره 8361 - 1401/07/24 هيات اول آقای احمد عباسی 
ولدانی به شناسنامه شماره 2997 کدملي 1282987402 صادره فرزند اکبر نسبت 
به دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب  ســاختمان  به مساحت 94/09 متر مربع 
پالک شماره  605 فرعی از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان مع الواسطه از  علی لری لمجيری فرزند غالمحسين سند مشمل 
به رهن 56016 مورخ 51/6/18 دفترخانه 29 اصفهان و نامه 32555/1400340 

مورخ 1400/11/9 جهاد کشاورزی
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/03
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/18

م الف: 1398641  شــهرياري رئيــس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان

مفاد آراء
8/98 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1- رای شماره 140160302026009207 مورخ 1401/07/07 مالکیت آقای / خانم  
ملک کارگر چهار برجی به شناسنامه شماره 1061 کدملی 1288815328 صادره فرزند 
محمد  نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان  به مساحت 138/5 
متر مربع پالک شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالک شمال 
اصفهان مالک رســمی آقای مرتضی صدری به موجب سند 2338- 24/08/29 دفتر 
67 اصفهان بوده که مورد درخواست مع الواسطه به موجب قولنامه از طرف محمدرضا 
صدری احدی از ورثه مر حوم مرتضی به متقاضی واگذار شــده و تعدادی از شهود آن 

را تایید نموده اند. 
 2- رای شماره 140160302026009205 مورخ 1401/07/07 مالکیت آقای/ خانم 
 ذبیح اله علیخانی  زیارتگاهی به شناسنامه شماره 388 کدملی 1198667052 صادره 
فرزند حسن  نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 138/5 
متر مربع پالک شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالک شمال 
اصفهان مالک رســمی آقای مرتضی صدری به موجب سند 2338- 24/08/29 دفتر 
67 اصفهان بوده که مورد درخواست مع الواسطه به موجب قولنامه از طرف محمدرضا 
صدری احدی از ورثه مر حوم مرتضی به متقاضی واگذار شــده و تعدادی از شهود آن 

را تایید نموده اند. 
3- رای شماره 140160302026009206 مورخ 1401/07/07 مالکیت آقای/ خانم  
اصغر جعفری امین آبادی به شناسنامه شماره 244 کدملی 5110009201 صادره فرزند 
جعفر  نسبت به دو دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب ســاختمان  به مساحت 138/5 
متر مربع پالک شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالک شمال 
اصفهان مالک رســمی آقای مرتضی صدری به موجب سند 2338- 24/08/29 دفتر 
67 اصفهان بوده که مورد درخواست مع الواسطه به موجب قولنامه از طرف محمدرضا 
صدری احدی از ورثه مر حوم مرتضی به متقاضی واگذار شــده و تعدادی از شهود آن 

را تایید نموده اند. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تســلیم نموده 
و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/03
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/18

م الف: 1398456  موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 
مفاد آراء

8/99 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رســمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شــماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار 
بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رســمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی 
تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده اســت لذا طبق 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی و به 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور اســناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی اســت در صورت انقضای  مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نیست.
1- برابر رای شماره 140160302018000401 مورخ 1401/05/30و کالسه پرونده 
1400114402018000056 بنام آقای حســن قنبریان آفارانی فرزند محمود شماره 
شناسنامه 676 کدملی 1290472122 نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب 
کارگاه به مساحت 260.00 مترمربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 313 اصلی واقع در 
منطقه صنعتی دولت آباد برخوار بخش 16 حوزه ثبت برخوار طبق سند رسمی ابتیاعی به 

شماره 27226 مورخ 1399/12/26 دفترخانه 340 برخوار به نام متقاضی
2- برابر رای شماره 140160302018000402 مورخ 1401/05/30وکالسه پرونده 

1400114402018000055 بنام آقای حســین قنبریان آفارانی فرزند محمود شماره 
شناسنامه 26 کدملی 1290330001 نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب 
کارگاه به مساحت 260.00 مترمربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 313 اصلی واقع در 
منطقه صنعتی دولت آباد برخوار بخش 16 حوزه ثبت برخوار طبق سند رسمی ابتیاعی به 

شماره 27226 مورخ 1399/12/26 دفترخانه 340 برخوار به نام متقاضی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/18
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/09/03

م الف: 1407143 محمدرضا بیکیان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار  
مفاد آراء

8/100 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایــي قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرســتان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضي ذیل محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضي وامالک مــورد تقاضا به 
شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاي تعیین 
شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي میشود در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند، مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک لنجان تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مرجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
1- راي شماره 140160302015000364 مورخ 1401/07/11  خانم مونس خاشعی 
ورنامخواســتی  فرزند رجب  نسبت به چهار دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 165/73 متر مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرین شهر  بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان
2- راي شــماره 140160302015000365 مــورخ 1401/07/11  آقای حمیدرضا 
رضائی حسن آبادی فرزند ابن علی  نسبت به دو دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 165/73 متر مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرین شهر  بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/03

م الف: 1406531 مصطفي شمسي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 
فقدان سند مالکیت

8/101 شــماره نامــه: 140185602024008839 - 1401/08/10  نظــر به اینکه 
ششدانگ سند مالکیت شماره پالک 17 فرعی از 955 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان 
با مالکیت خانم لیال نوری فرزند رضا سابقه ثبت و صدور سند مالکیت دارد و شماره سند 
مالکیت 501323 سری ب سال 97 و شماره الکترونیکی 139720302024022715 
ســپس مالک مذکور  با ارائه درخواســت  23700- 1401/7/27 به انضمام دو برگ 
استشــهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شــماره یکتا  140102155357000137 
رمز تصدیق 551546-  1401/07/25 به گواهی دفترخانه اسناد رسمی 61  اصفهان 
رسیده است مدعی است که ســند مالکیت به علت جابجایی مفقود و درخواست صدور 
المثنی ســند مالکیت را نموده  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
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حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
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کارشناس اداره کل هواشناسی اصفهان:

سامانه بارشی استان اصفهان را فرا می گیرد
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: در پی نفوذ یک سامانه ناپایدار بارشی، بارش برف 
و باران پاییزی بیشتر نقاط استان را فرامی گیرد.محمدرضا رفیعی در گفت وگو با ایرنا افزود:فعالیت این 
سامانه بیشتر برای مناطق غرب و جنوب استان خواهد بود که احتمال لغزندگی جاده ها و اختالل در ترددها 
وجود دارد.وی ادامه داد: بارش پراکنده برای مناطق مرکزی و کالن شهر اصفهان نیز پیش بینی می شود.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان اظهار داشت: کاهش نسبی دما بین چهارتا هفت درجه 
سانتی گراد تا روز پنجشنبه برای مناطق شرق و شمال استان پیش بینی شده است.رفیعی خاطرنشان کرد: 
سامانه بارشی دیگری و موج جدید بارش ها از اواخر وقت روز جمعه وارد استان خواهد شد.کارشناس 
پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان به شــهروندان توصیه کرد احتیاط الزم را هنگام رانندگی و تردد 

جاده ای، داشته باشند و صرفه جویی و مدیریت الزم را در مصرف حامل های انرژی داشته باشند.

35 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده برای پایش آلودگی 
هوای اصفهان

مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به ۳۵ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی 
شده برای پایش آلودگی هوا، گفت: در قانون هوای پاک برای حدود ۲۱ دستگاه اجرایی به صورت مستقیم 
و غیرمستقیم تکالیف مشخصی تعیین شده است. احمدرضا الهیجان زاده در مورد بودجه در نظر گرفته 
شده برای اجرای قانون هوای پاک در سطح استان اظهار داشــت: در قانون هوای پاک برای حدود ۲۱ 
دستگاه اجرایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم تکالیف مشخصی تعیین شده است. وی افزود: در 
بحث اعتبارات مطرح شده، سال گذشته جلسه ای با حضور معاون اول رییس جمهور تشکیل و مقرر شد که 
دستگاه های اجرایی دخیل در اجرای قانون هوای پاک، اعتبار مورد نیازشان را تعیین کرده و فعالیت شان 
را انجام دهند.مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان تصریح کرد: معاون اول رییس جمهور به 
دستگاه های اجرایی 60 تکلیف را ابالغ کردند و در آن مقطع ۵0 هزار میلیارد تومان نیاز مالی برآورد شد، اما 

بنا به دلیل مختلفی از جمله شرایط بودجه کشور، بخش عمده این مسئله محقق نشد . 

مدیرگروه بیماری های مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی:
افزایش امید به زندگی آمار سکته های مغزی را باال برده است

مدیرگروه بیماری های مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: سکته های مغزی کامال وابسته 
به سن است و به دنبال افزایش امید به زندگی با روند رو به افزایش سکته های مغزی مواجه هستیم.به 
گزارش مهر، بر اساس آمارهای سازمان های جهانی، ساالنه تقریبا ۱۵ میلیون نفر در سراسر جهان دچار 
سکته مغزی می شوند. سکته مغزی سومین عامل اصلی مرگ در سنین باالی 60 سال و پنجمین عامل 
اصلی مرگ در گروه سنی ۱۵ تا ۵۹ سال در جهان اســت.مرگ اما تنها یکی از پیامدهای سکته مغزی 
اســت. از ۱۵ میلیون نفری که بنا بر گزارش های سازمان های جهانی به ســکته مغزی دچار می شوند، 
تقریبا 6 میلیون نفرمی میرند.سکته مغزی وقتی رخ می دهد که خون به بخشی از مغز نرسد که در اثر آن 
ممکن است سلول های مغزی آسیب ببینند یا بمیرند. بسته به اینکه کدام قسمت مغز دچار آسیب شود، 
بدن، حرکات، گفتار، حس و فکر بیمار تحت تاثیر قرار می گیرد. سکته مغزی علت اصلی ناتوانی حرکتی، 
شناختی، عصبی و به عبارتی، معلولیت در جهان اســت.مدیرگروه بیماری های مغز و اعصاب دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان در این ارتباط گفت: سکته های مغزی کامال وابسته به سن است و به دنبال افزایش 
امید به زندگی با روند رو به افزایش سکته های مغزی مواجه هستیم.فریبرز خوروش، اختالل حرکتی و 
تکلمی، ضعف دست و پا و کاهش قدرت عضالنی، سرگیجه، عدم تعادل و دو بینی را از عالئم اصلی سکته 
مغزی عنوان کرد و افزود: در بسیاری از مواقع عالئمی چون سرگیجه، دو بینی و کاهش بینایی در دیگر 
بیماری ها همچون آب مروارید یا ms نیز وجود دارد؛ اما آنچه سکته مغزی را متمایز می ساخت بروز این 

عالئم به صورت ناگهانی در فرد است.

