
آزادراهی که نابودی مهم ترین منطقه محیط زیستی اصفهان را نشانه رفته است؛

پارک کاله قاضی، َپر؟!
5

 شور شهرک ها 
 با اجرای ۲۳۰ طرح، قطار توسعه در شهرک های صنعتی استان اصفهان شتاب می گیرد؛
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سازمان اطالعات سپاه صاحب الزمان)عج( 
اصفهان:

اعضای موسوم به 
جنبش»ق س«

در اصفهان دستگیر شدند  

مس سونگون- گیتی پسند؛

 دوئل حساس
 با  چاشنی انتقام

دبیر کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی 
اصفهان هشدار داد:

 فرار سرمایه ها از اصفهان
 به مازندران

5

5

6 4

انتظار چهارمحالی ها برای اتمام پروژه راه آهن 
مبارکه_ سفیددشت،1۰ ساله شد؛

آرزوی شنیده شدن سوت 
قطار در بام ایران

5

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان 
خبرداد:

 1۲ نفر محیط بان در اصفهان 
استخدام می شوند

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
سال دوازدهم

8قیمت: ۲۰۰۰ تومان

سهم اقتصاد 
دانش بنیان 
در کشور اندک 

3است

ضرورت توجه به 
پدافند اقتصادی 
جهت مقابله با 

تحریم ها

عضو شــورای اســامی شــهر گفت: اصفهان می تواند یکی از مهم ترین مقاصد 
گردشگری باشد، اما به دالیل مختلف که یکی از آن ها کیفیت پایین اقامتگاه های 
شهر و دسترسی نامطلوب به امکانات است، این شهر اکنون بیشتر شهر گذرگاهی 
برای مسافران قلمداد می شود.احمدرضا مصور،  عضو شورای اسامی شهر اصفهان 
در شانزدهمین جلسه علنی شورای اسامی شــهر اصفهان با بیان اینکه وضعیت 
گردشــگر پذیری اصفهان باید با عدد و رقم و محتوای علمی ارزیابی شود و صرفا 
نقل وضعیت کشورهای دیگر کمکی به توسعه گردشگری اصفهان نمی کند،گفت: 
مشکات زیرساختی اصفهان در حوزه گردشگری بسیار زیاد است و این موضوع 
را پیش تر در مدیریت اسکان مسافران نوروزی مشــاهده می کردیم.وی افزود: 
با توجه به ســهم باالی گردشــگری تاریخی و فرهنگی، اصفهان می تواند یکی از 
مهم ترین مقاصد گردشگری باشــد، اما به دالیل مختلف که یکی از آن ها کیفیت 
پایین اقامتگاه های شهر و دسترسی نامطلوب به امکانات است، این شهر اکنون 
بیشتر شهر گذرگاهی برای مســافران قلمداد می شود.عضو شورای اسامی شهر 
اصفهان تصریح کرد: با توجه به هوشمندسازی زیرساخت ها در بسیاری از شهرهای 

جهان، اصفهان هنوز در این خصوص دچار مشکل است؛ در شهری مانند بارسلون 
اسپانیا، گردشگر از لحظه ورود اینترنت رایگان در اختیار دارد و نقشه های مربوط 
به اماکن تاریخی برای گردشگر قابل دسترس اســت.وی تاکید کرد: تا زمانی که 
زیرساخت های الزم فراهم نشود و مســافر با دلخوری از امکانات شهر، اصفهان 
را ترک کند، وضعیت گردشــگری اصفهان که آثار تاریخی آن در بین شهرهای دنیا 
می درخشد، اصاح نخواهد شد.مصور افزود: مدیریت شهری در گذشته با تخفیف 
در عوارض هتل ها سعی در رونق صنعت گردشگری داشته و اکنون نیز اگر بخش 
خصوصی سیاست گذاری الزم را پیشنهاد داده و درخواست هایش را به شورا ارسال 
کند، آماده همکاری هستیم تا شهر اصفهان جایگاه واقعی خود را در حوزه گردشگری 
پیدا کند.وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: ضرورت حضور در شهر 
محل خدمت برای بسیاری از انتصابات شهرداری مانند آتش نشانی و کنترل نظارت 
باید مورد توجه باشــد چون مدیران در این حوزه ها نمی توانند در اصفهان ساکن 
نباشند و الزم اســت هنگام وقوع حوادث در محل حضور یابند بنابراین از شهردار 

اصفهان سوال می کنم که آیا فکری برای این موارد شده است یا خیر؟

عضو هیئت مدیره گل فروشان استان اصفهان اظهار کرد: استان اصفهان بعد از 
مازندران، رتبه دوم  تولید گل در کشور را داراست البته اصفهان در  تولید گل های 
فصلی و باغچه ای مثل شــب بو، داودی و بنفشه رتبه اول کشــوری را دارد و 
گل های شاخه بریده یا همان رز در شــهرضا و دهاقان در کشور سرآمد است.

ارجمندی افزود: در این فصل گل های محمدی رواج خوبی دارند و اســتقبال 
خوبی از آن می شــود و اصفهان هم در کنار شهرستان محات قطب تولید گل 
است که خمینی شهر و درچه مهم ترین شهر های تولید گل در استان هستند.

وی درباره برگزاری جشــنواره های گل و گیاه گفت: برای ایجاد روحیه و انرژی 
مثبت در سطح استان جشــنواره های گل و گیاه زینتی برگزار می شود که از ۱۴ 
آبان ماه تا ۲۲ آبان ۱۴۰۰ بازار بین المللی گل و گیاه سپاهان در حال برگزاری و 

منتظر حضور مردم است و تمامی سهامداران این جشنواره خصوصی هستند.
ارجمندی، هدف از برگزاری جشــنواره ها را چنین بیان کرد: هدف از برگزاری 
چنین جشنواره هایی ایجاد حس خوب در این شرایط کرونایی و فرهنگ سازی 
و آشنایی هر چه بیشــتر مردم با گل و گیاه و خرید و فروش آن هاست.عضو 
هیئت مدیره گل فروشان استان اصفهان در خصوص توانمندی های استانی در 
تولید گل تصریح کرد: متاسفانه به علت عدم همبستگی با وجود  توانمندی های 
استان اصفهان در تولید گل و حتی داشــتن ظرفیتی باالتر از محات، اصفهان 

نتوانسته شهرت چندانی در کشور پیدا کند.
ارجمندی بیان کرد: در دوران کرونا مشکاتی برای همه اصناف به وجود آمده 

که صنف گل فروشی هم از این امر مستثنی نیست.

جمعی از کشاورزان غرب وشرق استان روز گذشته با حضور مقابل شرکت آب 
منطقه ای و صداوسیمای مرکز اصفهان، خواســتار تحقق سهم آب برای کشت 
پاییزه گندم شدند.عضو هیئت مدیره صنف کشاورزان استان اصفهان گفت: طبق 
مصوبه شورای تامین استان در خرداد امسال، ۲۵۰ میلیون مترمکعب سهم آب 
برای کشت محصوالت کشاورزان تخصیص داده شده بود درحالی که ۷۰ میلیون 
مترمکعب آن تامین شد.حسین وحیدا،  جامعه کشاورزی استان را گله مند از 

محقق نشدن مطالبات شان درتامین آب کشاورزی دانست و افزود: از رسانه ها  
درخواست می شود گله مندی کشــاورزان از تحقق نشدن وعده های مسئوالن 
در تخصیص سهم آب را پوشش دهند.این کشاورزان همچنین در شرکت  آب 
منطقه ای خواستار تحقق حقوق خود شدند، اما پاسخی از مسئوالن دریافت نشد.

معیشت ۱۰۰ هزار کشاورز در منطقه شرق شهرستان اصفهان با خشکسالی های 
پیاپی و اختصاص نیافتن حقابه آنان از زاینده رود دچار مشکل جدی شده است.

عضو شورای اسالمی شهر:

زیرساخت گردشگری اصفهان، مشکالت بسیاری دارد

عضو هیئت مدیره گل فروشان استان اصفهان  اعالم کرده که استان اصفهان بعد از مازندران، رتبه دوم تولید گل در کشور  را داراست؛ 

اصفهان، پیشتاز در تولید گل

تجمع کشاورزان اصفهانی برای مطالبات آب؛

مسئوالن پاسخگو باشند

آگهی برگزاری مناقصه عمومی

نام روزنامه:زاینده رود

تاريخ انتشار:1400/8/18 شركت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايی به شرح زير را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط 
واگذار نمايد.

مبلغ تضمين )ريال(مبلغ برآورد )ريال(محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

۱۷۰-3-۴۰۰/۲

مدیریت بهره بــرداری آب و 
فاضاب و خدمات مشترکین 

منطقه فریدونشهر
۱۷.۲۰۲.۷۱3.3۷۲6۴6.۰8۱.۰۰۰جاری

۱۷۱-3-۴۰۰/۲
انجــام خدمات مشــترکین 

منطقه لنجان
۲3.۴۵۰.۲۲3.8۴۱833.۵۰6.۰۰۰جاری

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق۲9۲: تاساعت: ۱3:۰۰ روز شنبه به تاریخ ۱۴۰۰/۰8/۲9
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت ۰8:۰۰ صبح روز یکشنبه به تاریخ ۱۴۰۰/۰8/3۰

دريافت اسناد: سايت اينترنتی
WWW.abfaesfahan.ir :شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir :پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا:  3668۰۰3۰-8- ۰3۱

)داخلی 33۴(

عکس خبر

عکس: ایمنا

نشست هم اندیشی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان
سومین نشست هم اندیشی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسامی شهر اصفهان با حضور فعاالن و کارشناسان حوزه سالمندی و بازنشستگان برگزار شد.



سه شنبه 18 آبــــان  1400 / 03 ربیع الثانی 1443 / 09 نوامبر 2021 / شماره 3389

بازگشایی مرز های آمریکا به روی مسافران خارجی
آمریکا پس از اعمال محدودیت های کرونایی طی ۲۱ ماه گذشــته، مرز های خود به روی مسافران 
خارجی واکسینه شده را باز می کند. آمریکا مرز های خود را به روی مسافران خارجی واکسینه شده 
از منطقه شنگن اتحادیه اروپا، مکزیک، کانادا، انگلیس، ایرلند، چین، هند، آفریقای جنوبی و برزیل 
باز خواهد کرد. به دلیل محدودیت های ناشی از دوران همه گیری، مسافران خارجی که قصد ورود به 
آمریکا را داشتند، نمی توانستند وارد این کشور شوند. این محدودیت ۲۱ ماه به طول انجامید و لطمات 
جبران ناپذیری را به اقتصاد آمریکا زد. تصمیم اخیر واشــنگتن در خصوص گشایش مرز ها خبر از 

تالش دولت بایدن برای اعتمادسازی در اذهان عمومی آمریکا می دهد.

افتضاح »بایدن« مقابل همسر شاهزاده انگلیس 
 COP۲6 قرار است بایدن متعهد به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای باشد؛ اما زمانی که او، در اجالس
کمی گاز طبیعی از خود تولید کرد، آنقدر شنیدنی بود که دوشس کورنوال همسر شاهزاده چارلز را سرخ 
کرد. یک منبع آگاه به روزنامه میل گفته است که کامیال از شنیدن صدای در رفتن باد معده بایدن در 
حالی که آنها صحبت های کوچک مودبانه ای در گردهمایی جهانی تغییرات آب و هوایی در گالسکو 
هفته گذشته داشتند، متحیر شد. این منبع گفت: طوالنی و بلند بود و نادیده گرفتن آن غیرممکن بود 
ولی کامیال صحبت کردنش را متوقف نکرد. رییس جمهور روز دوشنبه با دوشس دیدار کرد و در گالری 
هنری کلوینگروو، شاهزاده چارلز، دوک و دوشس کمبریج و بوریس جانسون حضور داشت. این مرد 
78 ساله که ترامپ او را »جو خواب آلود« می نامید، در طول سخنرانی های افتتاحیه به خواب رفته 

بود و سواالت بیشتری را از رقبای سیاسی او در مورد تناسب او برای ریاست جمهوری برانگیخت.

واکنش دولت »جانسون« به تازه ترین اتهامات فساد
به دنبال انتشار یک گزارش جنجالی از پیشنهاد ارائه کرسی به حامیان مالی اصلی حزب محافظه کار 
انگلیس در مجلس اعیان پارلمان، دولت بوریس جانسون این اتهامات تازه مرتبط با فساد را رد کرد.

به نقل از خبرگزاری رویترز، دولت لندن از هفته گذشــته وارد مناقشــه ای بر سر فساد شده است، 
زمانی که بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس مجبور شــد دیگر از یکی از قانون گذاران متهم به 
نقض قوانین البی گری در حزبش حمایت نکند. روز یکشــنبه روزنامه ساندی تایمز گزارش داد که 
به همه جز یکی از ۱6 حامی مالی قدرتمند حزب محافظه کار انگلیس که طی دو دهه گذشته بیش 
از ســه میلیون پوند کمک مالی به این حزب ارائه کرده اند، تصدی کرسی در مجلس اعیان پیشنهاد 
شده بود. براســاس گزارش این روزنامه، نقش حامیان مالی محافظه کار بیش از رهبران نهادهای 
این کشور و سازمان های خیریه و حتی نخست وزیران ســابق، به شغلی شرافتمندانه در انگلیس 

تبدیل شده است.  

نخست وزیر ارمنستان:

 فعال دیداری با طرف آذربایجانی در کار نیست
نخست وزیر ارمنستان ضمن رد شایعات، در مصاحبه ای تلویزیونی اعالم کرد که هیچ گونه تصمیمی 
برای دیدار با »پوتین« و »علی اف« در ۹ نوامبر اتخاذ نشده است. به نقل از تاس، »نیکول پاشینیان« 
نخست وزیر ارمنستان اعالم کرد که هنوز هیچ توافقی برای دیدار در ۹ نوامبر )۱8 آبان( وجود ندارد. 
نخست وزیر ارمنستان در مصاحبه ای تلویزیونی در پاســخ به سوالی مبنی بر شایعات رسانه ها در 
این زمینه، گفت: می توانم بگویم که در حال حاضر هیچ تصمیمی برای دیدار در ۹ نوامبر وجود ندارد. 
پاشینیان همچنین افزود که ایروان به هیچ وجه از مالقات ها و دیدارها روی گردان نیست. وی گفت: 
اما زمینه و سیاق آنها، پیام آنها و نتیجه بالقوه آنها برای ما مهم اســت. ما طرفدار برگزاری جلسه و 

مالقات فقط به خاطر اینکه گفته شود دیداری صورت گرفت، نیستیم.

الخلیجآنالین:آیاتنشمیانریاضوبیروت،رویمذاکراتباتهراناثرمیگذارد؟

یک معادله تازه
الخلیج آنالین در مطلبی به قلم یوسف حمود نوشت: بحران دیپلماتیک 
بین لبنان و عربستان، که به دنبال اظهارات جرج قرداحی در مورد جنگ 
یمن ایجاد شــد، بر درگیری ها و عدم توافق بین ریــاض و تهران تاثیر 
می گذارد، این در حالی است که در ظاهر اظهارات مثبتی بین مسئوالن 

دو کشور رد و بدل می شد.
به گزارش »انتخــاب«، در ادامه این مطلب آمده اســت: پیش از این، 
عربستان بار ها ایران را به حمایت از گروه های تروریستی نظیر حوثی ها 
در یمن و گروه های شیعه در عراق، به اضافه حزب ا... لبنان، متهم کرده 
و برخی از این گروه ها را مســبب حمالت به تاسیسات نفتی سعودی 

دانسته بود.
این دو قدرت منطقه ای، چند دهه است که از نیروهای سیاسی مخالف 
یکدیگر حمایت می کنند، اما این روز ها شاهد کاهش حمایت سعودی ها 
از لبنان هستیم که دلیل آن، افزایش سیطره حزب ا... بر لبنان و حمایت 

تهران از این گروه است.