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان:

گزارشیازبیماریآنفلوانزایفوقحادپرندگاننداشتهایم

معاون ســالمت اداره کل دامپزشکی اســتان اصفهان با بیان اینکه 
طی ۴۸ ماه گذشته گزارشــی از بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان 
در هیچ یک از مرغداری های ثبت نشــده است، گفت: در حال حاضر 
۸ میلیون مرغ تخم گذار در اســتان علیه بیماری آنفلوانزای فوق حاد 
پرندگان واکســینه شــده اند، اما نگران پرندگان عبوری حامل این 

ویروس از کشور هستیم.
علیرضا ادیبان در گفت وگو با ایسنا درباره افزایش بیماری آنفلوآنزای 
فوق حاد پرنــدگان در کشــورهای اروپایی و نگرانی گســترش این 
ویروس در کشــور و اصفهان، اظهــار کرد: احتمــال وجود ویروس 
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان هست، اما تاکنون گزارشی از این بیماری 

نداشته ایم.
وی افزود: در اســتان اصفهان بیش از ۴۸ ماه اســت کــه با پایش 
و مراقبت گزارشــی از بیمــاری آنفلوانــزای فوق حاد پرنــدگان در 
هیچ یک از مرغداری های ثبت نشــده و از سوی سازمان دامپزشکی 
 کشــور نیز گزارشــی مبنی بر بحرانی بودن وضعیــت این ویروس

 ارائه نشده است.
معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان با اشاره به اینکه 
در دنیا شــرایط این ویروس برعکس ایران اســت، توضیح داد: این 

ویروس اکنون در اروپا به شــدت طغیان کرده و طی یک سال اخیر 
حدود ۴۸ میلیون قطعه پرونده در اروپا معدوم شده اند.وی ادامه داد: 
اگرچه سه سال پیش واکسیناسیون پرندگان علیه این ویروس در 
ایران انجام شد، اما اروپا زیر باز این کار نرفت، اما اکنون به این نتیجه 
رسیده اند که واکسیناســیون پرندگان علیه ویروس آنفلوانزای فوق 

حاد پرندگان را باید انجام دهند.
ادیبان تاکید کرد: باوجود هزینه های بسیار، واحدهای تولید بوقلمون، 
مرغ تخم گذار و مادر استان صد درصد تحت پوشش واکسیناسیون 

قرار گرفته اند.  
وی با بیــان اینکه هزینه های واکسیناســیون علیــه این ویروس را 
مرغدار متقبل می شــود، تصریح کرد: در حال حاضر ۸ میلیون مرغ 
تخم گذار در اســتان علیــه بیمــاری آنفلوانزای فوق حــاد پرندگان 
واکســینه شــده اند و از ســوی دیگر تمام مرغ های مادر در استان 
واکسینه خواهند شد، همچنین نزدیک ۷00 هزار تا یک میلیون قطعه 

بوقلمون نیز در استان طی دو نوبت واکسینه می شود.
معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان گفت: با اقدامات 
صورت گرفته طی ســه سال گذشــته هیچ مورد آنفلوانزای فوق حاد 
پرندگان در اســتان گزارش نشده اســت.وی درباره مقاومت و گالیه 

مرغداران در برابر هزینه هــای واکسیناســیون آنفلوانزای فوق حاد 
پرندگان در گله های خود، اظهار کرد: باوجود هزینه واکسینه گله های 
مرغ در دو نوبــت، اما مرغداران اکنون متوجه شــده اند که در صورت 
درگیری گله خود به این بیماری، ناچار به معدوم کردن تمام مرغ ها و 
تخم مرغ های خود می شــوند، بنابراین برای واکسینه کردن گله های 

خود همکاری می کنند.
ادیبان درباره وجود برخــی نگرانی ها از کوچ پرنــدگان آلوده به این 
ویروس از اروپا به ایران، توضیح داد: بدون شــک با ســرمای هوا، 
پرندگانی که از کشــور ما عبور می کنند حامل ویروس هستند، البته 
خشکســالی زاینده رود و تاالب گاوخونی کمک کــرده که ماندگاری 
پرندگان در اصفهان کمتر باشــد،ولی ممکن اســت این پرندگان در 
استخرهای آب کشاورزان در نزدیکی مرغداری ها فرود آمده و در این 
مناطق موجب انتشار ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و گله های 

بومی طیور ما شوند.
وی ادامه داد: ممکن اســت این ویــروس در پرندگان وحشــی و 
همچنین از طریق گنجشــک و کالغ به پرندگان بومــی و واحدهای 
صنعتی مرغداری ها منتقل شود که در این خصوص به دامپزشکان و 

مرغداران هشدارهای الزم را داده ایم.

در حال حاضر ۸ میلیون مرغ تخم گذار در استان علیه 
بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان واکسینه شده اند و از 
سوی دیگر تمام مرغ های مادر در استان واکسینه خواهند 
۷۰۰ هزار تا یک میلیون قطعه  شد، همچنین نزدیک 

بوقلمون نیز در استان طی دو نوبت واکسینه می شود

با مسئولان جامعه

مدیر سرپرستی بیمه سالمت شمال استان اصفهان 
گفت: هزینه های فرآیند درمان زوج های نابارور با 
توجه به برنامه های حوزه ناباروری و سیاست جوانی 
جمعیت تحت پوشش بیمه سالمت قرار گرفته که 
در بخش دولتی ۹0 درصد و در بخش خصوصی تا ۷0 

درصد هزینه ها پوشش داده می شود.
مســلم آشــوری در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: 
بیمه شدگان ســاکن در شهرســتان های کاشان، 

آران و بیــدگل و نطنز در راســتای قــرارداد با مرکز 
ناباروری بیمارستان شهید بهشتی کاشان می توانند 
با مراجعه به این مرکز از خدمات بیمه ای ناباروری 
اســتفاده کننــد.وی افــزود: تمام بیمه شــدگان 
صندوق های بیمه ای ســازمان بیمه سالمت فاقد 
محدودیت پذیرش بوده و بیمه شــدگان روستایی 
و صنــدوق بیمه ســالمت همگانی در اســتفاده از 
 خدمات ناباروری معاف از رعایت سیســتم ارجاع

 هستند.
مدیر سرپرستی بیمه سالمت شمال استان اصفهان، 
تصریح کرد: صندوق پوشــش هزینه های درمانی 
بیماران خاص و صعب العالج تحت پوشــش بیمه 

سالمت راه اندازی شــده و به میزان ۸0 تا ۱00 درصد 
هزینه ها را پوشش می دهد.آشوری افزود: صندوق 
بیماران خاص تحت پوشش بیمه سالمت در مرحله 
اول بســته خدمات مرتبط با نشان های سیستیک 
فیبروزیس، مولتیپل اســکلروزیس، اتیسم، بال 
پروانه ای، موکوپلی ســاکاریدوز، هموفیلی، دیالیز 
و تاالسمی در ســامانه پیاده سازی شده است.وی 
گفت: بسته خدمتی بیماران خاص و صعب العالج 
در مرحله اول شامل ویزیت، دارو، خدمات پزشکان، 
خدمات پاراکلینیک و خدمات توانبخشــی است 
که در حال حاضر این بیمــاران حتما باید در بخش 

دولتی تحت درمان قرار گیرند.

مدیر سرپرستی بیمه سالمت شمال استان خبر داد:

هزینه  درمان زوج های نابارور ؛ تحت پوشش بیمه سالمت  

تخریب خانه تاریخی 
»عرب مازار«

خانه عرب مازار از بناهای تاریخی دوره 
قاجاریه است که بخشی از آن تخریب 
شده است.خانه عرب مازار مربوط به 
دوره قاجار است و در یزد، خیابان امام 
خمینی، کوچه نقیب االشراف، پالک 
۱۸ واقع شــده و این اثر در تاریخ ۲۲ 
مرداد ۱۳۸۴ با شــماره ثبت ۱۳0۳۴ 
به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت 

رسیده است.

2 حادثه گاز گرفتگی در نجف آباد وخمینی شهر
سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از فوت یک مرد و مسمومیت ۳ عضو یک خانواده در حوادث 
گازگرفتگی در نجف آباد وخمینی شــهر خبر داد.عباس عابدی با اشاره به حادثه مسمومیت با گاز 
CO در استان اصفهان گفت: این حادثه ساعت یک بامداد روز گذشته به مرکز فرماندهی عملیات 
اورژانس استان گزارش شد.وی با بیان اینکه این حادثه به علت اشکال در دودکش بخاری رخ داد، 

افزود: محل این حادثه نجف آباد، خیابان منتظری شمالی گزارش شد.
سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشــاره به اعزام یک واحد امدادی ۱۱۵ برای این حادثه 
تصریح کرد: در این گازگرفتگی سه نفر شامل خانم ۳0 ساله و ۲ نفر آقا ۲0 و60 ساله مسموم شدند.

وی افزود: مسموم شدگان در حادثه گازگرفتگی به بیمارستان منتظری نجف آباد منتقل شدند.
عابدی همچنین به حادثه گازگرفتگی دیگری اشاره کرد و ابراز داشت: این حادثه نیز ساعت ۷ و ۵۸ 
دقیقه روز گذشته  به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شد.وی با بیان اینکه  گازگرفتگی نیز به 
علت استفاده از اجاق برای گرمایش رخ داد، افزود: محل این حادثه خمینی شهر-خ صفاییه-اتاقک 
نگهبانی بوده است.سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به اعزام یک واحد امدادی ۱۱۵ 

برای امدادرسانی به این حادثه افزود: یک نفر آقای ۲۸ ساله دراین حادثه جان باخت.

 اهدای اعضای بدن جوان 26 ساله نجف آبادی
به بیماران نیازمند

مســئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی مرکز الزهرا)س( اصفهان گفت:اعضای بدن مرحوم 
وحید کتانی ۲6 ساله اهل نجف آباد که بر اثر سانحه تصادف مرگ مغزی شده بود به بیماران نیازمند 
پیوند داده شد.مریم خلیفه سلطانی اظهار کرد: مرحوم وحید کتانی ۲6 ساله اهل نجف آباد بر اثر 
سانحه تصادف مرگ مغزی شد که با کسب رضایت از خانواده مرحوم، ۲ کلیه، قلب و کبد به بیماران 
نیازمند پیوند داده شد.وی با بیان اینکه پیوند کلیه در اصفهان انجام و قلب این مرحوم به تهران و کبد 
به شیراز انتقال داده شد، افزود: حداکثر زمان پیوند یک قلب از زمان جدا کردن عضو تا پیوند تنها ۴ 
ساعت و کبد 6 ساعت است.مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی مرکز الزهرا )س( اصفهان 
تصریح کرد: در امسال از ۲۳ مرگ مغزی که به اهدای عضو ختم شده و ۵۷ عضو پیوند شده است.

وی با اشاره به اینکه این مورد سومین قلب اهدایی در امسال بوده است که دو قلب اهدایی اول در 
چمران پیوند شد و قلب سوم را به خاطر وضعیت گیرنده موفق به اهدا نشدیم و به تهران انتقال داده 

شد، گفت: از ۵۷ عضو، ۳ قلب، ۳۴ کلیه و ۲0 کبد پیوند داده شد.

 )SMA( حمایت سازمان بیمه سالمت از بیماران اس ام ای
در دولت سیزدهم

مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان از پوشــش ۱00 درصد رایگان دو داروی NUSINERSEN و 
RISDIPLAM برای بیماران اس ام ای خبر داد.صفاری گفت: طی مصوبه هیئت وزیران و به استناد 
قانون بودجه سال ۱۴0۱ کل کشور، خدمات بســتری بیماران بال پروانه ای )ای بی(، متابولیک و 
آتروفی عضالنی نخاعی )اس ام ای( و فیبروز کیستیک )سی اف(، رایگان خواهد بود و ۱00 درصد 
معادل تعرفه دولتی در بخش خصوصی پرداخت خواهد شــد.وی افزود: خدمات آزمایشگاهی 
غربالگری، خدمات توانبخشــی و خدمات بستری بیماران اشاره شــده با رعایت ضوابط ابالغی، 
برای خود و اعضای خانواده تحت پوشش سازمان بیمه سالمت است.صفاری ادامه داد: پوشش 
بیمه ای یک دوره داروی بیمه شدگان مبتال به SMA تیپ ۱ و ۲، به صورت ۱00 درصد است.  مدیرکل 
بیمه سالمت استان اصفهان ادامه داد: این دارو ها شــامل، دارو های Nusinersen )تزریقی( و 
داروی Risdiplam )خوراکی( است و الزم است دارو ها توسط متخصص مغز و اعصاب و به صورت 

الکترونیکی تجویز شده باشد.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

جمع بندی درستی از 
چشمه های آالینده هوای 

اصفهان نداریم
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای 
اســالمی گفت: صنایع و ســایر چشمه های 
آالینده  بر اســاس قانــون هــوای پاک که 
معتقدیــم می تواند چــراغ راهی بــرای ما 
باشد، باید مدیریت شــوند. مهدی طغیانی 
در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان در 
ارتباط با وضعیت آلودگی هوای اصفهان اظهار 
داشــت: بحث ما در آلودگی هوای اصفهان 
فقط مازوت نیســت و حتی اگر مازوتی در 
نیروگاه ها سوزانده نشــود، حجم بارگذاری 
صنعت و سایر چشمه های آالینده مثل منابع 
متحرک در اصفهان بیش از توان این شــهر 
است. وی افزود: عدم ســوزاندن مازوت در 
اصفهان حداقل خواســته است و از آلودگی 
ســاده هوای اصفهان نباید چشم پوشید تا 
مشکل آن حل شود. نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اجرای 
قانون هوای پاک عنوان کرد: صنایع و سایر 
چشمه های آالینده  بر اســاس قانون هوای 
پاک که معتقدیم می تواند چراغ راهی برای 
ما باشد، باید مدیریت شوند. نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: هنوز جمع بندی درستی در ارتباط با منابع 
و چشــمه های آالینده در استان وجود ندارد 
چراکه سازمان محیط زیست ادعا می کند که 
امکانات و نیروی کافــی برای پایش را ندارد 
و نتیجه این موضوع عدم اصالح واحدهای 
صنعتی است. طغیانی با بیان اینکه »ما هنوز 
به این نقطه نرســیده ایم که می شود صنعت 
داشت ولی ســبز«، گفت: ما همیشه به این 
دو مسئله یک طرفه نگاه کرده ایم و این دو را 
باهم ندیده ایم درحالی که اکنون در بسیاری 
از نقاط پیشرفته صنعت بدون ایجاد آالیندگی 
وجود دارد. وی تاکید کرد: این موضوع باید 
به عنوان یک دســتورالعمل پیگیری شود و 
شاید مهم ترین مسئله تامین ابزار، امکانات و 
نیرو برای سازمان محیط زیست استان باشد 

تا به این وضعیت سامان بدهد. 

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت:با هوشیاری مردم با بصیرت اصفهان و همدلی و همراهی نیروهای امنیتی، انتظامی و قضایی، دشمن در تبدیل کردن اصفهان به 
کانون آشوب های کشور ناکام ماند.سردار محمدرضا میرحیدری اظهار کرد: دشمن به واسطه کینه عمیقی که از مردم اصفهان به خاطر حضور موثرشان در هشت سال دفاع 
مقدس و همچنین از بین بردن نقشه های آنان در حوادث مختلف انقالب دارد، در فتنه اخیر تالش کرد تا این شهر را به کانون آشوب های کشور تبدیل کند.فرمانده انتظامی 
استان اصفهان افزود: هر چند که از نظر گستره اغتشاشات استان اصفهان دومین اســتان در کشور بود، اما با هوشیاری مردم با بصیرت این خطه و همچنین همدلی و 
همراهی نیرو های امنیتی، انتظامی و قضایی و همبستگی خوبی که بین دستگاه ها وجود داشت، کمترین آسیب نسبت به استان های دیگر را شاهد بودیم.سردار میرحیدری 
با قدردانی از همراهی و همکاری اداره کل اوقاف و امورخیریه اســتان اصفهان گفت: جا دارد تا از مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان هم تشکر کنم که با بسیج خادمان 
امامزادگان و سایر عزیزانی که به عنوان خادم یار به کارگیری می کردند، همکاری خوبی را با پلیس و نیرو های امنیتی داشتند و در فتنه اخیر هیچ گونه مشکلی را در ارتباط 
با حوزه امامزادگان، مساجد و مدارس علمیه نداشتیم.فرمانده انتظامی استان اصفهان خاطرنشان کرد: با هماهنگی و همراهی که بین دستگاه انتظامی و قضایی وجود 

داشت با اغتشاشگران برخورد های قاطعی صورت گرفت و تعداد قابل توجهی از لیدر ها و محرک های اصلی اغتشاشات اخیر دستگیر و تحویل مرجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامی استان :
دشمن در تبدیل اصفهان به کانون آشوب های کشور ناکام ماند



دو قهرمان المپیک و ۳ قهرمان جهان در مرحله پایانی لیگ برتر کشتی؛

حریف»یزدانی«هممیآید
تا امروز حضور دو قهرمان المپیک و ۳ قهرمان جهان به عنوان خارجی های ۴ تیم صعود کننده، در مرحله پایانی لیگ برتر کشتی آزاد قطعی شده است. روز دوشنبه 
تیم بانک شهر از جذب زائور اوگویف و عباس گادژی ماگومدف روس خبر داد؛ اما آنها تنها خارجی هایی نیستند که قرار است تیم های ایرانی را در لیگ برتر همراهی 
کنند. مازیار رضایی، نماینده فدراسیون کشتی روسیه در ایران در این باره به تسنیم گفت: تا اینجای کار حضور دو قهرمان المپیک و ۳ قهرمان جهان در لیگ برتر 
قطعی شده و شاید سه کشتی گیر خارجی دیگر هم به این جمع اضافه شوند. هرچند روس ها امسال اجازه شرکت در مسابقات جهانی را پیدا نکردند اما آنها در 
لیگ ایران همچنان مشــتریان پروپا قرصی دارند و همچنان به دلیل برتری فنی و تکنیکی روس ها و نزدیکی آنها به ایران، تیم ها تمایل بیشتری به استفاده از 
کشتی گیران این کشور در لیگ برتر دارند. از جمع 8 کشــتی گیر خارجی که تا امروز حضور 5 نفر آنها در لیگ صددرصدی شده است، 7 نفر روسی هستند و یکی 
هم گرجستانی. گئورگی الباکیدزه گرجستانی که در فینال وزن 70 کیلوگرم امیدهای جهان موفق شد امیرمحمد یزدانی را شکست دهد هم یکی از خارجی هایی 

است که به احتمال فراوان در لیگ برتر کشتی خواهد گرفت.

چهارشنبه18آبان14/1401ربیعالثانی09/1444نوامبر2022/شماره3668

بازیکنناراضیسرخهابهباشگاهسابقشبرمیگردد؟
آرون ون بیساکا، مدافع 2۴ ساله منچستریونایتد، که فرصتی برای بازی در تیم اریک تن هاخ پیدا 
نمی کند، در پی جدایی از این تیم اســت. ون بیساکا پس از درخشش با لباس کریستال پاالس 
در فصل 19-2018، خودش را به عنوان یک دفاع راست جوان و مستعد در لیگ برتر معرفی کرد.

او در همان فصل با 129 تکل، بهترین آمار در لیگ برتر را ثبت کرد و با عملکرد دفاعی فوق العاده ای 
که از خود به جای گذاشت، یونایتد را متقاعد کرد که برای خرید او اقدام کند. او در تابستان همان 
سال با مبلغ 55 میلیون یورو به شیاطین ســرخ پیوست و زیر نظر اوله گنار سولسشر، بازی های 
درخشانی را در سمت راست خط دفاعی ارائه داد. ون بیســاکا طی دو فصل ابتدایی   100 بار برای 
شــیاطین به میدان رفت و جایگاه خود در ترکیب یونایتد را حفظ کرد؛ امــا در ادامه پس از ورود 
رافل رانگنیک و سپس تن هاخ در رأس کادر فنی، حضور بیساکا در ترکیب کمرنگ تر شد و دیوگو 
دالوت جای این مدافع را در ترکیب اصلی گرفت. او در این فصل فقط ۴ دقیقه در برای یونایتد به 
میدان رفته است و شرایط به جایی رسیده که ممکن است در ژانویه منچستریونایتد را به صورت 
قرضی ترک کند. قرارداد ون بیساکا تا ســال 202۴ اعتبار دارد و با توجه به مبلغ باالیی که سران 
یونایتد برای او پرداخت کرده اند، راضی به فروش مدافع شان با هر قیمتی نیستند. به همین دلیل 
انتقال موقت و قرضی این مدافع راه حل مناسبی است و طبق گزارش ها، کریستال پاالس جدی 
ترین خواهاِن این مدافع است. ون بیساکا هم به این انتقال عالقه دارد و امیدوار است که بتواند 

زیر نظر پاتریک ویرا به روزهای خوبش برگردد.

دروازه بان رئال مادرید: 

شکستشرمآوریبود،بایدبیدارشویم!
سنگربان رئال مادرید از شکست برابر رایو وایکانو بسیار ناراحت است و آن را شرم آور توصیف کرد.

به نقل از مارکا، رئال مادرید شکست دور از انتظاری را در آخرین بازی هفته سیزدهم رقابت های 
اللیگا متحمل شد. رئال که در مهمان رایو وایکانو بود با نتیجه سه بر دو شکست خورد و این باعث 
شــد تا نتواند به صدر جدول رده بندی برگردد. تیبو کورتوا، بهترین دروازه بان سال 2022 در این 
بازی ســه گل دریافت کرد که آن را شرم آور دانست. ســنگربان بلژیکی رئال مادرید بعد از بازی 
گفت: گل های بسیار بدی را دریافت می کنیم. بســیاری از گل های که دریافت می کنیم به خاطر 
نبود تمرکز است. رایو وایکانو فصل بسیار خوبی را تجربه می کند و می دانستیم که کار سختی برابر 
این تیم داریم. در نیمه اول اصال خوب نبودیم؛ این شکست شرم آور است. او درباره ضربه پنالتی 
که مهار کرد؛ اما داور دوباره دستور تکرار آن را داد و گفت: ضربه پنالتی را مهار کردم؛ اما داور به بهانه 
اینکه کارواخال زوتر حرکت کرد آن را تکرار کرد. من به خوبی تمرکز کردم و آن را گرفتم. اشتباه از 
من نبود. متاسفانه پنالتی در بار دوم به گل تبدیل شد و این گل روند بازی را تغییر داد. امیدوارم 
که این آخرین شکست ما در اللیگا باشد و در بازی های بعدی بیدار شویم و به پیروزی برسیم. 

اوجگرفتنکالغهادرسکوتمحض
پیروزی نیوکاسل آنها را به رتبه سوم پریمیرلیگ رساند تا آرســنال و منچسترسیتی، نفس های 
این تیم را در پشت سر خود حس کنند. نیوکاسل پس از 8 بازی شکست ناپذیری در رقابت های 
لیگ برتر انگلستان، توانست خود را به جمع چهار تیم باالی جدول برساند و در هفته پانزدهم این 

رقابت ها جهت مصاف با باشگاه ساوتهمپتون راهی سنت مری شد.
در این دیدار نیوکاسل بر بازی کامال تسلط داشــت و آنها موفق شدند با گل های آلمیرون، کریس 
وود، جو ویلوک و برونو گیمارش تیم میزبان را با نتیجه ۴-1 شکست دهند. این شکست سنگین 
برای ســاوتهمپتون منجر به اخراج رالف هازنهوتل اتریشی نیز شــد و مهم تر از آن، باخت تاتنهام 
مقابل لیورپول موجب شد تا کالغ های شهر نیوکاسل آپون تاین به رتبه سوم لیگ برتر انگلستان 

صعود کنند.

مدیرعامل باشگاه سپاهان:

نمی توانم پروژه نیم فصل دوم سپاهان را لو بدهم
محمدرضا ساکت، مدیرعامل باشگاه سپاهان در گفت و گو با »ایمنا« 
اظهارات جالبی درباره مســائل و موضوعات مطرح در ورزش و فوتبال 

کشورمان داشته که در ادامه بخش هایی از آن را می خوانید:
تفکر عقد قرارداد خواهرخواندگی در سپاهان پرچم دار 

این اقدام را با 80 اســتارت ایران است؛ دهه 
از زدیــم که چونبوری تایلند  قبــل 
سیا جام باشگاه های  در سال آ
و 200۶ به اصفهان  آمد 

به عنوان یک حریف 
آســیایی از شرق با 
ســپاهان یک بازی 
دوســتانه به انجام 
رساند. همان زمان با 
لعهد  باشــگاه های ا
لبنان، العربی کویت و 
کشــور برزیــل ایــن 
ارتباطــات را برقــرار 
کردیم ، حتــی تیمی از 
مربیان مان را به برزیل 
فرســتادیم که برای 15 
روز در آنجــا آمــوزش 
و  مربیــان  دیدنــد؛ 

کارشناسان مرد و زن در رشته هندبال را در ارتباط با واشاش مجارستان، 
برای دوره های آموزشی و دانش افزایی به این کشور فرستادیم.