لبنان و عربستان
رابطه سیاسی بین لبنان و عربستان از ســال های پیش و به دنبال پر 
رنگ تر شــدن نقش حزب ا...در حکومت لبنان رو به سستی رفته، چرا 
که ریاض حزب ا.... را یک سازمان تروریستی می داند که سیاست های 
ایران را اجرا می کند. افزایش تنش ها بین عربستان و لبنان، در شرایطی 
اتفاق افتاده که مذاکرات سعودی با ایران، با هدف عادی سازی روابط 
بین آن ها در جریان است. پس از  آنکه قرداحی، وزیر لبنانی جنگ یمن 
را بیهوده خوانده و اقدامات حوثی های مورد حمایت ایران را »دفاع از 
خود در برابر تجاوز خارجی« توصیف کرد، سعودی ها خشمگین شده و 
درصدد قطع رابطه دیپلماتیک با لبنان برآمدند. این تنش زایی می تواند 
برای لبنان که در مرحله دشواری قرار دارد، تاثیرات منفی داشته باشد، 
چرا که این کشور به دنبال جلب حمایت دولت های عربی حاشیه خلیج 
فارس به ویژه عربستان و دریافت کمک مالی آنهاست، تا به این شکل 

اندکی از بحران اقتصادی این کشور کاسته شود.

مذاکرات به کجا می انجامد؟
طی اظهاراتی جالب توجه، در رابطه با بحران عربستان و لبنان، محمود 
عباس زاده مشکینی، ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی در مجلس ایران، تصریح کرد که نشــانه های تمایل عربستان 

برای ترمیم روابط با ایران در حال از بین رفتن است.
پایگاه خبری »انتخاب« ایــران در تاریخ ۵ نوامبر ۲۰۲۱ از مشــکینی 

نقل کرد: »به دنبال تقویت روابط با دولت های همســایه و شروع گفت 
وگو های رسمی با عربســتان هستیم. الزم اســت که روابط در سطح 
کارشناســان بهبود یابد، اما شــرایط الزم برای این مهــم هنوز فراهم 
نیست«. وی افزود: »اشــاره هایی از ســعودی ها دیده ایم که حاکی 
از تمایل آن ها به بازســازی روابط با عربســتان بود. اما این اشاره ها به 
تدریج در حال از بین رفتن اســت«. چند روز پیش هــم وزیر خارجه 
ایران، تصریــح کرده بود که عربســتان در گفت وگو با ایــران به کندی 
حرکت می کند. در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۱، فیصل بن فرحان، وزیر خارجه 
عربستان، گفت: »سیطره حزب ا... بر لبنان باعث تعامل بی فایده ما با 
لبنان می شود. ضمن اینکه سیطره حزب ا... بر نظام سیاسی در لبنان، 
موجب نگرانی ما می شود. بحرانی با لبنان وجود ندارد، بلکه بحران در 
لبنان به دلیل هیمنه ایران است. مذاکره بین عربستان و ایران دوستانه 
است، اما تا کنون پیشــرفتی در آن حاصل نشده است«. احمد زیدان، 
نویسنده و تحلیلگر سیاسی معتقد است که تاثیرگذاری بحران عربستان 
با لبنان، بر مذاکرات بین ریاض و تهران، واقعا منطقی است. وی تاکید 
کرد که اختالفات و مشکالت بین ایران و عربستان فراتر از لبنان و یمن 

است و ایران مشکل موجودیتی با عربستان دارد.
زیدان در گفت وگــو با الخلیج آنالیــن افزود: مذاکــرات بین ایران و 

عربستان کمرنگ شــده، در این شــرایط احتماال تنش زایی حوثی ها 
علیه عربستان افزایش می یابد و این تنش زایی قطعا تحت تاثیر ایران 
اتفاق می افتد. وی تاکید می کند: ســعودی چاره ای جز تحکیم جبهه 
داخلی و ارتباط با قدرت هایــی که می توانند ایران را در ســوریه، لبنان 
و عراق کنترل کنند، ندارد. این کارشــناس سیاسی خاطر نشان کرد که 
ایران ائتالفی را رهبری می کند که عناصر آن، حوثی ها، اسد، حزب ا... 
و گروه های طایفه ای در عراق هســتند. پایتخت عراق از مارس گذشته 
میزبان مذاکرات مســتقیمی بین مســئوالن ایران و عربستان بود که 
موضوع اصلی مذاکرات، جنگ یمن و پرونده هسته ای ایران است. پس 
از چند هفته سرپوش گذاشــتن، دو کشور اعالم کردند که قصد دارند از 
طریق این مذاکرات تنش ها در منطقه را کاهش داده و زمینه مشترکی 
برای تحقق منافع ریاض و تهران فراهم کنند. روابط بین ریاض و تهران 
از شروع سال ۲۰۱6 قطع شد و دلیل آن، حمله به سفارت عربستان در 
تهران، تحت تاثیر اعتراض ها به اجرای حکم اعدام نمر النمر، شخصیت 
برجسته شیعه بود. در ادامه نیز اختالفات در مورد موضع دو کشور نسبت 
به جنگ یمــن و حمایت ایران از حوثی ها در جنگ مقابل عربســتان، 
اتهامات سعودی به ایران در مورد حمایت از تروریسم و تهدید دریانوردی 

در خلیج فارس، ادامه یافت.

مشــاور امنیت ملی آمریکا در گفت وگویی مواضع 
این کشور را راجع به بازگشت به توافق هسته ای تکرار 
کرد. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا در 
گفت وگویی با شبکه »ســی.ان.ان« با بیان این که 
آمریکا آماده بازگشت به مذاکرات توافق هسته ای 
است، مدعی شد که تهران هنوز اراده ای برای انجام 
این کار از خود نشان نداده است.  مشاور امنیت ملی 
کاخ ســفیدگفت: اعالم کرده ایم که اگر ایران آماده 
بازگشت به اجرای توافق باشد، به توافق برمی گردیم. 
واقعیت این اســت که ایــران هنــوز تمایلی برای 
بازگشت به برجام نشــان نداده است. سالیوان در 
ادامه بیان کرد: آمریکا از نزدیک با شرکا و متحدان 
خود برای ایجاد شرایط الزم جهت گفت وگو همکاری 

می کند. ما آماده بازگشــت به میز مذاکره و ادامه 
کار روی این موضوع هستیم. اظهارات سالیوان در 
پی این مطرح می شــود که مذاکرات احیای توافق 
هســته ای در وین که شــش دور آن میان ایران و 
کشورهای عضو توافق هســته ای و با حضور هیئت 
آمریکا در محل مذاکرات تا ماه ژوئن]خرداد[ برگزار 
شده بود، پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران به 
تعویق افتاد. دولت جدید ایران اخیرا پس از بررسی 
نتایج شش دور قبلی مذاکرات، اعالم کرده که دور 
هفتم مذاکرات ۲۹ نوامبر]8 آذر[ از سرگرفته خواهد 
شد. ایران تاکید کرده است هدف آن از این مذاکرات 
لغو تحریم های آمریکاست. دولت آمریکا نیز گفته 
است مســیر دیپلماتیک با ایران را برای حل وفصل 

موضوع هسته ای آن ترجیح می دهد و آماده است با 
»حسن نیت« و در راستای بازگشت دوجانبه با ایران 
به پای بندی کامل به توافق هســته ای، به مذاکرات 
وین بازگردد. با این وجود، ادعای سالیوان مبنی بر 
این که ایران اراده ای برای بازگشت به توافق نشان 
نمی دهد و اول ایران باید به توافق بازگردد، در حالی 
اســت که دولت آمریکا خود به طور یــک جانبه از 
توافق خارج شد و تحریم های متعددی علیه ایران 

اعمال کرد.

مشاور امنیت ملی آمریکا: 

اگر ایران به اجرای توافق بازگردد ما هم به توافق بازمی گردیم

دونالد ترامپ، رییس جمهور پیشین آمریکا و مایک پنس، معاون اول او در دوران ریاست جمهوری اش طی یک سخنرانی در کنفرانس ساالنه ائتالف جمهوری خواهان 
یهودی از رژیم صهیونیستی حمایت کرده و از دولت جو بایدن، رییس جمهور آمریکا به خاطر  »پشت کردن« به این متحد آمریکا انتقاد کردند. ترامپ در این سخنرانی که به 
صورت ویدئویی از پیش ضبط شده در این کنفرانس پخش می شد، مطرح کرد: اتحاد میان آمریکا و اسراییل هیچ گاه به آن اندازه قوی نبود. تحت رهبری من، ما پایتخت 
دائمی اسراییل را به رسمیت شناختیم و سفارت آمریکا در بیت المقدس را باز کردیم. ما همین طور حاکمیت اسراییل بر بلندی های جوالن را به رسمیت شناختیم. ما نماینده 
ویژه ای برای مبارزه با بالی یهودی ستیزی تعیین کردیم و از شورای فاسد و ریاکار حقوق بشر سازمان ملل خارج شدیم که به طرز شرم آوری ضد آمریکا و اسراییل تعصب 
می ورزد، خارج شدیم.  رییس جمهور پیشین آمریکا عالوه بر این گفت که شاید مهم تر از همه این بوده که از آن چه توافق هسته ای غیرمنصفانه و یک طرفه ایران می خواند، 
خارج شدیم و سخت ترین تحریم ها را بر حکومت آن اعمال کردیم.  او درباره روابط آمریکا با اسراییل در دوره ریاست جمهوری خودش گفت: هیچ رییس جمهوری دوستی 
به آن خوبی برای اسراییل نبوده است و من بسیار به آن مفتخرم.  ترامپ با متهم کردن دولت فعلی و  »دموکرات های چپ رادیکال« به  فعالیت  »نظام مند و عامدانه« در 
راستای  »از بین بردن تمامی دستاوردهای ما« بایدن را به این متهم کرد که  »به طرز بی سابقه ای« در برابر ایران و در برابر  »امنیت اسراییل« کوتاه آمده است. رییس جمهور 
پیشین آمریکا در ادامه و با اشاره ضمنی به جنگ غزه در مه ۲۰۲۱ و بدون ارائه جزییاتی درباره نقش ایران در این زمینه، مدعی شد: ضعف بی سابقه)بایدن( در قبال حکومت 

ایران محرک مستقیم حمله موشکی به غیرنظامیان اسراییلی شد. 

انتقاد »ترامپ« به سیاست »بایدن« در قبال ایران
معاون اول قوه قضاییه: 

امروز دولت سیزدهم کارهای 
دولت سابق را جبران می کند

خبر روز

وز عکس ر

ژست عجیب 
مکرون در یک 
اجالس رسمی!

امانوئل مکــرون در اجالس 
دیوار بزرگ سبز

سخنگوی وزارت امور خارجه: 

»کاظمی قمی« به کابل سفر می کند
 ســخنگوی وزارت امور خارجه کشــورمان گفت: نماینده ویــژه رییس جمهور در امور افغانســتان
  به زودی به کابل ســفر می کند. ســعید خطیب زاده در نشســت خبری خود  اظهــار کرد: آقای

  کاظمی قمــی در وزارت خارجه مســتقر شــده ، فعالیت خود را آغــاز کرده و به زودی ســفری 
 به کابل خواهد داشــت. خطیــب زاده همچنین گفت: در بحــث مذاکرات ویــن ، موضوع توافق

 گام به گام مطرح نبوده است .

روزنامه »کلید« لغو امتیاز شد
دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات از لغو امتیاز روزنامه کلید با رای اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات 
خبر داد. عالءالدین ظهوریان ضمن تایید این خبر ادامه داد: اعضای هیئت نظارت بر اساس قانون 
مطبوعات کشور رای به لغو امتیاز روزنامه کلید دادند. این روزنامه در شماره روز شنبه )۱۵ آبان( ماه 
تصویری موهوم را منتشــر کرده بود که واکنش های مختلفی را در پی داشت. روزنامه کلید از اول 
اردیبهشت ۱۳۹۴ به مدیر مسئولی عطاءا... حکیمی پور و با ســردبیری منصور بیطرف به خانواده 

مطبوعات کشور پیوسته بود.

ادعای جدید رسانه های صهیونیستی علیه ایران
رســانه های رژیم صهیونیســتی مدعی شــدند که ســازمان جاسوسی موســاد سلسله حمالت 
طراحی شده از ســوی نیروی قدس سپاه پاســداران را علیه صهیونیســت ها در برخی کشورهای 
آفریقایی شناسایی و خنثی کرده است. روزنامه عبری زبان »تایمز آو اسراییل« مدعی شده که نیروی 
قدس سپاه پاسداران تالش داشت اسراییلی ها را در سه کشور سنگال، غنا و تانزانیا هدف قرار دهد 
ولی این تالش ها بی نتیجه مانده است. از سوی دیگر، کانال »۱۲«تلویزیون عبری زبان گزارش داد که 
۵ تن از افراد تحت حمایت نیروی قدس سپاه به اتهام تالش برای انجام حمالت علیه اسراییلی ها 

در تانزانیا، کنیا و سنگال بازداشت شدند.
این رسانه ها مدعی شــده اند که طبق طراحی نیروی قدس، قرار بود اتباع اسراییلی  که برای دیدن 

سافاری به تانزانیا می روند در کنار بازرگانان اسراییلی در غنا و سنگال هدف قرار گیرند.
تاریخ بازداشت این ۵ تن از افراد تحت حمایت نیروی قدس و همچنین هویت شان مشخص نشده؛ 

ادعایی که طرف ایرانی تا کنون به آن پاسخ رسمی نداده است.

 صدراعظم اتریش، ادعای اسراییل
 در مورد توافق هسته ای را تکرار کرد

الکساندر شالنبرگ، صدراعظم اتریش ادعای رژیم صهیونیســتی در مورد توافق هسته ای و اینکه 
»یک توافق ناقص بهتر از عدم توافق« است را تکرار کرد.

الکساندر شالنبرگ، در گفت و گو با نشریه صهیونیستی اسراییل هیوم مدعی شد: ثابت شده که نبود 
یک توافق بدتر از وجود یک توافق ناقص است و قطعا توافق هسته ای کامل نیست.

صدراعظم اتریش با نادیده گرفتن تالش های چندین ســاله برای رسیدن به یک توافق جامع بین 
ایران و قدرت های جهانی، افزود: مسائلی مانند توسعه برنامه موشکی وجود دارد که در آن گنجانده 

نشده است. 
درحالی که پای بندی کامل ایران به شروط توافق هسته ای توسط آژانس پیش از خروج آمریکا از 
برجام بارها اعالم شد، شالنبرگ ادعا کرد که تاریخ نشان می دهد عدم گفت و گو نتیجه ای را حاصل 
نمی کند و هدف ما باید برگرداندن ایران به چارچوب یک توافق بازرسی توسط آژانس بین المللی 

انرژی اتمی باشد.