تاکنون با زنیت چند برنامه داشته ایم. تیم 17 ساله های سپاهان و 
بازیکنان جوانی که اکثرشان تجربه ســفر خارجی نداشتند به روسیه 
رفتند و در یک تورنمنت حضور پیدا کردند. یکی از برنامه هایی که وجود 
دارد سفر تیم 17 ســاله های زنیت در اوایل آذرماه به اصفهان است که 
یک هفته در اینجا کمپ خواهد زد و چهار بازی مقابل تیم های مختلف 

سپاهان انجام می دهد.
با النجف عراق نیز پروژه های مختلفی داریم؛ تیم النجف در مقطعی 
که مردم عراق میزبان زائران اربعین بودنــد 15 روز در اصفهان یکی از 
بهترین اردوها را پشت سر گذاشت، ســپس تیم نوجوانان سپاهان به 
عراق اعزام شــد و حتی با تیم بزرگساالن کوفه مســابقه داد که برای 
بچه های ما تجربه بزرگی به شمار می رود، ضمن اینکه این ارتباطات در 
زمینه های مختلف همچنان ادامه خواهد داشت؛ هم اکنون یک طرحی 
به نام تورنمنت غدیر و همچنین اربعین وجود دارد که در دست بررسی 

است و می خواهیم سازماندهی کنیم.
زمانی که فصل نقل وانتقاالت آغاز می شود گمانه زنی ها، خبرسازی ها 
و حتی سوءاستفاده از جایگاه سپاهان توسط برخی ها صورت می گیرد 
که برای بزرگ جلوه دادن خود سپاهان را به عنوان یک مشتری خطاب 
می کنند و این ماجرا همیشه وجود داشته است؛ طبیعتا نمی توانم ابعاد 
پروژه نیم فصلمان را توضیح بدهم؛ اما از دو ماه گذشته پروژه نیم فصل 
باشگاه سپاهان با یک تیم ســازمان یافته به سرپرستی مورایس آغاز 
شده اســت؛ ما کمترین جابه جایی ها را داریم چراکه مورایس به تمام 
بازیکنانش اعتقاد قلبــی و کامل دارد و همه این بازیکنان براســاس 

تفکرات وی انتخاب شده اند.
برای میالد زکی پور و یاسین ســلمانی که دچار مصدومیت شده اند 
آرزوی ســالمتی دارم؛ بودند کسانی که شــتاب زده درخصوص برخی 
بازیکنان سپاهان اظهارنظر کردند و بعد از گذشت چند هفته همه دیدند 
که بازیکنان ناشــناخته چقدر خوب کار کردند و قضاوت ها درباره شان 

شتاب زده و سرعتی بود.
)در رابطه با دلیل و نحوه جدایی نویدکیا از سپاهان و دشواری های 
هیئت مدیره این باشــگاه برای انتخاب ســرمربی و کادرفنی جدید (: 
فراموش نکنید سپاهان شرایط سختی را پشت سر گذاشت. برای سال 
سوم برنامه ما در سپاهان ادامه همکاری با نویدکیا بود؛ هیئت مدیره و 
مجموعه باشگاه این باور را داشتند که پروژه سه ساله را با نویدکیا پیش 
ببرد؛ اما او به یک باره اعالم کرد که احساس می کنم شاید نتوانم به تیم 

کمک کنم. البته این هم جزو نقاط مثبت نویدکیاست اما این موضوع، 
موقعیتی دشوار را برای باشگاه سپاهان به وجود آورد که باید سرمربی 
جدید را جایگزین نویدکیا می کرد. همین امر نیز باید با بررسی گزینه ها 
صورت می گرفت، از همین رو یک پروژه ســنگین شــبانه روزی برای 
هیئت مدیره ایجاد شد. از همراهی های یوسف زاده، لطفی، پزشک و در 
آن زمان افضل و میرحیدری نیز تشکر می کنم. حتی برخی شب ها در 
باشگاه می خوابیدیم زیرا اختالف ساعت ایران با اروپا و برزیل به گونه ای 

بود که تعطیلی کار ما با آغاز فعالیت های آنان همراه می شد.
 کار پیچیــده ای داشــتیم و از یــک پــروژه دشــوار به این شــرایط 
رسیدیم. چنین نیســت که تیمی یک مرتبه دچار تغییرات در کادرفنی 
 شــود و بخواهد به راحتی نفرات جدیــد جایگزین کند؛ باید فلســفه 
و برنامه ریزی وجود داشته باشد، همچنین آقای طیب نیا و هیئت مدیره 
 کارخانه نیز بر این باور بودند که باشگاه سپاهان یک برند معتبر ورزشی 
 و جــزو خواســته های عمــوم مــردم اصفهــان و حتــی ایــران

 است.
در سخت ترین شرایط تیم بسته شــد و بازیکنان به جمع ما اضافه 
شدند، کادرفنی را تکمیل کردیم و مسیر رو به پیشرفتی داریم و مورایس 
نیز همیشه به من اشــاره می کند که قدم به قدم باید جلو برویم. حتی 
وقتی درمورد برخی بازیکنان باهم صحبت می کنیم وی معتقد است که 
بازیکنان با شرایط تیم وفق پیدا می کنند و این اتفاق نیز هفته به هفته 
رخ می دهد. در این پروژه دو ماهه نیز هیچ کــدام از ابعادی که تاکنون 
مطرح شــده درســت نبوده و هرچیــزی کــه قطعی شــد از طریق 

روابط عمومی باشگاه رسما اعالم خواهیم کرد.
سه رقیب سنتی همیشه بوده اند؛ من می گویم سپاهان، استقالل و 
پرســپولیس! گل گهر نیز اضافه شــده و تیم های تراکتــور و فوالد هم 
قابل احترام هســتند و می توانند مدعی قهرمانی باشند. لیگ امسال 
بسیار سنگین است و هدف گذاری ســپاهان نیز موفقیت در جام های 

پیش رو است که سه جام می شود: لیگ برتر، جام حذفی و سوپرجام!
کامال آمادگی پخش زنده اینترنتی بازی های بانوان فوتبال سپاهان 
را داریم، ناظمی نیز در جلسه قرعه کشی لیگ برتر صحبتی داشته؛ اما 

هنوز نامه اش را ابالغ و ارسال نکرده است.
از همین تریبون می گویم که خانم ناظمی! شــما در روز قرعه کشی 
لیگ برتر اعــالم کردید که باشــگاه ها اجــازه پخش زنــده اینترنتی 
بازی هایشان را خواهند داشــت، پس چرا مجوزش را ابالغ نمی کنید؟ 
مگر شما دغدغه فوتبال بانوان را ندارید! توسعه فوتبال بانوان چگونه باید 

ایجاد شود؟

سوال روز

پروندهیکپرسپولیسیبستهشد
پرســپولیس با پرداخت یک میلیارد تومان، پرونده طلب محمد انصاری از باشگاه را بست.محمد 
انصاری، مدافع چپ سابق پرسپولیس که طی دو سال گذشته برای دریافت مطالبات خود از باشگاه 
پرسپولیس دچار چالش شــده بود، مطالبات خود را به طور کامل دریافت کرد تا پرونده طلب او از 

باشگاه پرسپولیس بسته شود.
محمد انصاری که در توافق با مدیران باشگاه پرسپولیس، مطالبات خود را به یک خیریه اهدا کرده 
بود، آن را در قالب ســه فقره چک به مجموعه مورد نظر داد. چک اول مطالبات طبق برنامه پاس و 
به آن خیریه اهدا شده است؛ اما با فرا رسیدن موعد پرداخت بخش دوم و سوم، چک ها نقد نشد.

همین موضوع باعث شد محمد انصاری اخیرا در باشگاه پرسپولیس حاضر شده و با رضا درویش 
به طور رو در رو صحبت کند. در همین ارتباط خبردار شدیم پیگیری های رضا درویش باالخره نتیجه 

داد و مبلغ یک میلیارد تومان از بدهی محمد انصاری که باقی مانده بود روز قبل پرداخت شد.
به نظر می رسد رضا درویش تمام تالش خود را برای پرداخت بدهی های باشگاه به کار گرفته است 

تا مشکلی برای دریافت مجوز حرفه ای باشگاه وجود نداشته باشد.

یکاستقاللیدستیار»کیروش«میشود؟!
برخی تصور می کردند کی روش، مهدی رحمتی را ببیند راه خود را کج می کند و برخی هم بر این عقیده 
بودند به طور حتم مهدی رحمتی هیچ اشتیاقی برای دیدن کارلوس کی روش نخواهد داشت، چون 
در بهترین سال های دوران بازیگری حضور در اردوی تیم ملی و حضور در تورنمنت های مهم و معتبر 
جهانی را از دســت داد! اما بالعکس دیدار مهدی رحمتی و کارلوس کی روش آنقدر گرم و صمیمی 
بود که گویی در گذشته هیچ اختالفی بین آنها وجود نداشته است. آن کدورت قدیمی و به جا مانده 
را هم کارلوس کی روش فراموش کرده بود و هم مهدی رحمتی و تصاویری که از دیدار این دو به ثبت 

رسیده به گونه ای است که گویی سال های سال با هم همکار هستند.
این اتفاق نشان می دهد کارلوس کی روش با ســپید کردن موها برخی از رفتارهایش را هم تغییر 
داده اســت. دیدار کارلوس کی روش و مهدی رحمتی اما بازتاب جالبی در فضای مجازی داشت. 
برخی از طرفداران فوتبال بر این عقیده اند، ممکن است در آینده ای نزدیک مهدی رحمتی دستیار 
کارلوس کی روش شود. به خصوص که فدراسیون فوتبال به دنبال جانشین پروری برای تیم ملی 
اســت و مهدی رحمتی هم می تواند یکی از گزینه ها باشــد. مهدی رحمتی در دو سه فصل اخیر با 
تیم های پدیده و آلومینیوم اراک نشان داده است در مربیگری همانند دوران دروازه بانی می توان 
حرف هایی برای گفتن داشته باشــد. بعد از خداحافظی موقت مهدی رحمتی از تیم ملی در پایان 
بازی با ازبکستان در مقدماتی جام جهانی 201۴ کارلوس کی روش به این دروازه بان اجازه بازگشت 
به اردوی تیم ملی را نداد و طی مدت حضور کارلوس کی روش در تیم ملی که حضور در دو جام جهانی 
و دو جام ملت ها را تجربه کرد،  مهدی رحمتی دیگر رنگ  پیراهن تیــم ملی را  ندید. به باور اهالی 
فوتبال دعوت از مهدی رحمتی برای حضور در کادر فنی تیم ملی می تواند، موجب فراموشی اتفاقات 

تلح از گذشته از  سوی دروازه بان دیروز تیم ملی و مربی امروز آلومینیوم اراک شود.  

مهاجممغضوباستقاللحتییکریالهمنگرفته!
مدیران وقت استقالل که ارسالن مطهری را در فهرست مازاد قرار داده بودند، نتوانستند او را مجبور و 
تسلیم به جدایی کنند. پس از کشمکش های فراوان، ارسالن مورد غضب سرمربی و در فهرست سیاه 
قرار گرفت؛ تصمیمی بی رحمانه که او را به تنها بازیکن اســتقالل بدل کرده که از ابتدای فصل، هیچ 
مبلغی دریافت نکرده است! با این حال، مطهری با کامبکی فوق العاده در سوپرجام ایران، موفق شد 
تک گل قهرمانی استقالل را برابر نساجی به ثمر رسانده و شایستگی های خود را به ریکاردو ساپینتو، 
سرمربی این تیم ثابت کند. و حاال، با قول مســاعد علی فتح ا...زاده، مدیرعامل جدید استقالل، به 

زودی بخشی از مبلغ قرارداد مطهری پرداخت خواهد شد.