کافه سیاست

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به فعالیت های 
دولت سیزدهم، گفت: امروز دولت سیزدهم، 
برخی کارها اعم از فعل ها و ترک فعل هایی که 
در دولت سابق اتفاق افتاد را جبران می کند و 
در این مســیر قوه قضاییه نیز به کمک دولت 
آمده است. مراســم تکریم و معارفه رؤسای 
پیشین و جدید سازمان ثبت اسناد و امالک 
کشــور با حضور حجت االسالم والمســلمین 
مصدق، معاون اول قوه قضاییه برگزار شد. در 
جریان این مراسم، حجت االسالم والمسلمین 
مصدق، معاون اول قوه قضاییه گفت: هرکسی 
در هر جایگاهی اگر بداند کــه خداوند ناظر به 
اعمال اوست، متوجه می شود که وظیفه خود 
را چگونه باید انجام دهد. وی با اشاره به اتحاد 
سه قوا در کشور بیان داشت: خداوند را شاکریم 
که امروز هر سه قوه به صورت هم دل، هم فکر 
و جهادی با کمک هم برای حل و رفع مشکالت 
مردم گام های محکم و اســتوار بر می دارند. 
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: چشم امید 
مردم به سه قواست و امروز هر یک از این سه 
قوه، با رویکرد رفع مشــکالت مردم فعالیت 
می کنند. وی با اشــاره به فعالیت های دولت 
سیزدهم گفت: دولت سیزدهم، برخی کارها 
اعم از فعل ها و ترک فعل هایــی که در دولت 
ســابق اتفاق افتاد را جبران می کند و در این 
مســیر قوه قضاییه نیز به کمــک دولت آمده 
است. حجت االسالم والمسلمین مصدق به 
بازدید رییس قوه قضاییه از ســازمان اموال 
تملیکی کشور اشــاره کرد و بیان داشت: قوه 
قضاییه از دولت درخواست ساماندهی اموال 
تملیکی و گمرکات را داشت و در همین راستا 
خود دستگاه قضا نیز وارد عمل شد و برای رفع 

مشکالت مردم به کمک دولت آمد. 
وی با یادآوری برگزاری مراسم تکریم و معارفه 
رییس ســازمان ثبت اســناد و امالک کشور 
گفت: سازمان ثبت اسناد و امالک کشور یکی 
از قدیمی ترین و کهن ترین دستگاه های اداری 
و حاکمیتی  است که بخشی از فعالیت های 
اجرایی را به نهادهای مدنی خاص مثل دفاتر 

ازدواج و طالق واگذار کرده است.

بین الملل
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معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان :

اگر بازار داخلی به شیر  نیاز نداشته باشد، اجازه صادرات می دهیم
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اینکه در زمینه تولید 
شیر در استان مشــکلی نداریم، گفت: روزانه بیش از چهار هزار تن تولید شیر خام در استان داریم 

که مازاد بر نیاز اســتان است و بیشتر از 
نصف این مقدار یا باید به اســتان های 
دیگر صادر شــود و یا خشــک شــود.
حســین ایراندوســت  افزود: به منظور 
تنظیم قیمت شــیر در استان اصفهان و 
خرید حمایتی از دامــدار، از تعدادی از 
کارخانه های تولید شیر خشک خواستیم 
که شــیر را به قیمت شــش هزار و ۴٠٠ 
تومان از دامدار خریداری کرده، خشک 
کنند و اگر بازار داخلی نیــاز ندارد اجازه 

صادرات می دهیم و در عوض برای صــادرات عوارضی از کارخانه نمی گیریم.ایراندوســت با بیان 
اینکه اگر این کارخانه ها از تاریخ ١٠ مرداد اسناد و مدارکی نشان دهند که نشان دهد از دامدار شیر را 
به قیمت شش هزار و ۴٠٠ تومان خریده باشند، ما تاییدیه صادرات بدون عوارض برای شان صادر 
می کنیم، بیان کرد: اگر کارخانه داران قصد صادرات شیر خشک داشته باشند به ازای هر کیلو شیر 

خشک باید ١۶ هزار تومان عوارض بدهند.
 وی افزود: بــه گاوداری هایی که حالت صنعتــی و بازارگاهــی دارد به ازای هــر رأس دام روزی
  دو کیلــو و ٧٠٠ گرم ذرت، یک کیلــو و ۴٠٠ گرم جــو و یک کیلو و ٣٠٠ گرم ســویا به عنــوان نهاده
  می دهیم، علوفه ای کــه گاوداران از بازار آزاد تهیــه می کنند مقداری گران تر، ولی در دســترس تر

 اســت یا از اســتان های دیگر خریداری می کنند.حســین ایراندوســت در خصوص مشــکالت 
 دامداران اذعــان کرد: دامــداران مشــکل نقدینگی دارنــد و اغلــب نمی توانند نهــاده را از ما به 
موقع خریداری کنند و این موضوع برای شان دردسر ساز است چرا که پول شیری که به صنایع لبنی 
می فروشند را با تاخیر دریافت می کنند.این مقام مسئول تصریح کرد: در حال حاضر گاوداران در 
حال خرید علوفه ذرت هستند که از نظر نقدینگی تحت فشار  بوده و از طرف دیگر بازار کشش خرید 
گوساله های پرواری آنان را ندارد که این موضوع نیز مصرف نهاده را در گاوداری باال برده و نقدینگی 

دامدار نیز بلوکه می شود.

 فرسودگی 3۷ درصد ناوگان حمل و نقل بار و مسافر
 استان اصفهان

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان گفت: از مجموع ۴۰ هزار 
دستگاه خودروی فعال در ناوگان حمل ونقل باری و مسافری استان ، ۳۷ درصد فرسوده و نیازمند 
بهسازی است.محمدعلی صلواتی اظهار کرد : ناوگان باری اســتان اصفهان دارای ۳۵ هزار و ۹۰۴ 
دستگاه کامیون سنگین، نیمه سنگین و نیمه ســبک و ناوگان مسافری نیز دارای چهار هزار و ۹۲۱ 
دستگاه اتوبوس، مینی بوس و سواری است.وی ادامه داد: میانگین عمر ناوگان حمل ونقل باری 
این استان در بخش سنگین حدود ۲۰ سال، نیمه سنگین ۳۰ سال و نیمه سبک ۱۹.۶ سال است.

به گفته وی، همچنین میانگین عمر ناوگان حمل ونقل مســافر اصفهــان در بخش اتوبوس حدود 
۱۲ سال، مینی بوس ۲۵.۵ سال و سواری ۱۱.۴ سال است.معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان اصفهان خاطرنشان کرد: آلودگی هوا، باال رفتن میزان مصرف سوخت 
و افزایش تصادفات جاده ای از جمله مخاطرات و هزینه های تحمیلی ناشــی از فرسودگی ناوگان 

حمل و نقل است.

بااجرای۲۳۰طرح،قطارتوسعهدرشهرکهایصنعتیاستاناصفهانشتابمیگیرد؛

شور شهرک ها

معاون فنی شرکت شهرک های صنعتی اســتان اصفهان گفت: با اجرای 
بیش از ۲۳۰ طرح عمرانی و صنعتی، قطار توسعه و رونق تولید در نواحی 
و شهرک های استان شتاب می گیرد.عیسی بهمنی، افزود: برای اجرای 
این طرح ها افزون بر هــزار و ۲۶۰ میلیارد تومان اعتبــار اختصاص یافته 
است.وی گفت: تاکنون مناقصه بیش از ۴۶۰ میلیارد تومان از این طرح ها 
برگزار شده و در حال اجراســت.معاون فنی شرکت شهرک های صنعتی 
استان اصفهان، شــبکه فاضالب امیرکبیر کاشان، تصفیه خانه اشترجان، 
مبارکه و مورچه خورت، مخزن آب خور و بیابانک، محوطه سازی و احداث 
ساختمان آتش نشانی و اداری و توسعه شبکه برق و مخابرات را از جمله 
این طرح ها برشــمرد.بهمنی با بیان اینکه اعتبار بیشــتر طرح ها از یکصد 
میلیون تومان تا یکصد میلیارد تومان اســت، افزود: مجموع اعتباری که 
تا پایان ســال باید بابت این طرح ها به پیمانکاران بپردازیم ۶۵۰ میلیارد 
تومان اســت.وی اضافه کرد: شــبکه دفع فاضالب و تصفیه خانه شهرک 
بزرگ اصفهان با اعتبار ۸۰ میلیارد تومان، آبرسانی، آسفالت، محوطه سازی 
و طرح مطالعاتی شــهرک صنعتی کاشــان با ۱۷۶ میلیارد تومان از دیگر 
مواردی است که می توان به آن اشــاره کرد.وی افزود: همچنین در طرح 
توسعه شهرک صنعتی مورچه خورت و طرح شبکه آبرسانی، مخزن آن با 
اعتبار بیش از ۷۰ میلیارد تومان در دست اقدام است.معاون فنی شرکت 
شهرک های صنعتی استان اصفهان خاطرنشان کرد: محوطه سازی شهرک 

صنعتی سگزی با ۹۰  درصد پیشرفت و طرح  آبرسانی و گازرسانی به این 
مجموعه صنعتی نیز تکمیل شده است.بهمنی با اشاره به اجرای طرح ها در 
شهرک صنعتی خور و بیابانک گفت: پارسال با اعتبار بیش از ۹۸۰ میلیون 
تومان طرح آبرسانی به شهرک صنعتی شهر خور اجرا شد.وی با بیان اینکه 
مساحت شهرک های صنعتی خور و جندق ۱۱۰ هکتار است، افزود: امسال 
نیز با اعتبار بیش از ۱۰ میلیارد تومان محوطه ســازی، تکمیل زیرساخت، 
شبکه برق رسانی، ســاخت مخزن آب، ســاختمان اداری و فضای سبز 
در شهرک صنعتی شهر خور و ناحیه صنعتی شــهر جندق در دست اقدام 
است.وی با اشاره به فعالیت ۹۰ شهرک و ناحیه صنعتی در استان اصفهان 
تصریح کرد: بیش از ۱۴۰ هزار نفر در شــهرک ها و نواحی صنعتی استان 
مشــغول  به کار هســتند.به گفته بهمنی، از مجموع ۷۶ شهرک صنعتی 
مصوب در استان، ۷۰ شهرک صنعتی عملیاتی و در حال واگذاری است و 
۵۰ درصد از شهرک های استان به ظرفیت نهایی خود رسیده اند.وی افزود: 
با توجه به اهمیت توانمندسازی صنایع کوچک و رشد رقابت پذیری بین 
فعاالن این بخش، تقویت صنایع کوچک در اولویت این شرکت قرار دارد.

یکسری واحدهای نیمه فعال در استان داریم که تالش خواهیم کرد آنها را 
به چرخه تولید بازگردانیم.وی خاطرنشان کرد: نباید با کمبود زیرساخت ها 
در شهرک هایی که متقاضیان زیادی دارد، موجب دلسردی سرمایه گذاران 

و روگردانی آنها از سرمایه گذاری شد.

دبیر کمیسیون گردشــگری اتاق بازرگانی اصفهان 
گفــت: بخش عمــده ســرمایه هایی کــه در حوزه 
گردشگری به سمت مازندران رفته از اصفهان بوده که 
این حجم سرمایه ها به خاطر زیست و فضای کسب 
و کار نامطلوب در اصفهان است.علی کرباس زاده  با 
بیان اینکه اصفهان اکنون به یک شهر محل گذر تبدیل 
شده و محل سفر نیســت که گردشگری اقتصاد آن 
شــهر را حرکت دهد، اظهار کرد: آمار نفرشب اقامت 
اســتان اصفهان حدود دو برابر از گیالن کمتر است 
و نمی توان این امــر را صرفا به خاطر مواهب طبیعی 

شمال کشور دانست بلکه کم کاری مسئوالن اصفهان 
علت اصلی آن بوده است.وی افزود: سرمایه گذاری در 
پروژه های گردشگری استانی مانند مازندران حدود 
۲۰ هزار میلیارد تومان است درحالی که این عدد در 
اصفهان شش هزار میلیارد تومان بوده است؛ بخش 
عمده سرمایه هایی که در حوزه گردشگری به سمت 
مازندران رفته از اصفهان بوده که این حجم سرمایه ها 
به خاطر زیســت و فضای کســب و کار نامطلوب در 

اصفهان است.
دبیر کمیسیون گردشــگری اتاق بازرگانی اصفهان، 
طراحی برند شهری را اصلی مهم در بازاریابی حوزه 
گردشگری دانســت و تصریح کرد: این مهم اولین 
اقدام برای جذب سرمایه بوده و از طریق آن می توان 
تبلیغات و بازاریابی کرد.وی ادامه داد: کشــور های 

موفق دنیا در جذب گردشــگر به سه دسته پیشرو، 
نوظهور و خواهان موفقیت تقسیم می شوند که ایران 
در ســرانه جذب هر گردشــگر خارجی نه تنها از این 
کشور ها پایین تر است بلکه کشور های خاورمیانه نیز 
سرانه باالتری از ایران دارند.کرباسی زاده به ضرورت 
افزایش تعطیالت آخر هفته و تقسیم ایام تعطیل در 
تمام سال جهت افزایش تحرکات گردشگری داخلی 
اشاره و خاطرنشان کرد: کم بودن تعطیالت آخر هفته 
مانع از برنامه ریزی برای گردشــگری در داخل یک 
کشور می شــود.وی گفت: وضعیت گردشگری دنیا 
در سال ۲۰۲۷ به شــرایط قبل از کرونا بازمی گردد به 
همین دلیل تا آن زمان تاکید در حوزه گردشــگری 
 بر داخل یک کشــور و بیــن شــهری و غیرمتمرکز 

خواهد بود.

دبیر کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اصفهان هشدار داد:

فرار سرمایه ها از اصفهان به مازندران

خبر روز

رییس اتحادیه صنایع مبل استان اصفهان:

بی توجهی به صنف تولید مبل، ما را از صادرات باز داشته است
رییس اتحادیه صنایع مبل استان اصفهان اظهار کرد: در شــهر اصفهان ۱۵۰۰ متر با مجوز و ۲۵۰۰ 
متر بدون مجوز در حال تولید مبل و فعالیت  هشتند.محسن امانی فر افزود:کمبود مواد اولیه و 
شرایط کرونا مشکالت اساسی را برای 
تولیدکنندگان و فروشندگان مبلمان به 
وجود آورده و تا کنــون هیچ توجه ای به 
این صنف که می توانند اشــتغال زایی 
و صادرات خوبی داشــته باشد، نشده 
است؛ چرا که مبلمان ما به لحاظ کیفیت 
بهتر از دیگر کشور هایی مثل ترکیه و... 
است، اما بی توجهی به این صنف ما را از 
صادرات باز داشته و هیچ گونه تسهیالت 
و حمایتی از ســوی دولت انجام نشده 
در صورتی که این صنعت مــی تواند با صادرات، ارز آوری خوبی برای کشــور بــه ارمغان بیاورد.
 امانی فر خاطر نشــان کرد: صنعت معدن تجارت باید به مســئله کمبود مواد اولیه مبلمان ورود

  پیدا کند و چاره ای برای این مشــکل بیندیشــد چرا که این مشــکالت امان تولیــد کنندگان را 
 بریــده و هیچ گونه بســتری هــم برای صــادرات وجــود نــدارد و همین چالش هــای بزرگ 

بر مشقت آن ها می افزاید.

 انتصاب سرپرست سازمان مدیریت
 و برنامه ریزی استان اصفهان

محمدرضا قاسمی به عنوان سرپرست ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان منصوب 
شد.مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه در حکمی محمدرضا قاسمی را به عنوان 
سرپرست ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان اصفهان منصوب کرد.قاسمی پیش از این 
معاونت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری را در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
اصفهان بر عهده داشــت. پیش از این نعمت ا...اکبری، ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

استان اصفهان را بر عهده داشت.