مستطیل سبز

چراآمریکاحریفمحبوب
ایرانمحسوبمیشود؟!

ورزشسه: تیم ملی آمریکا تنها تیمی است که 
ایران در تاریخ جام جهانی موفق به زدن بیش 
از یک گل به آن شده اســت. آمریکا، دومین 
تیمی اســت که ایران در تاریخ جــام جهانی 
برای دومین بار باید مقابل آن به میدان برود. 
ملی پوشــان فوتبال ایران در دوره قبلی، برای 
اولین بار چنین موردی را مقابل پرتغال تجربه 
کردند. آنها در سال 200۶ با حساب دو بر صفر 
مغلوب پرتغال شدند؛ اما ۴ دوره بعد این تیم 
را با تســاوی یک بر یک در جام جهانی 2018 
متوقف کردند. در مــورد آمریکا اما قطعا تکرار 
نتیجه بازی اول مطلوب تیم ملی خواهد بود. 
ایران در گروه دوم جام جهانی 2022 با تیم های 
انگلیس، ولز و آمریکا هم گروه است. شاگردان 
کی روش تا کنون جز آمریکا، با دو حریف دیگر 
دیدار رسمی برگزار نکرده اند. آمریکا اما حریفی 
آشنا و پرخاطره برای ایران است. ملی پوشان 
فوتبال ایران در جام جهانی 1998 با نتیجه دو 
بر یک این تیم را شکست دادند تا به اولین برد 
تاریخ خود در این تورنمنت بزرگ دست یابند. 
در آن دیدار اســتیلی و مهدوی کیــا برای این 
گلزنی کردند و حاال کمتر از ســه هفته دیگر در 
قطر، شــاهد دومین رویارویی ایران و آمریکا 
در چارچوب رقابت هــای جام جهانی خواهیم 
بود. تیم ملی فوتبال ایران جز بازی با آمریکا، 
در هیچ دیداری طی 15 تقابل اخیرش در جام 
جهانی، بیش از یک گل به ثمر نرسانده است. 
تنها ســال 98 دو تیم، تنها دیداری است که با 
گلزنی بازیکنان خودی آن را برنده شــده ایم؛ 
چرا که در جریان پیــروزی مقابل مراکش در 
جام جهانی 2018، این »عزیز بوحدوز« بود که 
به اشتباه دروازه خودی را باز کرد و ایران پیروز 
شد. خیلی از اهالی فوتبال در این دوره نسبت به 
صعود ایران به دور حذفی امیدوار هستند. الزمه 
این مهم، حضوری قدرتمند در مرحله گروهی 
است و قطعا کسب حداقل یک برد نیاز چنین 
کاری خواهد بود. شــاگردان کی روش شاید 
مقابل انگلیس و ولز که حریفان ناشناخته ای 
هستند با مشکالتی مواجه شــوند؛ اما قطعا 
بازی با آمریکا، می تواند کلید یک صعود بزرگ 

شده و دوباره پرخاطره شود. 

فوتبال جهان

وز عکس ر

جایزهجدیدبرایکارلتو:
پالکیبهناممربی
افسانهایایتالیا

نشــریه ایتالیایــی قدیمــی و معتبر 
توتواسپورت، جایزه بهترین مربی سال 
خود را به کارلو آنچلوتی، سرمربی موفق 

رئال مادرید، اهدا کرد.

خبر ورزشی نوشت: در فاصله کمتر از دو هفته مانده 
به شروع مســابقات جام جهانی و اولین بازی تیم 
ملی فوتبال کشــورمان در رقابت هــای 2022 قطر 
بســیاری از عالقه مندان به فوتبال درباره اینکه چه 
کسی مســابقات تیم ملی ایران در این رقابت ها را 

گزارش خواهد کرد، سواالتی را مطرح می کنند.
ظرف روزهای اخیر این شایعه بار دیگر مطرح شد که 
شاید عادل فردوسی پور از طرف کنفدراسیون فوتبال 
آســیا مســابقات تیم ملی ایران برای جام جهانی 
2022 را در صفحه فارسی اینستاگرام کنفدراسیون 
فوتبال آسیا گزارش کند. اتفاقی که تقریبا دو سال 
پیش در تاریخ بیســت و نهم آذرماه سال 1۳99 و 
در فینال لیگ قهرمانان آســیا اتفاق افتاد و همه را 

غافلگیر کرد.
روزی که عادل فردوسی پور گزارش دیدار تیم های 
پرسپولیس و اولسان کره جنوبی را با بغضی که در 
گلو داشت در صفحه فارسی AFC آغاز کرد و اتفاقا 
همان گزارش نیز با اســتقبال کم سابقه مخاطبان 
اینســتاگرامی این صفحه مواجه شد و رکورد قابل 

توجهی را هم برجای گذاشت.
حاال و در شــرایطی که گفته می شود احتماال عادل 
فردوســی پور در جریان برگزاری مسابقات 2022 
قطر به این کشور سفر می کند بعضی بر این اعتقادند 
که شاید بار دیگر سورپرایز کنفدراسیون فوتبال آسیا 
برای عالقه مندان ایرانی فوتبال، گزارش مسابقات 
تیم ملی کشــورمان با صدای عادل فردوســی پور 

باشد.
شــایان ذکر اســت؛ موضوع گــزارش فینال لیگ 
قهرمانان 2020 آسیا توسط عادل فردوسی پور نیز تا 
چند ساعت پیش از شروع آن دیدار رسانه ای نشده 
بود و در نهایــت این اتفاق باعث تعجب بســیاری 
از اهالی ورزش به ویژه پرسپولیســی ها شــد و با 
تکرار احتمالی این اتفاق این بار همه اهالی فوتبال 

سورپرایز خواهند شد.

سورپرایزدوبارهایرانیهاباصدای»عادل«!
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مدیر منطقه ۹ شهرداری خبر داد:

احیای بزرگ ترین بافت فرسوده کشور در منطقه 9 اصفهان
مدیر منطقه ۹ شــهرداری اصفهان با اشــاره به طرح بازآفرینی محله ســودان گفت: با اجرای این طرح، 
بزرگ ترین بافت فرسوده کشور در این منطقه احیا می شود.به گزارش ایمنا، سیدسلمان قاضی عسگر با بیان 
اینکه رویکرد محله محوری در طرح بازآفرینی شهری خدمتی موثر به شهروندان محالت کم برخوردار است، 
اظهار کرد: در این راستا محله سودان منطقه ۹ با ۱۲ هکتار بافت فرسوده از ۲۱ هکتار وسعت به عنوان اولویت 
اول طرح باز آفرینی شهری در مسیر کمیسیون ماده ۵ قرار گرفت.وی با بیان اینکه یکی از کمیسیون های 
مهم وابسته به شهرداری و موضوع ساخت وساز، کمیسیون ماده ۵ است، افزود: بر اساس برنامه ریزی کامال 
مدون، در طرح بازآفرینی محله سودان تمام خدمات رفاهی طبق سرانه جمعیت برای زندگی شهری در 
این محله با ۹۲۰۰ نفر جمعیت طراحی شده است.مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان با اشاره به بازدید اعضای 
کمیسیون ماده ۵ از محله سودان، تصریح کرد: با اجرای این طرح، بزرگ ترین بافت فرسوده کشور در این 
منطقه احیا می شود، در حال حاضر این طرح در مرحله دریافت مصوبه قرار دارد که امیدواریم تا پایان آبان ماه 
تصویب شود.وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده در صورت تصویب این طرح تا پایان آبان ماه، 
مراسم کلنگ زنی طرح بازآفرینی محله سودان اوایل آذرماه با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار خواهد شد.

مدیر منطقه پنج شهرداری مطرح کرد:

اجرای طرح آموزشی خشکاله در منطقه ۵ اصفهان
مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان از اجرای طرح آموزش خشکاله در این منطقه خبر داد و گفت: خشکاله ها 
از پسماند میوه، ســبزیجات و تفاله های چای تهیه می شــود و برای تامین خوراک دام و طیور در غرفه ها 
جمع آوری و به دامداری ها تحویل داده می شود.حسین کارگر اظهار کرد: طرح آموزش خشکاله به منظور 
آشنایی هرچه بیش تر شهروندان با مدیریت پسماند تر و کاهش میزان شیرابه پسماندهای تر که سبب 
معضالت زیست محیطی بسیاری می شود، اجرایی شده است.وی با اشاره به اهمیت مشارکت شهروندان 
در مبادله خشکاله، افزود: بر اساس این طرح ماهانه ۱۰ جلسه آموزشی برای شهروندان در فرهنگسراهای 
منطقه برگزار می شود.مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان با بیان اینکه طرح خشکاله و آموزش مراحل آن 
به شهروندان می تواند عادت های نادرست مربوط به بازیافت را تغییر دهد، تصریح کرد: این خشکاله ها از 
پسماند میوه، سبزیجات و تفاله های چای تهیه و برای تامین خوراک دام و طیور در غرفه ها جمع آوری و به 
دامداری ها تحویل داده می شود.وی خاطرنشان کرد: در فصل تابستان روزانه ۱۰۰ تن زباله و  در فصل سرد 
سال روزانه ۷۰ تن زباله و به طور میانگین در این منطقه روزانه ۸۱ تن زباله جمع آوری می شود.حسین کارگر 
اظهار کرد: روزانه ۹۵۰۰ تن پسماند خشک از سطح شهر جمع آوری می شود که با توجه به آموزش های داده 

شده، بیشترین حجم پسماند خشک به منطقه پنج اختصاص دارد.

مسئول امور آموزش و فرهنگ ترافیک معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری:

آموزش های ترافیکی شهرداری اصفهان فراشهری شد
مســئول امور آموزش و فرهنگ ترافیک معاونت حمل ونقل و ترافیک شــهرداری اصفهان گفت: ۲۰۰ 
دانش آموز از مدارس نجف آباد توسط کارشناسان شهرداری اصفهان، آموزش »پلیس مدرسه« را خواهند 
دید. نرگس یالوردی با بیان اینکه دوره های آموزش »پلیس مدرسه« فراشهری شد، اظهار کرد: معاونت 
حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان برگزاری این دوره یک روزه را پس از شهر اصفهان در شهرهای دیگر 
استان نیز برنامه ریزی کرده است، بنابراین در حال حاضر با همکاری شهردار نجف آباد این شهر مقصد 
این دوره یک روزه از آموزش قرار می گیرد.وی در خصوص آموزش گروهی از دانش آموزان شهر نجف آباد 
افزود: ۲۰۰ دانش آموز از دبستان های این شهرستان توسط کارشناسان اداره آموزش معاونت حمل ونقل 
و ترافیک شهرداری اصفهان تحت آموزش پلیس مدرسه قرار می گیرند.مسئول امور آموزش و فرهنگ 
ترافیک معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان ادامه داد: در این دوره آموزشی یک روزه، از هر 

مدرسه چهار دانش آموز به عنوان پلیس مدرسه انتخاب می شوند.

مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرده اقدامات صورت گرفته در مرمت گنبد مسجد امام)ره( و مسجد شیخ  لطف ا...  غیراستاندارد بوده و باید متوقف شود؛ 

روز از نو، روزی از نو!

فارس: مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی در گزارشی در خصوص 
مرمت گنبد مسجد امام)ره( و مسجد شــیخ  لطف ا... نوشت: کیفیت مواد و 
مصالح به کاررفته و رنگ و شــکل نقوش آن با کاشی های قدیمی همخوانی 
ندارد و متاسفانه در این زمینه نظارتی نیز وجود نداشته است؛ بنابراین در کل 
می توان گفت که اقدامات صورت گرفته در مرمت گنبدها غیراستاندارد و خارج از 
عرف و علم مرمت بوده و باید سریع تر متوقف شود.به گزارش خبرگزاری فارس 
از اصفهان، بیش از ۱۰ سال است که گنبد مسجد امام)ره(، داربست های فلزی 
را بر پیکر خود تحمل می کند و گردشگران با دیدنش چهره در هم می کشند، اگر 
چه ابتدای امسال میراث، نوید باز شدن بخشی از داربست ها را داد و قسمتی از 
داربست ها هم باز شد، اما انتشار عکسی که نشان از اعوجاج در قسمتی از گنبد را 
می داد، باعث شد بار دیگر داربست ها بر گنبد ظاهر شود.بسیاری از کارشناسان 
نظرات تخصصی خود را درخصوص اشکال به وجود آمده دادند، به طوری که 
محمد مهدی کالنتری، پژوهشــگر دکتری مرمت و احیای بناها و بافت های 
تاریخی در گفت وگو با خبرنگار فارس گفته بود: »بعد از اینکه ما آسیب شناسی 
کردیم و دیدیم مشکل از کاشی نیست و از ســازه کار است، آن نامه را زدیم و 
شورای فنی خواست تشکیل شود، اما میراث فرهنگی اصفهان جلوی شورای 
فنی را گرفت و هیچ کس هم حاضر نیست حداقل یک اسکن لیزری کند.«چند 
ماه بعد در مرداد ماه بود که شورای عالی نظارت بر مرمت گنبد مسجد امام)ره( 
تشکیل شد، علی دارابی در احکامی جداگانه، اسکندر مختاری، سید مرتضی 
فرشته نژاد، مهرداد حجازی و علیرضا ایزدی را به عنوان اعضای شورای عالی 
نظارت حفظ و مرمت میراث فرهنگی منصوب کرد کــه وظیفه اصلی اعضای 

این شورا، بررســی وضعیت مرمت گنبد مسجد امام)ره( و رسیدگی به قصور 
احتمالی در مرمت صورت گرفته است.

بســیاری از بناهای تاریخی با توجه به منحصر به فرد بودن شان، دارای 
مشکالتی هستند 

در این خصوص علیرضا ایزدی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دســتی اصفهان  در گفت وگو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار کرد:  تاکنون 
بیش از چهار جلسه از این شوار برگزار شده و این جلسات ادامه دارد، افراد این 
شورا شناخته شده هستند، در حوزه مرمتی کشور در سنوات گذشته اتفاقاتی 
افتاده و تهدیداتی ایجاد شــده با این وضعیت و رویکرد جدید دولت و افراد 
دغدغه مند این حوزه می توانیم این تهدید را به فرصت تبدیل کنیم.وی با بیان 
اینکه این شورا فقط نگاهش به مسجد امام)ره( نیست، بیان کرد: بسیاری از 
بناهای تاریخی نه تنها در اســتان اصفهان بلکه در کشور با توجه به منحصر به 
فرد بودنشان، دارای مشکالتی هســتند که باید برای شان نسخه منحصربه 

فردی نوشت.

 کیفیت مرمت، قربانی تعجیل در کار
ایزدی با تاکید بر اینکه بر نوع بودجه ریزی ما مشکالتی وارد است که به سازمان 
مدیریت برنامه ریزی کشور و دســت اندرکاران حوزه بودجه برمی گردد، بیان 
کرد: بخشــی از بحث های ما به نوع نگاه مجموعه های نظارتی از جمله دیوان 
محاسبات نیز برمی گردد که نگاه شان به این پروژه ها مثل بقیه پروژه هاست در 

صورتی که در قدیم و اوایل استخدام ما، تابع قانون دانشگاه ها بودیم؛ در قانون 
دانشگاه ها، پایان سالی مالی نداریم، ما با این شرایطی که امروز داریم در بازه 
زمانی دو سه ماهه باید اعتبارمان را جذب کنیم و اولین قربانی این تسریع و 

تعجیل، کیفیت مرمتی ما است.

از نظرات کارشناسان استفاده می کنیم
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصفهان با اشاره به اینکه 
در این شورا ایراداتی که در بسیاری از بناها و نه فقط اصفهان وجود دارد به عنوان 
نسخه کشوری پایش می شود، تصریح کرد: با این کار می توانیم در یک فضای 
تخصصی و علمی این ایرادات را مرتفع کنیم و نسخه مناسبی را برای وضعیت 
مرمتی کشور ببندیم، شورای عالی، بحث نظارت را دارد و نظارت یعنی مهم ترین 
بخش در اجرا وقتی بتوانیم نظارت را دقیق کنیم معضالت اجرایی نیز مرتفع 
خواهد شد.وی با بیان اینکه از برخی کارها نقشــه برداری شده و برنامه های 
مختلفی داشتیم، خاطرنشان کرد: در اســرع وقت نتیجه پایش ها را به دکتر 
دارابی می دهیم که بتوانیم فکر اساسی هم از نظر استحکام بنا و هم تزیینات و 
مرمت مسجد امام)ره(، شیخ لطف ا...، چهارباغ و سایر مجموعه های تاریخی 
داشته باشیم، شورا در حال حاضر در مرحله بررسی و مطالعه است، بعد از اعالم 

به وزارتخانه و رسیدن به نتیجه قطعی، مصوبات را به مردم اعالم می کنیم.

اعالم نظر مرکز پژوهش های مجلس درباره مرمت گنبد مساجد جامع 
عباسی و شیخ لطف ا...

همچنین هفته گذشته نیز مرکز پژوهش های مجلس در چهار بند زیر، نتیجه 
بررسی خود درباره مرمت گنبد مساجد امام)ره( و شیخ لطف ا... در اصفهان 
را اعالم کرد:۱- اقدامات صورت گرفته مرمت نبوده، بلکه نوســازی اســت؛ از 
۱۶۰ سال پیش تا سال ۱۳۸۹ هیچ گونه تغییری بر کاشی های شکم گنبد رخ 
نداده بود، اما در مرمت اخیر کاشی های شکم گنبد نیز تخریب و تعویض شده 
است. ۲- طرح یا طرح های مرمت کارشناسی شده که توسط کمیته یا شورای 
فنی تایید شــود اصال وجود نداشــته، طرح مطالعاتی صحیحی برای مرمت 
انجام نشده و در واقع سلیقه فردی یا گروهی در این امر دخیل بوده است.۳- در 
خصوص اجرای طرح نیز متاسفانه نظارت مناسبی صورت نگرفته است؛ عدم 
وجود طرح جامع مرمت، طوالنی شدن فرآیند اجرا، تغییرات مدیریتی و نبود 
نگاه کارشناسی از جمله دالیل عدم نظارت اســت.۴-کیفیت مواد و مصالح 
به کاررفته و رنگ و شکل نقوش آن با کاشــی های قدیمی همخوانی ندارد و 
متاسفانه در این زمینه نظارتی نیز وجود نداشته است؛ بنابراین در کل می توان 
گفت که اقدامات صورت گرفته در مرمت گنبدها غیراستاندارد و خارج از عرف و 

علم مرمت بوده و باید سریع تر متوقف شود.

مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان گفت: باید از دیدگاه 
خالقانه نوجوانان دهه هشــتادی برای اداره شــهر و 
زندگی بهتر، استفاده و مســائل روز آنها را ریشه یابی 
کنیم که این مهم مستلزم دیده شدن، هویت بخشیدن 

و ایجاد عزت نفس در آن هاست.
محمد صیرفی نژاد در نخستین سلسله نشست های 
شورای مشورتی نوجوانان منطقه دو شهرداری اصفهان 
اظهار کرد: طی یک سال اخیر سعی شده است در این 

منطقه از نظرات معتمدان، دانشجویان، اصناف، افراد 
خالق و ایده پرداز استفاده شــود، امروز نیز برحسب 
وظیفه از دیدگاه خالقانه نوجوانان دهه هشتادی برای 
مدیریت شهری استفاده خواهیم کرد.وی ادامه داد: 
نوجوانان و جوانان به عنوان عضو آینده ساز جمع قابل 
توجهی از شهروندان را تشکیل می دهند، بنابراین این 
حق بر آنها وجود دارد که به عنوان یک عضو از این جامعه 
در اداره شهر مشارکت داشــته باشند.مدیر منطقه دو 
شهرداری اصفهان تاکید کرد: تاکنون برآیند اداره شهر 
بر مبنای تفکر نسل های گذشته بوده است و ما باید از 
دیدگاه خالقانه نوجوانان دهه هشتادی نیز برای اداره 
شهر و زندگی بهتر برای شهروندان استفاده و مسائل روز 
آنها را ریشه یابی کنیم که این امر مستلزم دیده شدن، 

هویت بخشیدن و ایجاد عزت نفس در آنان است.وی با 
بیان اینکه فعالیت بر زمین مانده در منطقه زیاد است، 
تصریح کــرد: باید برای رفع مشــکالت، برنامه ریزی 
منسجم و هدفمندی را در سطح منطقه عملیاتی کنیم، 
به همین منظور مردم را در اداره شهر شریک کرده ایم 
تا با ایده های ســازنده خود به اداره بهتر شــهر کمک 
کنند.صیرفی نژاد با اشــاره به توســعه فرهنگسراها و 
ورزشگاه ها گفت: احداث خانه فرهنگ کودک و نوجوان 
اصفهان با زیربنای ۴۲۵۰ مترمربع در چهار طبقه و در 
مجاورت پارک قلمستان یکی از مهم ترین پروژه های 
در حال ساخت منطقه است که در اواسط سال آینده 
برای اهالی منطقه دو خاصه محــالت برزان و آفاران 

بهره برداری می شود.

مدیر منطقه دو شهرداری بیان کرد:

استفاده از دیدگاه خالقانه نوجوانان در اداره شهر

مدیر نشر نوشته:

ادبیات کودک را دست کم گرفته ایم
مدیر نشر نوشته با بیان اینکه نویسنده برای نوشــتن یک اثر کودک باید زمان زیادی را به مطالعه، 
تحقیق و آموزش گذرانده باشد، گفت: نویســندگی کتاب کودک مثل هر فن و هنر دیگری به زمان 
و آموزش بسیار نیاز دارد تا به بلوغ برسد.سید مهدی آل صاحب فصول، مدیر نشر نوشته است که 
مهرماه سال ۱۳۸۲ با انتشار کتاب »می خواهم پژوهشگر شوم« و افتتاح فروشگاه کتاب خود در 
اصفهان، به عنوان ناشر تخصصی کودک و نوجوان فعالیت خود را آغار کرد. صاحب فصول در گفت وگو 
با ایسنا، ادبیات کودک را بخش نوپای ادبیات ایران دانست و با بیان اینکه در اصفهان پیش از انقالب 
و از ســال ۱۳۵۰ به بعد کتاب هایی در حوزه کودک و نوجوان کار شده است، اظهار کرد: کتاب کودک 
با وجود  تصور اکثر افراد، حوزه ای بسیار ســخت است و به تخصص های زیادی نیاز دارد.وی ادامه 
داد: کتاب کودک، دریای عمیقی اســت که افراد برای ورود به آن باید تجربه و دانش بسیار داشته 
باشند، زیرا مفاهیم و محتواهای عمیق باید در قالب های محدود گنجانده شود و این کار، هنرمندی 
بسیاری را می طلبد. در گذشته تجربه و تخصص کافی برای این کار وجود نداشت، اما االن شرایط 
بهتر شده و نویسندگان دانش و تجربه بیشتری دارند ضمن اینکه ناشران تخصصی نیز در این حوزه 

در اصفهان فعال شده اند.
صاحب فصول با اشاره به دالیل اقبال بیشتر ناشران به کتاب های ترجمه گفت: کار چاپ کتاب ترجمه 
راحت تر است زیرا محتوای کتاب ترجمه، آماده و انتقال آن راحت تر است،  همچنین به علت عدم 
عضویت کشور ما در WTO ناشران مبلغی برای تصویرگری کتاب پرداخت نمی کنند؛ از سوی دیگر 
مردم تمایل چندانی به خرید و مطالعه کتاب ندارند و با اینکه افزایش قیمت کتاب نسبت به سایر 
محصوالت بسیار ناچیز بوده، خرید آن برای مردم سخت اســت. بنابر این ناشر هم تالش می کند 
قیمت نهایی محصول را کاهش دهد و این کاهش قیمت در کتاب های ترجمه  سهل و آسان است.