توقف تولید بخشی از نیروگاه اصفهان برای تعمیرات دوره ای
واحد شــماره چهار نیروگاه اصفهان به منظور تعمیرات دوره ای از مدار تولید خارج شد.مدیر دفتر 
مهندسی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان گفت: همزمان با پاییز، تعمیرات دوره ای واحد اول 
۳۲۰ مگاواتی بخاری نیروگاه اصفهان طبق جدول زمان بندی اعالم شــده، آغاز شده است.سید 
حســن فرزام مهر افزود: حذف هیتر B ۵ و نصب لوله به جای آن، رفع لیک خارجی از اســتوپ 
والو های توربین، رفع لیک از محل اتصال کراس آور های توربین، رفع عیب از هیتر شماره ۳، رفع 
صدای غیرعادی CWP ۱، رفع نشتی داخلی از کنترل والو سرریز دیاراتور به رزرو تانک از جمله 

مراحل اجرای این طرح تعمیراتی است.
وی گفت: رفع عیب از صدای غیر عادی موتور و گیربکس ژونگســتروم شــماره دو، تمیز کردن 
داخل لوله های تمام مبدل هــای حرارتی، تامین ســیگنال توان اکتیو و راکتیــو لحظه ای روی 
ترانسفورماتور های یونیت واحد، از مهم ترین فعالیت های متخصصان تعمیرات مکانیک، الکتریک 
و ابزاردقیق دراین دوره است.با پایان یافتن تعمیرات دوره ای این واحد بخاری، ۳۲۰ مگاوات به 

ظرفیت تولید برق شبکه سراسری افزوده می شود.

با مسئولان

خبرخوان

رییس سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان گفت: احداث گلخانه ها یکی از راه حل های مناسب برای بهره وری آب و مقابله با بحران خشکسالی است.مرادمند اظهار 
کرد: ظرفیت های خوبی در کشاورزی استان وجود دارد و اصفهان یکی از استان های پیشرو در زمینه احداث گلخانه در کشور است.وی خاطرنشان کرد: حدود ۲۳۴ هکتار 
گلخانه در اصفهان گل و گیاه زینتی تولید می کنند و مابقی گلخانه ها به تولید سبزی و صیفی اختصاص دارد.مرادمند با اشاره به اینکه شهرستان خمینی شهر در تولید گل 
به ویژه شب بو سرآمد استان و شهره عام و خاص است، گفت: در محصوالتی مانند گل و گیاه زینتی که فساد پذیر است و قابل نگهداری نیست، باید تقاضا محوری مد 
نظر قرار گیرد، زیرا اگر به میزان بازار تقاضا تولید نشود بی شک عرضه جوابگو نیست.وی، بازاریابی مطمئن، حذف واسطه ها و کاهش قیمت تمام شده با نرخ عادالنه را 
در این حوزه ضروری دانست و افزود: اگر گردش اطالعات ناکارآمد و نادرست باشد بدون شک در ادامه کار برنامه ریزی مناسبی وجود نخواهد داشت، زیرا نه تنها تولید 
که انتهای کار یعنی فروش و بازاریابی محصول بسیار مهم است که به آن کمتر پرداخته شده است. رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان  با بیان اینکه شیوع 
بیماری کرونا در دوسال و نیم گذشته لطمه زیادی به برخی مشاغل وارد کرده که یکی از آن ها حوزه تولید گل و گیاه زینتی بوده است، اضافه کرد: تولید کنندگان در 

برابر این آسیب مقاومت کردند و مجددا شاهد رونق در این حوزه هستیم.

ظرفیت مناسب اصفهان برای کشت های گلخانه ای

»تارا« در اجالس تجاری 
ایران و پاکستان

نهمین اجالس کمیته مشترک تجاری بین 
دو کشور ایران و پاکستان با حضور سیدرضا 
فاطمی امین وزیر صنعــت، معدن و تجارت 
در ســالن خلیج فــارس در محــل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی به پایان رسید. در 
حاشیه این اجالس فاطمی امین و عبدالرزاق 
داوود، مشاور نخست وزیر پاکستان در امور 
تجارت و ســرمایه گذاری از خــودروی تارا 
محصول تازه ایــران خودرو، در نمایشــگاه 

محصوالت خودرویی بازدید کردند.

وز عکس ر

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

تا وقتی قانون به درستی 
اجرا نشود، مسکن کاالی 
سرمایه ای باقی می ماند

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی گفت: تا وقتی قانون به درستی اجرا 
نشــود و از احتکار مسکن جلوگیری به عمل 
نیاید، مســکن همچنــان به عنــوان کاالی 
سرمایه ای باقی می ماند.اصغر سلیمی درباره 
این موضوع که چگونه می توان به خارج شدن 
مسکن از کاالی سرمایه ای امیدوار بود، اظهار 
کرد: مســکن هم مانند دیگر مســائلی که 
با حوزه معیشت مردم ســر و کار دارد دچار 
مشکل احتکار شده است به طوری که قیمت 
آن به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرد و طی 
چند سال گذشته با توجه به مشکالت ارزی 
که داشــتیم برخی افراد احتکار آن را انجام 
دادند و در تهران افــرادی را داریم که صاحب 
دو هزار واحد مســکونی هستند در حالی که 
هر فرد نباید بیش از دو یا سه منزل مسکونی 
داشته باشد.وی افزود: افرادی که این منازل 
مســکونی را به تعداد زیاد دارنــد خالی نگه 
می دارند و اجازه نمی دهند تا قیمت مسکن 
زیاد شود و به شــکل قطره چکانی به مردم 
به فروش برســانند. دولت بایــد در این باره 
الیحه ای آورد تا افرادی که منزل به تعداد مورد 
نیاز و کافی دارند امکان دریافت سند برای آن 
خانه داشته باشند و بیش از دو یا سه منزل 
مسکونی به نام یک فرد،سند خورده نشود.

نماینــده مردم ســمیرم در مجلس تصریح 
کرد: اما برخی افراد که بیــش از یکصد تا دو 
هزار منزل مسکونی دارند مشخص است که 
برای مقاصد خاصی این تعداد منزل را دارند 
و برای ســرمایه گذاری این تعداد مسکن را 
احتکار می کنند تا سود کالنی به جیب بزنند.

سلیمی گفت: این مشکل باید از طریق دولت 
و مجلس حل شود تا مسکن احتکار نشود. 
همچنین مالیات بر خانه های خالی نیز باید 
اجرایی شود. سازمان امور مالیاتی استدالل 
می کند که اطالعات خانه های خالی در اختیار 
این سازمان قرار داده نشده و به همین دلیل 

اخذ مالیات با مشکل مواجه می شود.

عکس: مهر

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان:

سهم اقتصاد دانش بنیان در کشور 
اندک است

رییس شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: ســهم 
اقتصاد دانش بنیان در کشور اندک و در خوش بینانه ترین 

حالت تنها پنج درصد است.
جعفر قیصری، هنگام بازدید اســتاندار اصفهان از شهرک 
علمی تحقیقاتی اصفهان گفت: الزم اســت که پارک های 
فناوری هم افزایی بیشتری با دانشگاه های صنعتی داشته 
باشند و تحقیقات دانشگاهی به منظور جهت دهی نیاز های 
آینده سیاســت گذاری شــود.وی بابیان اینکه در نیروی 
محرکه اقتصاد کشور شرکت های بزرگ باید از محصوالت 
تولید داخل استفاده کنند، گفت: باید بین دانشگاه و صنعت 
همگرایی بیشــتری صورت گیرد، چنان که طی بررسی که 
صورت گرفت چندین چالش در این راستا شناسایی شد که 
سهم کوچک شرکت های فناوری در صنعت نمونه ای از آن 
بود. قیصری گفت: سهم پروژه های مشترک شهرک علمی 
و تحقیقاتی با مجموعه های علمی و دانشگاهی ۴۰ درصد 

است درصورتی که باید ۵۸ درصد باشد.
وی یکی دیگــر از چالش های پارک های علــم و فناوری 
را بودجه کم آن دانســت و افزود: بودجــه پارک های علم 
و فناوری کشــور زیر ۵۰۰ میلیارد تومان در ســال اســت 
درحالی که یک دانشگاه علوم پزشکی سه برابر این میزان 
را دریافــت می کند.رییس شــهرک علمــی و تحقیقاتی 
اصفهان اضافه کــرد: از دیگر چالش هــای این مجموعه 

نبودسازمان دهی و توسعه دستگاه ها و شرکت هاست.
در ادامه این نشست استاندار اصفهان اظهار داشت: استان 
اصفهان ۱۳ درصد از ظرفیت پژوهشــگران کشور را در خود 
جای داده و این در حالی اســت که منابع انســانی یکی از 

نیاز های توسعه شهرک های علمی و تحقیقاتی است.
ســید رضا مرتضوی تصریح کرد: واقعیت این است که در 
دوران معاصر جز به علم وابسته نیستیم و جنگ اراده بر سر 
فناوری است و دشمن امروزه فقط از مرز ها عبور نمی کند 

بلکه جنگ فناوری برای بشر ایجاد  کرده است.
وی با اشــاره به اینکه ما به دنبال حکمرانــی ایران بر پایه 
فناوری هستیم، گفت: شــهرک علمی و تحقیقاتی درکنار 
دانشــگاه صنعتی اصفهان قرارگرفته و ارتبــاط با صنایع و 
جهت گیری شــهرک علمی تحقیقاتی باید ییشتر باشد تا 

بتوان علم را هم به داخل و هم خارج کشور توسعه داد.
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انتظار چهارمحالی ها برای اتمام پروژه راه آهن مبارکه_ سفیددشت،10 ساله شد؛

آرزوی شنیده شدن سوت قطار در بام ایران

شنیده شدن ســوت قطار در چهارمحال و بختیاری و اتصال به شبکه 
ریلی یکی از آرزوهای دیرین مردم این اســتان است، انتظار ۱۰ ساله 
مردم این اســتان برای اتمام پــروژه راه آهن مبارکه_ سفیددشــت 
به شــهرکرد به ســر نیامده و وعده ها برای اتمام این پــروژه حیاتی 

زیرساختی هم چنان محقق نشده است.
پروژه راه آهن مبارکه_ سفیددشت به شــهرکرد در تیرماه سال ۱۳۹۰ 
کلنگ زنی شد، این پروژه جزو طرح های اقتصاد مقاومتی چهارمحال 
و بختیاری محســوب شــده و با بهره بــرداری از این پــروژه فاصله 
استان های جنوبی به مرکز حدود ۵۰۰ کیلومتر کوتاه تر می شود. طول 
مســیر اجرایی این پروژه حدود ۹۲ کیلومتر و بــرای اجرای آن ۱۵۰۰ 
میلیارد تومان هزینه پیش بینی شده اســت، طبق برنامه ریزی های 
انجام شده زیرســازی پروژه راه آهن باید تا پایان دولت دوازدهم به 
اتمام می رســید و پس از آن عملیات ریل گذاری آغاز می شد، اما این 

وعده محقق نشده است.

زیرسازی راه آهن به اتمام رسیده است
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری پیــش از این در یــک مصاحبه 

تلویزیونی با شبکه اســتانی جهانبین، طول مســیر راه آهن مبارکه- 
سفیددشــت به شــهرکرد را ۹۲ کیلومتر اعالم و اظهار کرد: زیرسازی 
مسیر و ایستگاه های این طرح تکمیل شده و تنها ایستگاه شهرکرد و 

ریل گذاری آن باقی مانده است.
اقبال عباسی بیان کرد: پروژه راه آهن مبارکه_ سفیددشت به شهرکرد 
طی سال های اخیر پیشــرفت قابل توجهی داشــته است و در سال 

گذشته ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار به آن اختصاص داده شد.
عباسی خاطرنشان کرد: علت اینکه ایستگاه شهرکرد تاکنون به مرحله 
اجرا نرسیده، مشکل تملک زمین بود که این مشکل نیز برطرف شده 
اســت و به زودی عملیات اجرایی ایســتگاه در منطقــه رحمتیه آغاز 
 می شــود، همچنین ریل گذاری طــرح نیز با مشــارکت بانک انجام 

می گیرد.

کمبود اعتبار، اجرای پروژه راه آهن مبارکه_ سفیددشت به شهرکرد 
را با کندی مواجه کرده است

مدیرکل راه و شهرســازی چهارمحال و بختیاری در خصوص آخرین 
وضعیت پروژه راه آهن مبارکه_ سفیددشت به شــهرکرد، اظهار کرد: 

عمده عملیات خاکی در این پروژه به اتمام رسیده و عملیات اجرایی 
پل ها و تونل ها در این پروژه زمانبر و هزینه بر است.

حسینعلی مقصودی  با اشــاره به اینکه مشــکل تملک اراضی برای 
احداث ایستگاه راه آهن در شــهرکرد حل شده است، گفت: از یک ماه 
گذشته عملیات خاکی در این قطعه آغاز شــده ، کلنگ زنی رسمی و 
آغاز عملیات ساختمانی در این بخش از پروژه با حضور یکی از مقامات 

ملی انجام خواهد شد.
مقصودی بــا بیان اینکــه عملیات اجرایــی پروژه راه آهــن مبارکه_ 
سفیددشــت به شــهرکرد به علت کمبود اعتبار با کندی در حال انجام 
اســت، توضیح داد: در حال حاضر پیمانکاران ایــن پروژه حدود ۲۰۰ 
میلیارد تومان مطالبه دارند که در حال پیگیری اعتبار از سازمان برنامه 

و بودجه کشور هستیم.
مدیــرکل راه و شهرســازی چهارمحــال و بختیــاری در پایــان 
بیــان کــرد: اگــر مشــکل اعتبــاری پــروژه راه آهــن مبارکــه_ 
سفیددشــت بــه شــهرکرد حــل شــود، پیش بینــی می شــود تا 
 اواخر ســال آینده زیرســازی پروژه به اتمــام برســد و ریل گذاری

 آغاز شود.

رییس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری:

 اجرای دقیق قانون، کارآمدی دستگاه های اجرایی و نظارتی
 را به دنبال دارد

رییس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری در شورای حفظ حقوق بیت المال استان اظهار داشت: 
قانون مداری مهم ترین عامل تحقق عدالت در جامعه و از شاخصه های رشد کارآمدی دستگاه های 

اجرایی و نظارتی است.
احمدرضا بهرامی افزود: حفظ حقوق بیت المال یک اصل بنیادین در نظام مقدس جمهوری اسالمی 
به شمار می آید و به منظور تجلی بخشیدن به این اصل مهم استفاده از ظرفیت های شورا های حفظ 
حقوق بیت المال و اجرای مصوبات این شورا ها صورت می پذیرد. بهرامی با بیان اینکه خط مشی 
شورای حفظ حقوق بیت المال اجرای دقیق قانون است، تاکید کرد: مسئوالن و مدیران دستگاه های 
اجرایی و نظارتی باید هم راستا با اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال در خصوص صیانت از بیت 
المال حساسیت خاص داشته و با اشراف کامل بر قوانین و مسئولیت های خود اجازه ندهند حقوق 

مردم و اموال عمومی مورد تعرض قرار گیرد.
وی با اشــاره به موضوعات مورد بحث در جلسه شــورای حفظ حقوق بیت المال بیان داشت: در 
خصوص طرح آبیاری بارانی در روستای گل سفید از توابع شهرستان کیار ضرورت دارد کارگروهی 
جهت انجام مطالعات میدانی و بررسی مشــکالت مربوطه در این حوزه تشکیل و نتایج اقدامات 

انجام شده توسط این کارگروه به شورا اعالم شود.
بهرامی همچنین پیرامون مشکالت احصای اراضی ملی توســط ادارات کل منابع طبیعی و محیط 
زیست در منطقه سبزکوه شهرستان لردگان بیان داشت: با توجه به صدور احکام قضایی و قطعیت 
آرا در این خصوص دستگاه های مربوطه می بایست با تمامی ظرفیت و با همکاری یکدیگر نسبت 
به اجرای قاطع احکام قضایی اقدام کنند. وی افزود: به دلیل حساسیت امر بازدید های میدانی و 
بررسی های کارشناسانه در منطقه انجام و نتیجه به شورای حفظ حقوق بیت المال گزارش می شود.

 کشف محوطه باستانی با بیش از 10 هزار سال قدمت 
در شهرستان اردل

باستان شناس و عضو هیئت علمی پژوهشکده باستان شناسی کشور اظهار داشت: محوطه باستانی 
و تاریخی در شهرستان اردل چهارمحال و بختیاری کشف شد.

علی اصغر نوروزی افزود: در پی بررسی های موردی باستان شناسان میراث فرهنگی چهارمحال و 
بختیاری، محوطه باستانی مهمی با وسعت ۱۰ هکتار در شهرستان اردل شناسایی شد. نوروزی اضافه 
کرد: این محوطه باستانی در باریکه ای محصور در مسیر ارتباطی بهشت آباد به کاج واقع شده و مدارک 

معتبری از استقرار های انسانی مهم دوره های مختلف پیش از اسالم را در بر دارد.
وی ادامه داد: شواهد باستان شناسی و مطالعات اولیه آثار سطحی بیانگر این مهم است که بخش 
مهمی از این محوطه به دوره فراپارینه سنگی با بیش از ۱۰ هزار سال قدمت تعلق داشته که البته با 

انجام کاوش در این محل احتمال کشف آثار قدیمی تر نیز وجود دارد.
نوروزی اظهار داشــت: در واقع در دوره فراپارینه ســنگی، انسان ها به شــکار حیوانات کوچک تر و 
گردآوری غالت وحشــی و ماهیگیری روی آوردند.وی تاکید کرد: از دیگر شواهد باستان شناسی 
کشف شده در این محل سفال های دوره های پیش از تاریخی نوسنگی، مس و سنگ و دوره مفرغ تا 
دوران اسالمی، در کنار شواهد معماری است. نوروزی افزود: این محوطه باستانی به لحاظ گسترش 
در سطح دارای ارزش های مهم باستان شناسی است که می تواند مکان مهمی برای مطالعه فرآیند 
گذار از دوران پارینه سنگی به نوسنگی و روند ایجاد نخستین استقرار های انسانی در این بخش از 
زاگرس باشد. وی تصریح کرد: به همین منظور از بعد استانی و ملی، محل کشف شده دارای ارزش 
مطالعاتی و تاریخی و فرهنگی فراوانی است. نوروزی یادآور شد: تاکنون آثار متعددی از دوره های 

مختلف در شهرستان اردل شناسایی شده است.

اخبار

علت اینکه ایستگاه شهرکرد تاکنون به مرحله اجرا 
نرسیده، مشکل تملک زمین بود که این مشکل 
نیز برطرف شده است و به زودی عملیات اجرایی 
ایستگاه در منطقه رحمتیه آغاز می شود، همچنین 
نجام  ا بانک  مشارکت  با  نیز  طرح  ری   ریل گذا

می گیرد

بام ایران
سنا

 ای
س:

عک

مفاد آراء
8/137  برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه غرب 
اصفهان تصرفات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 

قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شــماره 6803-1400/06/11 هیات اول آقــای امیرعلی تقیان 
دینانی به شناســنامه شــماره 1277544549 کدملــی 1277544549 صادره 
اصفهان فرزند محمد به والیت پدرش در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
209/64 متر مربع قسمتی از پالک شماره 68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حسین زارع بهرام آبادی از سند شماره 

20598 مورخ 1324/11/20 دفترخانه شماره 20 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/03

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/18 
م الف: 1211650 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
8/138 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه غرب 
اصفهان تصرفات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 

قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 4138-1400/04/02 هیات دوم خانم ریحانه عروجی به 
شناسنامه شــماره 5121 کدملی 1287322239 صادره اصفهان فرزند اصغر در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به استثنای بهای ربعیه اعیانی آن 
به مساحت 663/10 متر مربع قسمتی از پالک شماره 129 فرعی از 125 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شماره 47687 

مورخ 1397/2/08 دفترخانه شماره 137 اصفهان
ردیف 2- رای شماره 4137-1400/04/02 هیات دوم آقای علیرضا ستاری فر به 
شناسنامه شماره 214 کدملی 1291093001 صادره اصفهان فرزند مصطفی در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به استثنای بهای ربعیه اعیانی آن 
به مساحت 663/10 متر مربع قسمتی از پالک شماره 129 فرعی از 125 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شماره 47687 

مورخ 1397/2/08 دفترخانه شماره 137 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/03

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/18 
م الف: 1211356 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
8/139 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه غرب 
اصفهان تصرفات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 

سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 

قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 6855-1400/06/11 هیات اول آقای علی رضا کریم زاده 
ریزی به شناسنامه شماره 432 کدملی 1170564453 صادره لنجان فرزند رحیم 
در 18 سهم مشاع از 112 سهم ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 114/15 
متر مربع قســمتی از پالک شــماره 3263 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شماره 94959 مورخ 1397/6/1 

دفترخانه شماره 112 اصفهان
ردیف 2- رای شماره 6856-1400/06/11 هیات اول خانم مریم جمالی فرد به 
شناسنامه شماره 10328 کدملی 1170101917 صادره زرین شهر فرزند علی در 
94 سهم مشاع از 112 سهم ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 114/15 
متر مربع قســمتی از پالک شــماره 3263 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شماره 94959 مورخ 1397/6/1 

دفترخانه شماره 112 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/03

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/18 
م الف: 1211227 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
8/140 آگهی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آیین نامــه اجرایی قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صاره هیئــت موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی لنجان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی ذیل محرز گردیده اســت. لذا مشخصات متقاضی و امالک 
مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در 
 روزنامه های تعیین شده توســط اداره فرهنگ و ارشاد اســالمی لنجان آگهی

 می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد و امالک لنجان تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع صالح قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد. 
 1- رای شــماره 140060302015001318 مــورخ 1400/07/21  مرجــان 
رجائی پــور فرزنــد غالمرضا نســبت به چهــار دانگ مشــاع از ششــدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 192/60 متــر مربع مفروز از پــالک 107- اصلی واقع 
 در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی

 ابوالفتح قهرمان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/03
تاریخ انتشار نوبت وم: 1400/08/18

م الف: 1210878 مصطفی شمسی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان
مفاد آراء

8/142  برابر آرا صادره هیات هاي موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب 
اصفهان تصرفات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 

قضایي تقدیم نماید.
ردیف 1- راي شــماره 9137-1400/07/28 هیات دوم خانــم مینا فالح پور 
سیچانی به شناسنامه شماره 3677 کدملي 1289203921 صادره اصفهان فرزند 
اصغر در ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 196/01 متر مربع قسمتي از 
پالک شماره 45 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از مالکیت رحیم فتحی وازیچه از سند شماره 47706 مورخ 1349/9/29 دفترخانه 

شماره 29 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/18

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/03 
م الف: 1219446 شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
8/143  آگهي ابالغ مفاد آراء صادره از هیــات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان
در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر 
تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود تا شخص یا اشــخاصی که به  آرا مذکور اعتراض دارند از 
تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در 
مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت 
موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صــورت انقضا مهلت و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد  و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راي شــماره 140060302027007739 مورخ 1400/07/12 رضا احمدی 
خوراسگانی فرزند عبدالعظیم بشــماره شناسنامه 177 صادره از اصفهان بشماره 
ملی 1291298851 در چهار دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 5428 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 397/28 متر مربع 

خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی مشاعی می باشد.
2- راي شماره 140060302027007736 مورخ 1400/07/12 بتول اردستانی 
خوراســگانی فرزند علی بشماره شناســنامه 8016 صادره از خوراسگان بشماره 
ملی 1283781956 در دو دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قســمتی از قطعه 
زمین پالک 5428 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 397/28 متر مربع 

خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی مشاعی می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/03

م الف: 1219335  مهدی صادقی وصفی رییس منطقه ثبت اسناد و امالک 
شرق اصفهان

مفاد آراء
8/141 آگهی مفاد آراء)قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی (هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک جوشقان

آگهی مفاد آراءقانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیئت حل اختالف مستقر در 
ثبت جوشقان صادر گردیده ودر اجرای ماده 3قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 
15روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشــار و محلی آگهی میشود تا شخص یا 
اشخاصی که به آراءمذکور اعتراض دارند از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک جوشــقان تسلیم ورسید اخذ 
نمایند واز تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک مــاه مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ وبه 
اداره ثبت جوشــقان تســلیم نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 

معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت 
جوشقان مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نمی باشد .
1- رای شــماره 140060302119000085 -  11/ 08 / 1400 -کالســه 
98/24خانم مهربانو قدیری فرزندغالمعلی به شــماره ملی 0452028566یک 
دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب باغ موستان بمساحت 2257.30مترمربع پالک 
شماره 1877 فرعی  از یک اصلی  واقع دربخش ثبتی جوشقان خریداری عادی 

از وراث اقای محمود ابوترابی
2- رای شــماره 140060302119000030  - 22 / 04 / 1400    - کالســه 
99/26خانم توران میرزائی فرزندحسن آقابه شماره ملی 1262559537ششدانگ 
دو قطعه زمین مزروعی بمساحت 979.07 مترمربع  پالک شماره 2494 فرعی  از 
یک اصلی  واقع دربخش ثبتی جوشقان خریداری عادی مع الواسطه از افسرتاج 

کرمانی
3- رای شــماره 140060302119000029 -   22/ 4 / 1400  - کالســه 
99/29 اقــای احمد قــادری جوشــقانی فرزند میرزا محســن به شــماره ملی 
0054054478یک دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  بمساحت 200.88 
 مترمربع  پالک شــماره 635 فرعی  از یک اصلی  واقع دربخش ثبتی جوشقان 

خریداری رسمی و مشاعی 
4- رای شــماره 140060302119000001  - 16 / 01 / 1400 - کالســه 
99/21 اقای غالمعلی ابرکارفرزندحسین به شــماره ملی 1262628997چهار  
دانگ مشاع از ششدانگ یک اطاق  بمســاحت 101.14 مترمربع  پالک شماره 
 617 فرعــی  از 21 اصلــی  واقع دربخش ثبتی جوشــقان خریــداری عادی از 

محمد اقا رحمانی 
5- رای شماره 140060302119000003   - 30 / 01 /1400   - کالسه 99/22 
اقای غالمرضا عارضی فرزندعلی عباسبه شماره ملی 1262651964 در 5سهم 
مشاع از 15 ســهم از ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی  بمساحت 943.90 
مترمربع  پالک شــماره 1073 فرعی  از 21 اصلی  واقع دربخش ثبتی جوشقان 

خریداری عادی ازورثه علی عباس عارضی
6- رای شماره 140060302119000002  - 30 /1400/01   - کالسه 99/23 
اقای غالمرضا عارضی فرزند علی عباس به شــماره ملی 1262651964 درسه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی    بمساحت 930.17 مترمربع  
پالک شــماره 1167 فرعی  از 21 اصلی  واقع دربخش ثبتی جوشقان خریداری 

عادی ازورثه علی عباس عارضی
7- رای شماره 140060302119000015  - 4/ 3/ 1400 - کالسه 98/36خانم 
حمیرا ارباب فرزندماشا اله به شــماره ملی 0036212326 درششدانگ یکدرب 
باغ موستان بمساحت 793 مترمربع  پالک شــماره 11 فرعی  از 67 اصلی  واقع 

دربخش ثبتی جوشقان خریداری عادی مع الواسطه از سیف اله رحمانی .
8- رای شــماره 13996030211000242   - 20 /11 /1399   - کالســه 
99/9خانم معصومه ارباب یفرزند یداله به شماره ملی 0383660718 درششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی  بمســاحت 1958.83 مترمربع  پالک شــماره 1049 
فرعی  از 21اصلی  واقع دربخش ثبتی جوشــقان خریداری عادی مع الواسطه از 

یک از ورثه محمد اقا عارضی 
9- رای شماره 140060302119000028  - 15/ 4 /1400  - کالسه 99/20  
اقای حسین عارضی فرزند رمضانعلی به شماره ملی 1260864995 درششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی  بمساحت 280 مترمربع  پالک شماره 815 فرعی  از 21 
اصلی  واقع دربخش ثبتی جوشــقان خریداری عادی مع الواسطه از یک از وراث 

ستاره و غالمرضا عارضی
تاریخ انتشار نوبت اول:  1400/08/18
تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/09/03

م الف: 1218588 محمدرضا بیکیان رئیس ثبت اسناد وامالک جوشقان 



سه شنبه 18 آبــــان  1400 / 03 ربیع الثانی 1443 / 09 نوامبر 2021 / شماره 3389
 مسموم شدن ۷2 اصفهانی بر اثر استنشاق گاز 

مونوکسید کربن
مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: بر اســاس آمار ماموریت های اورژانس 
۱۱۵، از ابتدای امسال تاکنون هشت نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در استان، جان خود 
را از دست داده اند.غفور راستین  با اشاره به اینکه بیشترین آمار فوتی با سه نفر مربوط به شهرستان 
سمیرم بوده است، بیشترین میزان مسمومیت با هشت نفر را مربوط به شهرستان اصفهان اعالم 
کرد. مدیر حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان اظهار داشت: همچنین از ابتدای سال تاکنون ۶۴ 
نفر به دلیل مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن به بیمارســتان منتقل یا به صورت سرپایی در محل 
درمان شــدند.وی تصریح کرد: از موارد مسمومیت با مونوکســیدکربن در استان، شهرستان های 
اصفهان، نجف آباد و مبارکه به ترتیب با ۳۶، ۱۴ و ۱۱ درصد، به مراتب بیشــترین میزان مسمومیت 
با این گاز سمی را داشتند.راستین بااشاره به اینکه شهرستان های فالورجان و برخوار هر کدام با ۷ 
درصد نیز در رده های بعدی بیشترین میزان مســمومیت با این گاز را دارا هستند، خاطرنشان کرد: 
سال گذشته نیز ۵۰۵ مسمومیت با گاز سی او )co( در استان رخ داد که ۱۶ نفر جان خود را از دست 

دادند و ۴۸۹ نفر نیز به مراکز درمانی منتقل یا بصورت سرپایی درمان شدند.

هشدار نسبت به کاهش ذخایر خونی در اصفهان
مدیر کل انتقال خون استان اصفهان از کاهش شدید ذخایر خونی درگروه های خونی خبر داد.علی 
فتوحی با اشاره به وضعیت ذخیره خون و فرآورده های خونی در پایگاه ها و مراکز انتقال خون استان، 
گفت: در حال حاضر ذخیره خون استان به ۳ و نیم روز رسیده اســت و این میزان مطلوب نیست 
و باید این عدد به ۷ روز برســد.وی با بیان اینکه همیشه در مهر و آبان به واسطه بازگشایی مدارس 
و سرما با کاهش اهدای خون روبه رو هســتیم، افزود: بعد از فروکش کردن کرونا، نیاز به خون در 
مراکز جراحی افزایش پیدا می کند، خیلی وقت ها خروجی خون بیشتر از میزان ورودی خون است.

وی با بیان اینکه باید روزانه خون مصرفی مراکز درمانی اســتان اصفهــان را تامین کنیم و به همه 
گروه های خونی نیاز داریــم، عنوان کرد: در زمان حاضر هم به گروه هــای خونی مثبت و هم منفی 

احتیاج داریم؛ اما گروه خونی منفی به دلیل اینکه کمتر است، بیشتر نیاز داریم.