مدیر نشر نوشته با بیان اینکه تولید کتاب تالیفی هم زمان بر و هم گران است، توضیح داد: برای مثال 
یک مجموعه کتاب ۳۲ جلدی که برای هر حرف الفبا توسط نشر نوشته چاپ شد  چهار سال طول 
کشید و نزدیک به ۳۰ نفر متخصص در فرآیند تالیف و چاپ این کتاب درگیر و دخیل بودند، بنابراین 
این فرآیند سخت، گران و زمان بر است؛ همچنین بعضی از افراد هنوز ادبیات کودک را دست کم گرفته 
و مطالب کم مایه و بدون محتوا را به صرف محاوره بودن زبان در زمره آثار کودک می دانند که اصوال 
در ارزیابی ها مورد قبول ناشران قرار نمی گیرند و جمع این عوامل باعث شده تا آثار ترجمه نسبت به 

آثار تالیفی در حوزه کتاب کودک بیشتر باشد.

برگزاری 2 هزار برنامه فرهنگی در هفته کتاب اصفهان
سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی اســتان اصفهان گفت:۲ هزار برنامه فرهنگی به مناسبت 
بزرگداشــت ســی امین دوره هفته کتاب در کتابخانه های عمومی اســتان اصفهــان اجرا خواهد 
شد.حجت االسالم رمضان علی معتمدی اظهار کرد: ۲ هزار برنامه فرهنگی به مناسبت بزرگداشت 
سی امین دوره هفته کتاب در کتابخانه های عمومی استان اصفهان اجرا خواهد شد.وی خاطرنشان 
کرد: طرح ها و برنامه های پاسداشت این هفته، با محوریت کتاب و در قالب قصه گویی، جمع خوانی 
کتاب، نشست کتاب خوان، مسابقات کتاب خوانی و دیگر برنامه های مرتبط با حضور عموم مردم 
و دوستداران کتاب اجرا می شود.سرپرســت اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان افزود: 
برنامه های هفته کتاب در سه سطح استانی، شهرستانی و کتابخانه ای، پیش بینی شده تا همه در 
این رویداد فرهنگی نقش داشته باشند و بتوانند از طرح های تدارک دیده شده بهره مند شوند.وی  
تصریح کرد: غبارروبی مزار شهدا و تجدید میثاق با آرمان های امام خمینی )ره( و انقالب، برگزاری 
نشست خبری، مسابقات الکترونیکی و برگزاری آیین نکوداشت و تقدیر از خادمان عرصه کتاب و 
کتاب خوانی بخشی از برنامه های پیش بینی شده در سطح استانی خواهد بود.سی امین دوره هفته 
کتاب جمهوری اسالمی ایران با شــعار »ما همانیم که می خوانیم« از بیست ویکم تا بیست وهفتم 

آبان ماه ۱۴۰۱ در سراسر کشور برگزار می شود.

با مسئولان

اخبار

سیاست ها و رویکرد جدید 
دفتر تخصصی سینما 

شهرداری اصفهان

خبر روز

مدیــر دفتــر تخصصی ســینمای ســازمان 
فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری 
اصفهان سیاســت ها و رویکرد جدید این دفتر 
را تشریح کرد.ســعید محمدی پناه  اظهار کرد: 
دفتر تخصصی ســینمای ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان از سال 
۹۵ با مدیریت مصطفی حیدری کار خود را آغاز 
کرد، اما مشکالتی در رابطه با فضای کاری این 
دفتر وجود دارد کــه این مکان به زودی جابه جا 
خواهد شد.وی افزود: این مجموعه تخصصی 
در موزه هنرهای معاصر مستقر است و با انجام 
اقدامات مرمتــی در آن، بــه زودی در فضایی 
دیگر اســتقرار خواهد یافت تا بتواند برنامه ها 
و طرح های ســینمایی را با ســرعت و کیفیت 
بهتری دنبال کند.مدیر دفتر تخصصی ســینما 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: دو محل برای مکان جدید 
در نظر گرفته شده اســت که به زودی در یکی از 
آن ها مستقر خواهیم شد.وی خاطرنشان کرد: 
دفترهای تخصصی در شهر، تسهیلگر و حامی 
سینماگران و دانشــجویان رشته های مرتبط با 
هنر نمایشی اســت. برپایی نشست ها، کارگاه 
آموزشی ها، دوره های آموزشی، پاتوق های نقد 
فیلم و مستندسازی در این دفتر دنبال خواهد 
شــد.محمدی پناه ادامه داد: انتشار نوشته ها و 
مجله های مرتبط با این دفتر تخصصی فعالیت 
دیگری است که پیگیری خواهد شد. در همین 
رابطه یک دوره فیلم نامه نویسی برگزار شده که 
همه مطالب آن دوره در قالــب مجله یا کتاب 
منتشر شــده اســت تا عالقه مندان بتوانند از 
محتوای آن اســتفاده کننــد.وی تصریح کرد: 
اداره ای به نام توســعه فرهنگ شــهروندی در 
مجموعه شــهرداری وجــود دارد کــه مطالب 
فرهنگی و اجتماعــی را در قالب نمایش های 
خیابانی اجرا می کند، از سوی دیگر این دفتر هم 
در بخش ســینما و در موضوع فرهنگ سازی و 
توسعه فعالیت های هنری، می تواند فعالیت 
و آثاری با مباحث فرهنگ و حقوق شهروندی 

منتشر کند.

مسئول امور فرهنگی هنری تخت فوالد اصفهان گفت: رویداد تخت فوالد شناسی از ۲۲ مهرماه به مدت ۵ هفته با حضور اساتید و کارشناسان برجسته درحوزه 
تخت فوالدشناسی در اصفهان برگزار شد.سعید پرورش  اظهار کرد: رویداد تخت فوالد شناســی از ۲۲ مهرماه به مدت ۵ هفته با حضور اساتید و کارشناسان 
برجسته درحوزه تخت فوالدشناسی و با ارائه سرفصل های مرگ اندیشی، اهمیت و جایگاه تاریخی تخت فوالد، گورستان های تاریخی اصفهان، گردشگری 

معنوی، معرفی رجال و مشاهیر تخت فوالد، پدیده ها و معماری تخت فوالد برگزار شد.
وی با اشاره به ظرفیت های فراوان گردشگری و معنوی سرزمین تخت فوالد به عنوان قطب گردشگری معنوی؛ آشنایی شهروندان و پژوهشگران با ظرفیت ها 

و مشاهیر این سرزمین مقدس را از اهداف دوره برگزار شده بیان کرد.
پرورش در ادامه گفت:با توجه به استقبال عالقه مندان و شهروندان تکرار دوره و برگزاری مجدد این کارگاه توانمندسازی و دانش افزایی طی دو ماه آینده انجام 

خواهد شد. عالقه مندان جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره ۰۹۰۲۸۰۱۱۳۵۵ تماس حاصل  کنند.

برگزاری دوره تخت فوالد شناسی در اصفهان

نشست صمیمانه 
نمایندگان 

کانون های فرهنگی 
هنری مساجد با 
شهردار اصفهان.
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در جریان برگزاری آیین اختتامیه بیســت و چهارمین سمپوزیوم فوالد که در سالن 
همایش های کیش برگزار شــد، بــا رای حداکثری فعاالن و متخصصان شــرکت 
کننده، محمدیاسر طیب نیا به عنوان »مرد سال فوالد ایران« انتخاب و مورد تجلیل 

قرار گرفت. 
محمد یاسر طیب نیا، مدیر عامل فوالد مبارکه در پی کسب این عنوان تصریح کرد: به 
شکرانه خداوند فوالد مبارکه امروز در مقتدرترین و امیدوارکننده ترین وضعیت قرار 
دارد. وی در بخش نخست سخنان خود گفت: در ابتدا یاد می کنم از 12 آبان ماه سال 
1380 به عنوان سالروز بازدید رهبر معظم انقالب اسالمی از فوالد مبارکه که این بازدید 
نشان دهنده جایگاه و اهمیت این مجموعه صنعتی برای ارکان تصمیم گیرنده کشور 
بوده و همین امر طی سال های گذشته موجب کسب دستاوردهای ارزشمند در این 

قطب صنعتی شده است.

»مرد سال فوالد«، همکاران من در گروه فوالد مبارکه هستند
محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه پس از دریافت تندیس مرد 
ســال فوالد ایران در اختتامیه ســمپوزیوم فوالد 401 در جمع مدیران، صنعتگران، 
کارشناسان و حاضران در ســمپوزیوم گفت: در ابتدا یاد می کنم از 12 آبان ماه سال 
1380 به عنوان سالروز بازدید رهبر معظم انقالب اسالمی از فوالد مبارکه که این بازدید 
نشان دهنده جایگاه و اهمیت این مجموعه صنعتی برای ارکان تصمیم گیرنده کشور 
بوده و همین امر طی سال های گذشته موجب کسب دستاوردهای ارزشمند در این 

قطب صنعتی شده است.
وی تصریح کرد: مرد ســال فوالد، همکاران من در گروه فوالد مبارکه هســتند که با 

وجود موانع بسیار، توانستند رشد تولید را حفظ کنند.
طیب نیا افزود: مرد سال فوالد آن هایی هســتند که رکوردهای پی درپی تولید را در 
فوالد مبارکه رقم زدند؛ مرد سال فوالد آن هایی هستند که در حمله بی سابقه سایبری 

به فوالد مبارکه، در کمتر از 36 ساعت، جریان تولید این شرکت را به طور کامل برقرار 
کردند.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشــان کرد: مرد سال فوالد آن کارگری است 
که با دستان پینه بسته کنار کوره کار می کند. مرد ســال فوالد کسانی هستند که در 
شرکت های دانش بنیان و در اوج تحریم ها، با بومی سازی مواد، قطعات و تجهیزات، 

اجازه ندادند خدشه ای به تولید فوالد مبارکه وارد شود.
وی، افتخار کسب عنوان مرد سال فوالد ایران را به همکاران خود در گروه فوالد مبارکه 
تقدیم کرد و اذعان داشت: افتخار کسب این عنوان را به دستان پینه بسته کارگران، 
بازنشستگان و درایت مدیران بلندهمت فوالد مبارکه تقدیم می کنم که این مجموعه 
را همچون امانتی ارزشمند به ما تحویل دادند تا ضمن صیانت، آن را به اوج بهره وری 

و تعالی رهنمون سازیم.

درصدد تولید انبوه ورق فوالد زنگ نزن در فوالد مبارکه هستیم
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در پایان این آیین به سواالت خبرنگاران این چنین 
پاسخ داد: همکاران ما درصدد هستند که در داخل کشــور، با استفاده از تجهیزات 
موجود و بدون حضور یک کارشناس خارجی، تختال فوالد زنگ نزن و ورق آن را به 

تولید انبوه برسانند.
استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود، توســعه کمی، کیفی و متوازن، توسعه 
سرمایه های انسانی، نگاه جدی به حوزه نوآوری و فناوری های جدید و تبدیل شدن 
به یک صنعت سبز با نگاه ویژه به مسائل زیست محیطی، 5 رویکرد اصلی ما در فوالد 

مبارکه بوده که طی یک سال گذشته این رویکردها را دنبال کرده ایم.
ظرفیت های ارزشمندی در کشور ما نهفته است و اگر از این ظرفیت ها استفاده کنیم، 
می توانیم شــاهد بهترین دســتاوردها به خصوص در حوزه معدن و صنایع معدنی 

باشیم؛ چراکه زیرساخت های بسیار مناسبی در فوالد مبارکه وجود دارد.

استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود برای عرضه محصوالت جدید به بازار
فوالد مبارکه طی یک ســال گذشته رکوردهای بسیار ارزشــمندی در حوزه تولید به 
ثبت رساند، اما صرفا رســیدن به این رکوردها کافی نیســت و باید از ظرفیت های 
موجود به بهترین وجه بهره ببریم. رویکــرد ما با توجه به رکود جهانی صنعت فوالد، 
استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود است تا بتوانیم محصوالت جدیدی را به 

بازار عرضه کنیم. 
تولید ده ها محصــول جدید از گریدهای جدید تختال گرفتــه تا محصوالت نهایی، 
ورق های آجدار، گریدهــای مربوط به لوله های خطوط انتقــال نفت و گاز و تختال 

موردنیاز برای تولید ورق های الکتریکی، تولیدات ارزشمندی بود که طی یک سال 
گذشته در فوالد مبارکه انجام و آماده عرضه به بازار شد.

ارزش ورق زنگ نزن حدود 10 برابر ورق فوالدی معمولی است
آخرین دستاورد ارزشمند ما در حوزه تولید محصوالت و گریدهای جدید، تولید تختال 
فوالد زنگ نزن بود که به لطف الهی حاصل شــد و همکاران ما درصدد هستند که در 
داخل کشور، با استفاده از تجهیزات موجود و بدون حضور کارشناسان خارجی، این 
محصول و ورق آن را به تولید انبوه برسانند.  فوالد زنگ نزن غالبا در دنیا با تکنولوژی 
VOD تولید می شــود، اما فوالد مبارکه این محصول را با تکنولوژی RH تولید کرده 
است. سالیانه تنها 50 میلیون تن از حدود یک میلیارد و ۹00 میلیون تن فوالدی که 
در دنیا تولید می شود از نوع فوالد زنگ نزن است، اما رشد فزاینده ای در ارزش این 

محصول شاهد هستیم.
ارزش ورق فوالدی زنگ نزن حدود 10 برابر ورق فوالدی معمولی اســت. در ســال 
2022 ارزش بازار فوالد زنگ نــزن قریب به 1۹5 میلیارد دالر بوده و با وجود ســهم 
اندک این محصول در تناژ، به لحاظ ارزشی در بازار محصوالت فوالدی در جهان سهم 

قابل توجهی است.

رشد ارزش بازار فوالد زنگ نزن در جهان
پیش بینی می شود ارزش ساالنه بازار فوالد زنگ نزن از 204 میلیارد دالر در سال 2022 
به حدود 300 میلیارد دالر در سال 202۹ افزایش یابد. رشد سرمایه گذاری در حوزه 
تولید این محصول، قریب به 5.6 درصد در سال پیش بینی شده که این میزان رشد 
در کشورهای صنعتی فزاینده تر اســت. پیش بینی می شود مصرف این محصول تا 

سال 2030 رشد فزاینده و تصاعدی داشته باشد.

پیشرفت ۵8 درصدی پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی
حجم پروژه های توســعه ای در فوالد مبارکــه به ویژه در حوزه های زیرســاختی و 
نیروگاهی نسبت به سال گذشــته بیش از 20 برابر رشد داشته است. پروژه احداث 
نیروگاه ســیکل ترکیبی فوالد مبارکه در کمتر از 10 ماه، 58 درصد پیشرفت فیزیکی 
داشته و امیدوارم در ابتدای سال آینده، فازهای اول و دوم آن به بهره برداری برسد.

فوالد مبارکه برای احداث نیروگاه خورشیدی، میادین گازی، حوزه های حمل ونقل 
و زنجیــره تامین ســرمایه گذاری های زیــادی انجــام داده و امیدواریــم با این 
ســرمایه گذاری ها، با وجود محدودیت های موجــود، بتوانیم جریــان تولید را در 

سال های آتی حفظ کنیم و در تولید محصوالت جدید به خودکفایی کامل برسیم.

متخصصان حوزه بورس ارزش سهام فوالد را به خوبی درک می کنند
همواره افراد آگاه و متخصصان حوزه بورس، ارزش سهام فوالد را به خوبی درک می کنند؛ 
چراکه سهام این شرکت یکی از بهترین و بنیادی ترین سهام های بورس کشور است. با 
نگاه جامع به شرایط بازار، فوالد مبارکه امروز در مقتدرترین و امیدوارکننده ترین وضعیت 
قرار دارد. در شرایط رکود جهانی بازار فوالد، شــرکت فوالد مبارکه با اتفاقات متعددی 
ازجمله هجوم سایبری، حمالت رسانه ای و محدودیت های انرژی نیز مواجه بوده و با 
این وجود شاهد افزایش تولید و رکوردزنی های پی درپی تولید در این شرکت بوده ایم.

پایداری تولید و کاهش مصرف انرژی
طی یک سال اخیر محصوالت جدید متعددی به ســبد کاالیی خود اضافه کردیم و 
توسعه های بسیار زیادی را در حوزه زیرساختی، حمل ونقل، نیروگاه های تجدیدپذیر و 
میادین گازی در دستور کار داریم که هریک از این اقدامات به تنهایی به صنعت فوالد تنه 
می زند. ازاین رو با اجرای طرح هایی که در دستور کار داریم، نه تنها به لحاظ زیرساختی و 
پایداری تولید شرکت را بیمه می کنیم، بلکه به لحاظ زیست محیطی و کاهش مصرف 

انرژی نیز اتفاقات خوبی را در صنعت کشور رقم می زنیم.

توانمندی فوالد مبارکه در مدیریت بحران ها
در خصوص قطعی گاز در فصل سرما و آسیب رساندن آن به روند تولید باید گفت این 
امر مسلما به تولید لطمه خواهد زد؛ همان طور که سال های گذشته نیز این اتفاق افتاد، 
اما نقطه قوت ما این اســت که توان مدیریت محدودیت ها و بحران ها را داریم. ما با 

برنامه ریزی، بحران را مدیریت کردیم و در نهایت به افزایش تولید رسیدیم.
فوالد مبارکه، صنعت کوچکی نیســت که با یک بحران با مشــکل مواجه شود، بلکه 
آمادگی مقابله با بزرگ ترین بحران ها را دارد و ازاین رو می طلبد که سهام داران نیز در 

حفظ و خرید سهام فوالد مبارکه دقت الزم را داشته باشند.

در تامین تجهیزات بالغ بر 90 درصد به خودکفایی رسیده ایم
وی ضمن تقدیر از برگزارکنندگان ســمپوزیوم فوالد 401 برای گرد هم آوردن فعاالن 
زنجیره فوالد ادامه داد: سمپوزیوم و نمایشگاه بین المللی فوالد 1401 فرصت مناسبی 
برای هم افزایی شرکت های صنعتی در حوزه فوالد بود و این امر نشان دهنده فاصله 
گرفتن از وابستگی و رسیدن به مرزهای خودکفایی است. اتفاقات ارزشمندی در حوزه 
بومی سازی در زنجیره فوالد رقم خورده اســت. می توان به جرأت گفت که در تامین 
تجهیزات، قطعات و مواد مصرفی بالغ بر ۹0 درصد به خودکفایی رسیده ایم و با دانشی 
که امروز در زنجیره فوالد به وجود آمده، امیدواریم روزی صاحب تکنولوژی هم باشیم.

به گــزارش روابط عمومی شــهرک علمی تحقیقاتــی اصفهان، هادی 
نباتی نژاد، مسئول راه  اندازی پارک تخصصی فناوری های فرهنگی، نرم 
و صنایع خالق شــهرک علمی تحقیقاتی اصفهان با اشاره به فراخوان 
پذیرش ایده، شــرکت های نوآور و خالق در پارک مذکــور اظهار کرد: 
امروزه دارایی های نرم و فرهنگی، در تعیین جایگاه و اقتدار کشورها در 

عرصه بین المللی تعیین کننده است. 
نباتی نژاد افزود: صنایع فرهنگی که گونه ای از صنایع خالق به شــمار 
می روند، به خلق ایده، تولیــد و توزیع محصوالت و خدمات فرهنگی با 
قابلیت دانش بنیانی و مبتنی بر خالقیت، مهارت، نوع آوری و فناوری با 
ارزش تجاری سازی می پردازند که در نهایت منتقل کننده ارزش های 
فرهنگی اســت. اصفهان نیز شــهری خالق با ظرفیت های گســترده 
فرهنگی محسوب می شود. مسئول راه اندازی پارک تخصصی فناوری 
های فرهنگی، نرم و صنایع خالق شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
تســریع کرد: حمایت از این نوع صنایع عالوه بر اینکه اقتصاد فرهنگی 
و برند اصفهان را بیش از پیش تقویت کرده و مشاغل جدیدی را برای 
جوانان و حتی نوجوانان به ویژه در قشــر متخصص فراهم می کند، به 

نیاز فرهنگی مصرف کنندگان نیز پاسخ می دهد.
وی  گفت: با توجه به این مهم، شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با 

تاســیس پارک تخصصی فناوری های فرهنگی، نرم و صنایع خالق در 
نظر دارد در حوزه هایی نظیر »بازی هــای ویدئویی، موبایلی و واقعیت 
افزوده«، »کمیک استریپ، پویانمایی، هنرهای نمایشی و تجسمی«، 
»اســباب بازی ها و ســرگرمی«، »تولید محتوای صوتی و تصویری«، 
»صنایع دســتی، گردشــگری و میراث فرهنگی«، »مد و پوشــاک«، 
»سالمت و سبک زندگی«، »طراحی، معماری و ساختمان«، »خدمات 
شــهری و منزل«، »آمــوزش و مشــاوره«، »علوم انســانی همچون 
جامعه شناسی «، »خوراک و نوشیدنی«، »حمل ونقل و جابه جایی« و 
»کتاب، تولید محتوا، چاپ و نشر« ایده های شرکت های نوآور و خالق 

را جذب کند.

 استقرار در ساختمان اختصاصی خیابان مشتاق اصفهان 
وی، مهم تریــن خدمات ایــن پارک بــه فعــاالن حوزه های یاد 
شده را تشــریح کرد و گفت: شــرکت ها یا گروه های پذیرش شده در 
پــارک تخصصی می تواننــد ضمن بهره منــدی از فضای اســتقرار در 
ساختمان ویژه صنایع خالق شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان که در 
 خیابان مشــتاق واقع شــده از ظرفیت های قانونی نظیر معافیت های

 مالیاتی و بازرگانــی، حمایت های مالی، اعطای مجــوز فناوری، ارائه 
 خدمــات و مشــاوره تبلیغاتی و حضــور در نمایشــگاه های مختلف، 
برگزاری دوره های آموزشــی، اختصاص محیط اشــتراکی با امکانات 
تولید محتوا، ارائه مشاوره تخصصی، منتورینگ و کوچینگ کسب وکار 

بهره مند شوند.

دعوت از دانشجویان، صاحبان ایده و شرکت های فعال فرهنگی
نباتی نژاد تایید کرد: از آنجا که فرصت خوبی برای فعاالن فرهنگی 
فراهم شده، از همه دانشــجویان، صاحبان ایده و شرکت های فعال که 
ایده هایی مبتنی بر فناوری، نوآوری و خالقیت با ارزش تجاری سازی 
در اختیار دارند، دعوت می کنیم تا 30 آذرماه سال جاری و به مدت دو 
ماه، نسبت به ثبت نام و ارسال مدارک جهت پذیرش در پارک تخصصی 
فناوری های فرهنگی، نرم و صنایع خالق شــهرک علمی و تحقیقاتی 

اصفهان اقدام و از حمایت های موجود استفاده کنند.
 متقاضیــان می تواننــد جهــت کســب اطالعات بیشــتر با شــماره

33873375 -031 تماس حاصل کرده یا به نشانی اینترنتی شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان، WWW.ISTT.IR ، مراجعه کنند.

مدیر عامل فوالد مبارکه درپی کسب عنوان »مرد سال فوالد ایران« تصریح کرد:
فوالد مبارکه امروز در مقتدرترین و امیدوارکننده ترین وضعیت قرار دارد

 مسئول راه  اندازی پارک تخصصی فناوری های فرهنگی، نرم و صنایع خالق شهرک
علمی تحقیقاتی اصفهان:

 اصفهان، صاحب پارک تخصصی فناوری های فرهنگی،
نرم و صنایع خالق می شود
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