سازمان اطالعات سپاه صاحب الزمان)عج( اصفهان:
اعضای موسوم به جنبش »ق س« در اصفهان دستگیر شدند  
ســازمان اطالعات ســپاه صاحب الزمان)عج( اصفهان از دســتگیری اعضای یک گروهک ضد 
 انقالب موسوم به جنبش »ق س« در این اســتان خبر داد.به گزارش روابط عمومی سپاه حضرت 
صاحب الزمان)عج( استان اصفهان، اعضای این گروهک ضد انقالب قصد برهم زدن امنیت مردم 

در این استان را داشتند.  
مسئول روابط عمومی سپاه حضرت صاحب الزمان )عج( اســتان اصفهان ادامه داد: اعضای این 
گروهک ضدانقالب که قصد داشــت با فضاسازی در شــبکه های اجتماعی و فضای حقیقی علیه 
امنیت مردم اقدام کنند، پیــش از هر اقدامی در رصد اطالعاتی پاســداران گمنام امام زمان)عج( 
در سازمان اطالعات ســپاه حضرت صاحب الزمان)عج( قرار گرفتند و دســتگیر شدند. روح ا...

حکیمی فر افرود: توزیع شب نامه در کوچه ها و خیابان های این شهر، فراخوان های متعدد به منظور 
تجمع و اغتشاش، فریب برخی ساده لوحان و اجیر اراذل و اوباش، برنامه ریزی گسترده برای بر 
هم زدن نظم و امنیت عمومی جامعه و انجام عملیات خرابکارانه و به آشوب کشیدن استان و کشور 
از جمله اقدامات این گروه بود.الزم به ذکر اســت از این گروه مقادیری سالح و مهمات جنگی نیز 
کشف و به دست آمد.چشمان بیدار نیروهای امنیتی ســپاه استان مترصد فضای جامعه است و 
 شهروندان گرامی می توانند هرگونه اقدامات مشکوک را به شماره ۱۱۴ ستاد خبری اطالعات سپاه 

اطالع دهند.

آزادراهی که نابودی مهم ترین منطقه محیط زیستی اصفهان را نشانه رفته است؛

پارک کاله قاضی، َپر؟!

منطقه کاله قاضی از جمله مناطق مهم محیط زیستی اصفهان است که 
پوشش گیاهی و جانوری خاص و متنوع آن حساسیت های ملی را برای 

حفظ و حراست از این کوهستان برانگیخته است.
منطقه کاله قاضی اصفهــان در زمان های قدیم یکی از شــکارگاه های 
شــاهان صفوی و قاجار بوده، اما از دهه ۴۰ شمسی تا امروز، نگرانی از 
انقراض وحوش و پوشش های گیاهی، دولتمردان را تشویق به حراست 

و مراقبت از این منطقه خاص کرده است.
طی دهه های اخیر با تبدیل کاله قاضی به منطقه حفاظت شده و پارک 
ملی، اجازه شکار برای همیشــه محدود و ممنوع شد، اما در سال های 
اخیر، اکتشاف معادن در حوالی این زیســت گاه غنی، فعاالن محیط 
زیست و دوستداران حیوانات را به واکنش های متعدد واداشته است.

به اعتقاد فعاالن حقوق حیوانات حضور معدن در جوار زیستگاه حیات 
وحش، منطقه را برای حیوانات ناامن ساخته و از طرف دیگر خشکسالی 
و کم آبی اصفهان هم در سال های اخیر بر امنیت زیست این موجودات 

بی تاثیر نبوده است.
حاال در میانه پاییز که زمان حساســی برای حیات وحش به حســاب 
می آید، مجوزی برای ساخت آزادراه کنارگذر شرق اصفهان صادر شده 
که بر اساس نقشه پیوستی که به دست خبرنگار ایسنا رسیده ، از میان 

محدوده پارک ملی کاله قاضی عبور می کند.
به گفته دوستداران و فعاالن محیط زیست که کارزاری در مقابله با مجوز 
این طرح ایجاد کرده اند، طرح تکمیل آزادراه کنارگذر شــرق اصفهان از 
میان منطقه کاله قاضی، در شرایطی مطرح شده که مسیرهای جایگزین 
مانند محور قلعه شور به جاده  بهارستان، یا محمدآباد وجود دارد. ایجاد 
کنندگان کارزار »نه_به_جاده_در_کاله_قاضــی«، عبور جاده از پارک 
ملی را کم هزینه ترین و بی دغدغه ترین راه  حل برای طراحان و مجریان 
این طرح دانسته و معتقدند در صورت احداث این جاده، شاهد گسست 
اکولوژیک پارک ملی کاله قاضی و نابودی تنوع زیســتی در میان مدت 

خواهیم بود.
در متن این کارزار عنوان شــده منطقه مورد بحــث، محدوده مهمی از 
زیســتگاه آهو، کل و بز اســت و با تســهیل عبور و مرور در این منطقه، 
مخاطرات حفاظتی و زیست محیطی افزایش خواهد یافت و این نمکی 

بر پیکر زخم خورده پارک ملی کاله قاضی است.  
بهروز ستایش، رییس اداره محیط زیســت طبیعی اداره کل حفاظت 
محیط ، ضمن تایید انجام مراحل نهایی صدور مجوز عبور آزادراه شرق 
اصفهان از محدوده کاله قاضی، اظهار کرد: ســابقه تصویب این پروژه 
به عنوان کریدور شــمال به جنوب کشــور مربوط به دهه ۵۰ بوده، ولی 

درخواســت عبور آن از منطقه کاله قاضی از ســال ۸۰ شروع شده و راه 
دیگری برای ادامه مسیری که پیش تر ساخت آن شروع شده به دلیل 

وجود رشته کوه های متعدد در منطقه وجود ندارد.
ستایش افزود: اداره کل محیط زیســت در طول این مدت گزینه های 
مختلف را بررسی کرده و در مواردی حتی مشاوران و پیمانکاران تغییر 
کرده اند و با توجه به نقــش مثبت و کارکرد زیســت محیطی احداث 
بزرگراه به خصوص در زمینه کاهش مصرف ســوخت و افزایش ایمنی 
تردد و با رعایت مالحظات و تمهیداتی که در گزارش مدیریت زیســت 
محیطی ارائه شده است، فرآیند صدور مجوز در دست اقدام است. ضمن 
اینکه این آزاد راه از زیستگاه های حساس و بکر پارک ملی عبور نمی کند 

و به موازات مسیر و ترانشه موجود باز طراحی شده است.
  رییس اداره محیط زیســت طبیعی اداره کل حفاظت محیط  با اشاره

  به اینکه جاده گردنه الشــتر یک محــور مواصالتی تاریخــی و از ایام 
 صفویه در اصفهــان مورد اســتفاده بــوده، ادامه داد: کنارگذر شــرق

  اصفهان، در ســه قطعــه اجرایی شــده و مســیر قبل و بعــد از این 
 منطقه ســاخته شــده و در حال تکمیل هســتند و در مرحلــه آخر و 
فاز تکمیلی قرار اســت تا بخش نهایی در کاله قاضــی کلنگ بخورد و 

عملیات ساخت جاده آغاز شود.

به گفته دوستداران و فعاالن محیط زیست که کارزاری 
در مقابله با مجوز این طرح ایجاد کرده اند، طرح تکمیل 
آزادراه کنارگذر شرق اصفهان از میان منطقه کاله قاضی، در 
شرایطی مطرح شده که مسیرهای جایگزین مانند محور 

قلعه شور به جاده  بهارستان، یا محمدآباد وجود دارد

خبر خوان جامعه

فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه 
در همه مناطق تحت مدیریت محیط زیست، کمبود نیروی محیط بان داریم، اظهار 
داشــت: به علت کمبود نیرو، تنها دو محیط بان از پناهگاه حیات وحش یخاب با 
وسعت ۲۷۰ هزار هکتار، صیانت می کنند.مرتضی جمشیدیان، شمار محیط بانان 
استان را حدود ۲۰۰ نفر اعالم کرد و افزود: سهمیه اســتخدام محیط بان از سوی 
سازمان اعالم می شود که سالیانه حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر محیط بان در سراسر کشور 
اضافه می شود که در مقایسه با وسعت مناطق چهارگانه کم است و امسال از ۲۵۰ 
نفر محیط بانی که در سازمان استخدام خواهند شد، سهم اصفهان ۱۲ نفر بوده که 
امور استخدامی آنها در حال انجام است.فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت 
محیط زیست اصفهان درباره واکسیناسیون محیط بانان استان نیز ابراز داشت: همه 
محیط بانان ما واکسن کرونا دریافت کردند.وی اضافه کرد: از ابتدای شیوع کرونا 

تاکنون حدود ۱۵ درصد از محیط بانان ما به این بیماری مبتال شدند که خوشبختانه 
مشکل حادی نداشــتند.مناطق چهارگانه و تحت مدیریت محیط زیست استان 
اصفهان ۲۴ منطقه شامل یک اثر طبیعی ملی، سه پارک ملی، پنج پناهگاه حیات 
وحش، چهار منطقه حفاظت شده، ۱۰ منطقه شکار ممنوع و یک تاالب بین المللی 
است که در مجموع بالغ بر ۲۲۸۰۰۰۰ هکتار وسعت دارند.این مناطق با نام های پارک 
ملی و پناهگاه حیات وحش کاله قاضی، پارک ملی و پناهگاه حیات وحش موته، 
پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو، پناهگاه های حیات وحش عباس آباد، 
یخاب و کوه بزرگی و مناطق حفاظت شده کرکس، کهیاز، داالنکوه، خارو، مجموعه 
فسیلی سپاهان، تاالب بین المللی گاوخونی و مناطق شکار ممنوع با تنوع باال و 
غنای ارزشمند زیستی شامل کالته، حنا، ستبله، شاهقنداب، گلستانکوه، زرچشمه، 

دشتک، ونک، پلنگ گالون و کرکس است. 

فرمانده انتظامی استان اصفهان درباره  دستگیری فردی که اقدام به کالهبرداری 
از هموطنان بــه روش پانزی می کرد، اظهــار کرد: در پی شــکایت تعدادی از 
شهروندان به پلیس فتای شهرستان کاشان مبنی بر اینکه از طریق روش پانزی 
در زمینه ســرمایه گذاری در اســتخراج ارز دیجیتال از آنان کالهبرداری شده، 
موضوع در دســتور کار ماموران پلیس فتای این شهرستان قرار گرفت.سردار 
محمدرضا میرحیدری  افزود: طی بررسی های اولیه مشخص شد شاکیان در 
شبکه اجتماعی اینستاگرام با تبلیغ سرمایه گذاری پانزی که در آن وعده پرداخت 
سود های کالن به سرمایه گذاران در زمینه استخراج ارز دیجیتال داده شده بود، 
مواجه و با فرد آگهی دهنده تماس می گیرند.وی ادامه داد: فرد آگهی دهنده با 
ثبت شرکت و اعطای نمایندگی اقدام به عقد قرارداد به اصطالح قانونی با شاکیان 
کرده و پس از پرداخت چندین ماه سود و جلب اعتماد مال باختگان متواری 

شــده و دیگر  جوابگوی تماس هایش نبوده است.ســردار میرحیدری با بیان 
اینکه متهم تاکنون از ۱۵ نفر بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان به این روش کالهبرداری 
کرد، تصریح کرد: با تالش شبانه روزی و رصد هوشمندانه ماموران پلیس فتا 
مشخص شد فرد مذکور اهل یکی از استان های شمالی کشور است.این مقام 
ارشد انتظامی گفت: اقدامات برای دستگیری متهم ادامه داشت تا اینکه ماموران 
مطلع شدند فرد مذکور برای انجام یک کالهبرداری جدید وارد شهرستان شده که 
بالفاصله طی هماهنگی با مقام قضایی در یک عملیات ضربتی وی را دستگیر 
کردند.سردار میرحیدری  با اشــاره به اعتراف صریح متهم به کالهبرداری های 
صورت گرفته از تحویل وی به مرجع قضایی خبر داد و گفت: رســیدگی به این 
پرونده همچنان ادامه دارد و کســانی که به این روش از آنان کالهبرداری شده 

می توانند به پلیس فتا شهرستان کاشان مراجعه کنند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان خبر داد:

امسال 12 نفر محیط بان در اصفهان استخدام می شوند
فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:

دستگیری سرشبکه باند »پانزی«

مفاد آراء
8/144  آگهي ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان
در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال 
 عادی و یا ســهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود تا شخص یا اشخاصی که به  آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار 
ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی 
مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه 
خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد  و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راي شــماره 140060302027005019 مورخ 1400/04/21 بتول اعتباریان 
خوراسگانی فرزند یداله بشــماره شناســنامه 6980 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1283771586 در ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قســمتی از قطعه زمین 
پالک 6522 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 361/09 متر مربع خریداری 

طی سند رسمی
2- راي شــماره 140060302027005020 مورخ 1400/04/21 طاهره گلرنگ 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 368 صادره از خوراسگان بشماره ملی 1291397140 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6522 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 239/23 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/03

م الف: 1219348  مهدی صادقی وصفی رییس منطقه ثبت اســناد و امالک 
شرق اصفهان

مفاد آراء
8/145 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شماره 2445 مورخ 1400/08/16 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضــی، مالکیت آقای 

اسماعیل اکبری سلمی به شناسنامه شماره 7 کدملی 6339642578 صادره فرزند 
هرمز در ششدانگ یکباب خانه دو طبقه به مســاحت 124/26 متر مربع مفروزی از 
پالک شــماره 131 فرعی از 4483 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 
 جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی از طرف آقای یداله کشــاورز دســتجردی

 )مالک رسمی( خریداری شده است. لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی 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 رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواســت 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: 1400/08/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/03

م الف: 1219295  مهدی شبان رئیس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

8/146  برابر آرا صادره هیات هاي موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي 
شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید.
ردیف 1- راي شماره 2251-1400/02/27 هیات سوم آقای حسن عارف منش به 
شناسنامه شماره 1044 کدملي 1284670791 صادره اصفهان فرزند علی در نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 111/67 متر مربع پالک 
 390 فرعی از 25 اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
مع الواســطه از مالک رســمی اســماعیل نادری طبق ســند انتقالی 3174 مورخ 

1332/11/08 دفترخانه 5 اصفهان 
ردیف 2- راي شماره 2252-1400/02/27 هیات سوم خانم فاطمه جان نثاری الدانی 
به شناسنامه شماره 1257 کدملي 1283451921 صادره اصفهان فرزند علی در نسبت 

به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 111/67 متر مربع پالک 
 390 فرعی از 25 اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
مع الواســطه از مالک رســمی اســماعیل نادری طبق ســند انتقالی 3174 مورخ 

1332/11/08 دفترخانه 5 اصفهان 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/18

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/03 
م الف: 1219027 شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

فقدان سند مالکیت
8/147 شــماره نامــه: 140085602024009141- 1400/08/08  نظر به اینکه 
ســند مالکیت شــش دانگ پالک ثبتی شــماره 142 فرعی از 3444 اصلی واقع 
در بخش پنــج اصفهان ذیــل ثبــت 272824 در صفحه 576 دفتــر امالک جلد 
1453 به نام میمنت جاللی آدرگانی تحت شــماره چاپی 961633 ب 93 و شماره 
الکترونیــک 139420302024000203  ثبت و صادر و تســلیم گردیده اســت و 
به موجب ســند رهنی شــماره 60693 مورخ 1394/06/30 دفترخانه 55 اصفهان 
 در رهن بانک کشاورزی شعبه دانشــجو اصفهان می باشد ســپس نامبرده با ارائه

 درخواست کتبی به شماره وارده  1400/023233 مورخ 1400/07/20 به انضمام دو 
برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 140002157143000341 
مــورخ 1400/07/20  و رمز تصدیــق 790801 به گواهــی دفترخانه 81 اصفهان 
رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبــت در یک نوبت آگهی می 
شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا 
 سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1218685 مهدي شبان سرپرســت واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

8/148 شــماره نامه : 140085602024009304-1400/08/11 نظر به اینکه به 

موجب رای شماره 140060302024000796 مورخ 1400/3/10 هیات قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 270/89 متر مربع تحت شماره فرعی 683 از اصلی 4786 مفروز و مجزی 
شده از شماره 4786 اصلی مزبور  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در مالکیت آقای اکبر 
کارگر فرزند یداله مستقر گردید و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحدید حدود می باشد لذا به 
استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1400/09/10 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد و به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اعالم می گردد تا در روز 
و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد و معترض طبق ماده 86  آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم اعتراض به این 
اداره، ظرف یک ماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی تقدیم 
دادخواســت را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید، درغیر این صورت متقاضی ثبت یا 
نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 
را با رعایت مقررات ادامه میدهد. تاریخ چاپ: 1400/08/18 م الف: 1212612 

شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

8/149 چون تحدید حدود عمومی شش دانگ یکباب خانه پالک شماره 3 فرعی از 
3216 اصلی واقع در خور بخش پنج حوزه ثبت خور و بیابانک که طبق پرونده ثبتی 
به نام آقای اسمعیل و خانم زینب هر دو اقبال فرزندان حسن در جریان ثبت است به 
علت واخواهی به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر 
طبق تقاضای مالکین تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1400/09/10 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد  آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی به مدت 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره بایســتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ ا نتشار: 1400/08/18 

م الف: 1218714 محمد علی بیطرف رئیس ثبت خور و بیابانک 



هفته پنجم لیگ برتر والیبال، جام سردار دل ها روز یکشنبه با برگزاری هفت دیدار به میزبانی سیرجان، رفسنجان، گرگان، ارومیه )دودیدار(، مریوان و اصفهان 
پیگیری شد. تیم سپاهان صدرنشین جدول در سی وپنجمین مسابقه لیگ برتر والیبال میزبان لبنیات هراز آمل بود و با شکست سه بر یک این تیم همچنان در 
صدر جدول باقی ماند.شاگردان بهروز عطایی، سرمربی تیم لبنیات هراز آمل در ست سوم این مسابقه 27 بر 25 به پیروزی رسیدند؛ اما در ست های اول، دوم 
و چهارم به ترتیب با امتیازهای 25 بر 18، 25 بر 20 و 25 بر 22 نتیجه را به حریف واگذار کردند تا نخستین شکست فصل خود را تجربه کنند.سپاهان با کسب این 
پیروزی با پنج برد و 14 امتیاز در صدر جدول باقی ماند و تیم لبنیات هراز آمل با چهار برد و 10 امتیاز رتبه ســوم جدول را برای خود نگه داشت. در آخرین مسابقه 
هفته پنجم مرحله مقدماتی تیم شهرداری ارومیه در سالن غدیر این شهر به مصاف سایپای تهران رفت و سه بر صفر این تیم را شکست داد.نارنجی پوشان سایپا 
در این مسابقه با امتیازهای 25 بر 18، 25 بر 17 و 25 بر 23 مغلوب میزبان خود شدند تا چهارمین شکست خود را تجربه کنند. از سوی دیگر تیم شهرداری ارومیه 

به پنجمین برد متوالی خود دست یافت و با 14 امتیاز در رتبه دوم جدول باقی ماند.

سپاهان، دوئل بزرگ را برد و صدرنشین ماند

سه شنبه 18 آبــــان  1400 / 03 ربیع الثانی 1443 / 09 نوامبر 2021 / شماره 3389

پیشنهاد بلماضی به »ژاوی«:

 »بونجاح« را به بارسا ببر!
پس از نشستن ژاوی روی نیمکت بارسلونا، شــایعات زیادی درخصوص احتمال پیوستن بازیکنی از 
السد به بلوگرانا منتشر شد که در ابتدا رسانه ها از اکرم عفیف، ســتاره قطری السد نام بردند و حاال نام 
بغداد بونجاح، مهاجم الجزایری برای پیوستن به این تیم مطرح شده است.جمال بلماضی، سرمربی 
تیم ملی الجزایر روز یکشنبه در یک نشست خبری درباره احتمال حضور مهاجم السد در بارسلونا گفت: 
بغداد بونجاح، بازیکن بزرگی است و جزو معدود بازیکنانی است که توانسته در لیگ قطر تاریخ نویسی 
کند و این کار آسانی نیست.وی ادامه داد: برخی لیگ قطر را دست کم می گیرند و آن را ضعیف می دانند 
و این اشتباه است، ما در مورد تورنمنتی صحبت می کنیم که ستاره های بین المللی زیادی را جذب کرده و 
نام های درخشانی در فوتبال مانند خامس رودریگز و انزونزی و بقیه را جذب کرده است.وی در پاسخ به 
سوالی مبنی بر اینکه نظرش در مورد انتقال ژاوی هرناندز ،مربی سابق السد به بارسلونا چیست، پاسخ داد: 
نمی دانم )و در ادامه بلماضی با لبخند گفت( مهم این است که بونجاح ممکن است در بارسلونا بازی کند.

وی ادامه داد: بارسلونا دیگر آن تیمی نیست که اروپا را به وحشت انداخته و بهترین بازیکنانی مانند مسی 
و اینیستا را در خود جای داده باشد، بلکه در دوره اخیر به خصوص از نظر هجومی رنج زیادی کشیده است.

صحبت های »روبن« در مراسم خداحافظی
سرانجام دوران درخشان آرین روبن، فوق ســتاره هلندی به پایان رسید. این بازیکن 37 ساله روز 
یکشنبه در ورزشگاه باشگاه خود »اف سی گرونینگن« به طور رسمی خداحافظی کرد. مرد هلندی که 
اخیرا از مصدومیت رنج می برد، با لباسی رسمی وارد ورزشگاه شد، اما گفت ترجیح می داد به عنوان 
یک فوتبالیست در زمین خداحافظی کند.  روبن، اولین بازی خود را در گرونینگن در سال 2000 انجام 
داد و سپس برای آیندهوون بازی کرد. او سپس حضور در چلسی و رئال مادرید را تجربه کرد و در ادامه 
راهی بایرن مونیخ شد.نکته مهم، قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا در سال 2013 در ورزشگاه ومبلی 
لندن بود. آرین روبن در مراسم خداحافظی خود گفت: »دوست داشتم یک بار دیگر پا به توپ شوم 
ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد. من بسیار سپاسگزارم. همیشه حمایت هواداران را احساس کرده ام. 

همه چیزم را دادم و خوشحالم که وارد باشگاهی بزرگ شدم«.

پشت پرده تصمیم تاریخی »کی روش« در  مصر 
فاش شد

روزیکشنبه رسانه های مصر از تصمیم تاریخی کارلوس کی روش، سرمربی 
ایــران در فوتبال ملــی مصر خبر سابق تیم ملی 
کــی  ند. د ا د

روش، طــارق 
حامــد، بازیکــن 

کلیدی فراعنه را بعد از 8 سال متوالی از 
لیست تیم ملی خط زد. این اقدام کی روش، بازتاب گسترده 

ای را در کشور مصر داشــت و انتقادهایی از مرد پرتغالی شد.در 
همین رابطه ابراهیم سعید، ستاره سابق تیم ملی مصر از پشت 
پرده خط خوردن طارق حامد پرده برداشت و گفت: تصمیم کی 
روش به خط زدن طارق فنی نبود. این بازیکن در آخرین اردوی 
تیم ملی به کی روش انتقاد کرد که چرا در ترکیب اصلی بازی 
نمی کند به همین خاطر سرمربی پرتغالی او را از لیست تیم 

ملی در اردوی جدید کنار گذاشت.

مس سونگون- گیتی پسند؛

دوئل حساس با چاشنی انتقام

هفته نهــم لیگ برتــر فوتســال مردان   سمیه مصور
باشگاه های کشــور با دیدار مهم تیم های 
گیتی پسند و مس سونگون، سپاهان و فردوس قم و سن ایچ ساوه 
در برابر فرش آرا همراه است. رقابت های هفته نهم لیگ برتر فوتسال 
مردان باشگاه های کشور روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری )20 و 
21 آبان ماه( با انجام هفت دیدار در شــهرهای ری، اصفهان، قزوین، 

مشهد، زرند و کرج پیگیری می شود.
 روز جمعه، در تبریز و در حساس ترین دیدار این هفته تیم صدرنشین 
گیتی پســند به مصاف قهرمان فصل گذشــته رقابت های لیگ برتر 
فوتسال کشــور می رود. شــاگردان محمد کشــاورز در هفته هشتم 
جشــنواره گل به راه انداختند و با 7 گل تیم ملی حفاری اهواز را بدرقه 
کردند. سعید احمد عباســی )3بار(، علی اصغر حســن زاده، طاها 
مرتضوی، مسعود یوسفی و فرهاد توکلی برای سرخ پوشان اصفهان 
گلزنی کردند تا شاگردان کشاورز با توجه به تفاضل گل به صدر جدول 

رده بندی این دوره از رقابت ها راه یابند.
هم اکنون تیم گیتی پسند با هفت برد و کسب 21 امتیاز جایگاه نخست 

در جدول رده بندی فصل جاری رقابت های لیگ برتر فوتسال را به خود 
اختصاص داده است. سرخ پوشــان اصفهانی با این پیروزی پر گل 
برای سایر مدعیان قهرمانی خط و نشان کشــیدند و خود را به عنوان 
مدعی جدی باالبردن جــام قهرمانی در ایــن دوره از بازی ها معرفی 
کردند. شاگردان کشــاورز برای تداوم صدرنشــینی در این هفته تیم 
قدرتمند مس ســونگون را در پیش دارند.  مس سونگون ورزقان که 
یکی از مدعیان قهرمانی در لیگ برتر اســت، پس از یک شکست و ۶ 
پیروزی در این فصل هفته گذشته در سالن یادگار امام الوند به تساوی 
2 بر 2 مقابل تیم کراپ دست یافت تا 1۹ امتیازی شود و همچنان در 

رده سوم جدول بماند.
سرخ پوشان اصفهانی که در فصل گذشته از این مسابقات با شکست 
مقابل تیم مس ســونگون، قهرمانــی در رقابت های لیــگ را به تیم 
تبریزی واگذار کردنــد، در این دیدار به دنبال انتقام شکســت دیدار 
فینال بازی های فصل گذشــته هســتند تا ضمن صدرنشینی بتوانند 

با رقم زدن یک پیروزی شیرین تبریز را به مقصد اصفهان ترک کنند.
فرزین صالح، مصطفی کرد، بهنام نبی پور و محمدعلی آقایی قضاوت 

بازی دو تیم گیتی پسند و مس ســونگون را بر عهده خواهند داشت، 
علیرضا رجبی نیز ناظر داوری این بازی است.

در دیدارهای روز پنجشــنبه  تیم حفاری اهواز به مصاف راگا می رود، 
چیپس کامل مشهد میزبان مقاومت البرز  رده  چهارمی است و زندی 

بتن کالردشت به مصاف فوالد زرند ایرانیان می رود.
سپاهان دیگر نماینده اصفهان نیز جمعه 21 آبان از ساعت 1۶ به دیدار 
فردوس قم مــی رود، دیداری کــه مهدی طاهــری، محمدتیموری، 
محمدعلی آقایی و بهنام نبی پور با نظارت عبدالکریم سیستانی کادر 

داوری آن را تشکیل می دهند.
تیم سپاهان هفته گذشــته مقابل تیم چیپس کامل مشهد شکست 
خورد تا همچنان با سه برد و ۹ امتیاز در رده نهم جدول رده بندی فصل 

جاری رقابت های لیگ برتر قرار بگیرد.
در دیگر دیدارهای روز جمعه سن ایچ ســاوه به مصاف تیم فرش آرا 
می رود و تیم شهروند ساری، میزبان تیم کراپ الوند است. هم اکنون 
تیم های گیتی پسند، سن ایچ ســاوه و مس سونگون رده های اول تا 

سوم جدول رده بندی را به خود اختصاص داده اند.

خبر روز

مذاکره تراکتور با »تونی الیویرا«؛ »ساغالم« گزینه سایه!
باشــگاه تراکتور در حال مذاکره با یک ســرمربی پرتغالی است که ســابقه هدایت این تیم در سه 
مقطع مختلف را دارد.فیروز کریمی پس از متحمل شــدن سه باخت و کسب یک برد طی 4 هفته 
ابتدایی لیگ بیست و یکم، پیش از اینکه 
با حکم اخراج مواجه شــود، از هدایت 
تراکتور استعفا داد.بعد از پایان همکاری 
طرفین، از مهدی رحمتی و جواد نکونام 
به عنوان گزینه های اولیه باشگاه تراکتور 
یاد شــد؛ اما نکو یکشنبه شــب با فوالد 
به توافق رســید و فعال خبری از مذاکره 
با رحمتی هم نیســت.در این شرایط از 
باشگاه تراکتور خبر می رسد که مسئوالن 
این باشگاه در حال مذاکره با یک مربی 
خارجی هستند؛ برخی ها از ارطغرول ســاغالم به عنوان خارجی مدنظر تراکتوری ها یاد می کنند 
ولی بر اساس اطالعاتی که از منابع موثق کسب شده، مسئوالن باشــگاه تبریزی با تونی الیویرای 
پرتغالی وارد مذاکره شده اند.تونی الیویرا طی سه مقطع مختلف هدایت تراکتور را به عهده داشته 
و محبوبیت باالیی نزد هواداران این تیم دارد؛ نکته مهم در مورد این مربی اما ســن باالی اوست. 
تونی در حال حاضر 75 سال سن دارد و سال هاست که از دور مربیان فعال خارج شده و خبری از 
افتخارات دوران ابتدایی و میانی مربیگری اش هم نیست. تکسیرا و رودولفو، دو دستیار تونی که 
در تراکتور نقش مهمی داشتند هم در حال حاضر تحت قرارداد هستند و نمی توانند او را در صورت 

حضور احتمالی در تبریز یاری کنند.

رقابت جذاب یک استقاللی و پرسپولیس در اروپا
دو مهاجم ایرانی تیم زوریا به درخشش خود ادامه می دهند.اللهیار صیادمنش و شهاب زاهدی، ستاره 
های ایرانی تیم روزیای اوکراین هستند. آنها در این هفته ها خوب گل می زنند و خوب گل می سازند. 
زاهدی که در آخرین بازی تیمش موفق شد هت تریک کند. حاال شهاب و اللهیار هر دو در لیگ اوکراین 
۶ گله هستند و برای آقای گلی هم رقابت دارند. وقتی از این دو درباره رقابت شان می پرسیم، می گویند: 
»هدف ما فقط موفقیت تیم است.« شهاب اضافه می کند: »البته که دوست داریم گل هم بزنیم ولی 

واقعا هدف من و اللهیار فقط موفقیت تیم است و امیدوارم مثمر ثمر باشیم.«

»موسوی« از استقالل به گل گهر رفت
مدافع اســتقالل باالخره پس از توافق با مدیران باشــگاه از این تیم جدا شد و به گل گهر سیرجان 
پیوست.باالخره سیداحمد موسوی و استقالل به پایان همکاری با یکدیگر رسیدند. مدافع آبی های 
پایتخت از چند هفته پیش در لیســت مازاد فرهاد مجیدی قرار گرفته بود و این مربی به موسوی 
اعالم کرده بود که دیگر نیازی به او ندارد؛ اما طی روزهای گذشــته تالش ها برای خارج کردن این 
بازیکن از لیست بی فایده بود.موسوی امیدوار بود که بتواند با باقی ماندن در لیست تیم، نظر فرهاد 
مجیدی را نســبت به خودش تغییر دهد اما این اتفاق رخ نداد. آبی ها برای جذب رودی ژستد و 
استفاده از این بازیکن در دیدار برابر فجرسپاســی، مجبور شدند تا نام ابوالفضل جاللی را از لیست 
خود خارج کنند.با این وجود، تالش های مدیران استقالل برای جلب رضایت موسوی و جدایی این 
بازیکن نتیجه داد و این بازیکن در ساعات پایانی بازار نقل و انتقاالت از جمع آبی های پایتخت جدا 
شد. موسوی ساعتی بعد با باشگاه گل گهر سیرجان به توافق رسید و قراردادش را با این تیم به امضا 
رساند تا یک بار دیگر به این تیم بپیوندد. موسوی از همین تیم گل گهر جدا و به استقالل پیوسته بود 

و حاال پس از یک سال دوباره به تیم سابق خودش بازگشت.

مستطیل سبز

رییس فدراسیون بوکس ایران :

مدال بوکس اتفاقی نبود
رییــس فدراســیون بوکس ایــران درباره 
عملکرد تیم ملی بوکس ایران در رقابت های 
قهرمانی جهان 2021 صربســتان، توضیح 
داد: ما در این دوره از مسابقات در مجموع 
10 برد و یک مــدال برنز به دســت آوردیم 
کــه در تاریــخ بوکس ایــران بی ســابقه 
اســت. تاکنون در رقابت های جهانی 10 برد 
نداشــتیم، این مدالی هم که به دست آمد 
اتفاقی نبود چون مــا روی این موضوع کار 
کرده بودیم. برنامه ای 4 ساله بود که نتیجه 
داد. حســین ثوری ادامه داد: اگر عملکرد 
بوکس طی چهار سال اخیر را بررسی کنید، 
خواهید دید که اوج عملکــرد بوکس ایران 
در بحث نتیجه گیری سال 1400 بود. ما در 
رقابت های قهرمانی آسیا 4 مدال )دو نقره 
و دو برنز(، در جوانان آسیا ۹ مدال )دونقره 
و هفت برنــز( و در نوجوانان آســیا هم 4 
مدال )یک طال و سه برنز( به دست آوردیم 
که یک عملکرد بی ســابقه در بوکس ایران 
است. مهم تر این بود که چنین اتفاق بزرگی 
با مربی داخلی رخ داد. آقایان در سال های 
قبل مربیان خارجی هــم می آوردند که به 

دلیل نبود برنامه، بازده مناسبی نداشت. 
رییس فدراســیون بوکس گفت: موفقیت 
تیم ملی در رقابت های جهانی دو نکته مهم 
داشــت. ابتدا ظرفیت و پتانســیل بوکس 
ایران را نشان داد و دوم اینکه توانایی باالی 
مربیان داخلی ثابت شد. البته باید از همین 
حاال تاکید کنم که این روند رو به رشــد تازه 
شروع شده و به همین جا ختم نمی شود، ما 
با انرژی گرفتن از این تاریخ سازی در ادامه 

راه با انگیزه بیشتر کار می کنیم. 
وی درباره برنامه های آینــده تیم ملی نیز 
گفت: فعال منتظر بازگشت تیم ملی هستیم 
و پس از آن برنامه ها را پیش خواهیم برد. 
ما از ابتدا قول مدال جهانی نداده بودیم، اما 
مبارزه ملی پوشــان به قدری خوب بود که 
در هیچ مسابقه ای از پیش بازنده نبودیم. 
مفت بــاز یا زنــگ تفریح نبودیــم که این 

موضوع بسیار خوشحال کننده است.

تیم سپاهان هفته گذشته مقابل تیم چیپس کامل 
مشهد شکست خورد تا همچنان با سه برد و 9 امتیاز در 
رده نهم جدول رده بندی فصل جاری رقابت های لیگ 

برتر قرار بگیرد

در حاشیه

وز عکس ر

چمدان های پرتعداد 
تیم ملی در فرودگاه 

بیروت 
نخســتین کاروان از تیم ملی فوتبال 
ایران، به لبنان رسید. اعضای تیم ملی 
که شامل بازیکنان داخلی و لژیونرهای 
شــاغل در قطر و امــارات بودند، روز 
یکشــنبه تهران را به مقصــد بیروت 
پایتخت کشــور لبنان تــرک کردند و 

یکشنبه شب به مقصد رسیدند.

دارنده مدال طالی المپیک توکیو درباره مسابقات جام ریاست فدراسیون جهانی 
در لهستان و کسب مدال طالی میکس در این رقابت ها اظهار داشت: بعد از المپیک 
درگیر دعوت ها، مراسم ها و برنامه های مختلف در تهران و استان ها بودم و برای 
تمرین فرصت نداشتم، اما از یک ماه قبل با حضور آقای نجفی تمریناتم را منسجم 
ادامه دادم و به سطح مورد انتظار رسیدم. حتی در تمرینات رکورد 5۹2 را هم ثبت 
کردم. در لهستان رکوردی باالتر از المپیک زدم و امتیازم را نسبت به توکیو سه نمره 
افزایش دادم و این نشان می دهد به سطح موردانتظار رسیده ام. جواد فروغی در 
ادامه افزود: تغییرات قوانین مسابقات در روز ورود به لهستان اعالم و بعد از مرحله 
مقدماتی لحاظ شد. براین اساس مرحله نیمه نهایی برای مسابقات تعریف شده 
بود که این موضوع باعث شد تا ساعت برگزاری مسابقه را مدام چک کنیم و ببینیم 
که شرایط چگونه است. این اتفاقات ذهن من را درگیر کرده بود. البته این وضعیت 
برای همه تیراندازان وجود داشت و باعث شکایت سایر ورزشکاران هم شده بود. 
من با وجود اینکه مدال طالی میکس را به دســت آوردم باز هم نسبت به قوانین 

مسابقات معترض هستم.تیراندازی طالیی کشورمان درباره کسب جایگاه چهارم 
در بخش تپانچه بادی 10 متر انفرادی در لهستان، تاکید کرد: تیراندازی باال و  پایین 
دارد و هیچ وقت قول مدال و سکو ندادم و نمی دهم. قبال هم هیچ وقت چنین قولی 
ندادم، حتی قبل از المپیک. من حتی در لیگ هم قول سکو نمی دهم. در تمرینات 
نیز تمرین فینال کردیم و مواردی را داشــتیم که بچه ها و آنهایی که استعدادهای 
خوبی هم دارند بهتر از من زدند. اگر در هفته چهارم لیگ به ســکو نرسم کسی که 

باشد  نمی گوید فروغی دچار افت شــده اســت، چــون افراد فنی 
پایین این رشــته را و آگاه به تیراندازی باال و  متخصص 
نند.  ا می د

هیچ وقت از 
یک یا چند 
بقه  مســا

ن  ا نمی تــو
گفــت کــه این 

نتایج ناشی از فالن 
وضعیت فرد و فالن 

شرایط است.

     دارنده مدال طالی المپیک توکیو :

   تیراندازی، باال و پایین دارد



سه شنبه 18 آبــــان  1400 / 03 ربیع الثانی 1443 / 09 نوامبر 2021 / شماره 3389

تغییر اقلیم، مهم ترین چالش شهرنشینی
معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان همزمان با روز جهانی شهرسازی، نشست تخصصی 
با عنوان »بررسی وضعیت فرونشست زمین در جهان و ایران و ارائه راهکار های مقابله با آن« را برگزار 
می کند.معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: شهرسازی با حفظ رسالت گذشته خود 
مبتنی بر آماده کردن محیط مصنوع با شــرایط کیفی باال، اکنون با مجموعه چالش ها و مســائلی 
مواجه است که این چشم انداز را به مخاطره می اندازد، پدیده تغییر اقلیم و افزایش دمای کره زمین 

از مهم ترین این چالش هاست.
وحید مهدویان  افزود: در حال حاضر تغییر اقلیم و اثرات آن بخش گســترده ای از مسائل شهری 
و شهرنشینی را به خود اختصاص داده است. شهرنشــینی با تغییر در شیوه های مصرف انرژی به 
دلیل افزایش انتشار گاز های گلخانه ای موجب تغییر اقلیم شده اســت. البته با توجه به افزایش 
خطرات و عدم قطعیت مربوط به تغییر اقلیم، روز به روز توجه بیشــتری به موضوع سازگاری و یا 
استراتژی هایی معطوف می شود که تا حد امکان انسان را به مقاومت و پایداری در مقابل این پدیده 
یعنی تغییر اقلیم، قادر می ســازد.معاون شهرسازی و معماری شــهردار اصفهان گفت: شهر های 
امروزی با مشکالت متعددی مواجه هستند که پایداری آن ها را به خطر انداخته است و این شهر ها 
نیازمند انتخاب رویکرد شهر تاب آور هستند که انعطاف پذیری شهری به تاثیر تغییرات اقلیمی از 
جمله جنبه های بهداشت و ایمنی، امنیت غذایی و تامین انرژی را شامل می شود. بسیاری از شهر ها 
به علت موقعیت و مکان فضایی خود در معرض مخاطره هستند از این رو در برنامه ریزی و توسعه 
این شهر ها باید کاهش آسیب پذیری و افزایش قابلیت انعطاف پذیری را در برابر تهدیدات پیش 
رو در نظر گرفت؛ بنابراین تغییرات اقلیمی  می تواند پیش بینی شــود که در این راستا توسعه باید 
آگاهانه در رابطه با تغییرات و مخاطرات مورد انتظار برنامه ریزی شــود.مهدویان ادامه داد: با توجه 
به اهمیت موضوع شهرسازی، هشتم نوامبر مصادف با ۱۷ آبان تحت عنوان روز جهانی شهرسازی 
نام گذاری شده است؛ روزی ویژه برای بازشناســی و ارتقای جایگاه برنامه ریزی در شکل دهی به 

جوامع سرزنده.
وی بیان کرد: در این راســتا آیین گرامیداشــت روز جهانی شهرسازی همه ســاله با هدف ارتقای 
سطح دانش شهرســازی، ایجاد زمینه تقویت ارتباطات شهرســازان محافل مختلف شهرسازی 
کشور و ارتقای سطح آگاهی و دانش مدیران شهری برگزار می شود. معاونت شهرسازی و معماری 
شهرداری اصفهان نیز تالش کرده، در ادامه برگزاری سلسله نشست راهبرد های شهرسازی و معماری 
همزمان با روز جهانی شهرسازی شصت و نهمین )۶۹( نشست تخصصی با عنوان »بررسی وضعیت 

فرونشست زمین در جهان و ایران و ارائه راهکار های مقابله با آن« را برگزار کند.

مشاور و دستیار شهردار اصفهان در امور هوشمندسازی 
شهرداری و شهر معرفی شد

شهردار اصفهان طی حکمی همایون یزدان پناه را به عنوان مشاور و دستیار خود در امور هوشمندسازی 
شهرداری و شهر معرفی کرد. علی قاسم زاده در متن حکم خود خطاب به همایون یزدان پناه آورده 
است:» در فصلی نو از حکمروایی شهری و در آغازین سال های گام دوم انقالب اسالمی با عنایت 
به شــناختی که از قابلیت های فکری و توانمندی های تخصصی شــما دارم، جنابعالی را به سمت 
مشاور و دستیار اینجانب در امور هوشمندسازی شهرداری و شهر منصوب می  کنم.در این مسیر از 
شما می خواهم در افق نگاه و اندیشه رهبر حکیم انقالب، با مشارکت اساتید و کارشناسان فناوری و 
همچنین مدیران ذی نفع در شهرداری و حوزه های مرتبط، با تشکیل میز هوشمندسازی سیستمی 
که به ریاست شهردار و دبیری شما تشــکیل خواهد شد به طراحی نقشــه راه مکانیزه شدن کلیه 
خدمات و فعالیت ها در بخش های شــهرداری اقدام فرمایید. امید اســت صرفا رضایت خداوند 
متعال را در امور و تصمیم هایتان در نظر بگیرید و با بهره گیری از ظرفیت نخبگان، در انجام وظایف 

خود موفق و پیروز باشید. «

شهردار اصفهان:

شهروندان باید شعار»اصفهان، شهر زندگی« را احساس کنند 

شــهردار اصفهان در دیدار با مدیر، معاونان و کارکنان منطقه ۹ شــهرداری، 
حرکت شهرداری در مناطق را بر اساس الگوی شهر همگرا ذکر کرد و گفت: 
همزمان با ایجاد همگرایی ســازمانی باید همگرایی با منابع محلی شامل 
بخش خصوصی، نخبگان و فرهیختگان محلی و مردم اتفاق افتد تا مردم 
در اداره محله و منطقه مشارکت داده شــوند.  علی قاسم زاده با بیان اینکه 
البته فرآیندهایی برای این موضوع در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: 
این الگو ادبیات و ابعاد مشخص دارد و مدیریت شهری ملزم به تبعیت از آن 
است.شهردار اصفهان ضمن تاکید بر جلوگیری از پراکنده کاری، گفت: یکی 
از اصول شهر همگرا، همگرایی در سازمان است بنابراین الزم است منطقه 
۹ شهرداری به این موضوع توجه داشته باشد. وی با بیان اینکه یکی دیگر از 
اصول شهر همگرا مسئولیت پذیری و بالتبع آن پاسخگویی است، شفافیت 
را در الگوی شهر همگرا بســیار مهم ذکر کرد و افزود: در واقع نباید مواردی 
که در شهرداری باعث ایجاد رانت می شود را شاهد باشیم.  قاسم زاده گفت: 
کارکنان شهرداری باید پیرامون روش مدیریت شهری با الگوی شهر همگرا 
تحقیق کنند تا ذهنیت روشنی از آن پیدا شود زیرا در صورت پیاده سازی این 
الگو، به یک روش مدیریتی در مناطق ۱۵ گانه شهر دست پیدا خواهیم کرد 
و شاهد پراکندگی و تنوع سبک مدیریت در مناطق نخواهیم بود.  وی با بیان 
اینکه هر کسی باید در حوزه خود پاسخگو باشد و این پاسخگویی به شهردار 

منطقه، شهردار اصفهان و مردم  انجام شود، ادامه داد: به عنوان مثال چنانچه 
موردی از کارتن خوابی در منطقه ۹ شهرداری اعالم شود، مسئول آن معاونت 
فرهنگی ،اجتماعی است و باید در مقابل این اختالل اجتماعی پاسخگو باشد، 
زیرا حتی نباید یک کارتن خواب در منطقه داشته باشیم. این مسائل زیبنده 
شهر اصفهان نیست که الزم است از طریق همگرایی رفع شود.شهردار اصفهان 
با تاکید بر اینکه ادبیات مدیریتی شهر همگرا باید در مناطق ۱۵ گانه شهرداری 
حاکم باشد، اظهار کرد: در روش شهر همگرا، محله محوری بسیار مهم است 
از این رو در برنامه ۱۴۰۱ باید یک چهارم محالت منطقه ۹ شهرداری کاندیدای 
محله محوری شود تا ارتقای کیفی محله در آنها به صورت جامع اتفاق افتد و 
مردم محله ها تغییر و افزایش کیفیت زندگی را احساس کنند، در واقع مردم 
باید شعار اصفهان شهر زندگی را در محله ها احساس کنند.شهردار اصفهان 
در ادامه تاکید کرد: مشکل خط مرز منطقه ۹ شهرداری اصفهان با خمینی 
شهر نیز باید رفع شود تا از سوء استفاده برخی افراد جلوگیری به عمل آید.  

احداث مجموعه فرهنگی تفریحی جنب منارجنبان در سال آینده
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان در حاشیه بازدید شهردار اصفهان از منطقه ۹، 
با اشاره ظرفیت های بالقوه این منطقه، اظهار کرد: منطقه ۹ شهرداری اصفهان 
به لحاظ موقعیت جغرافیایی کریدور ورودی اصفهان از سمت غرب این شهر 

بوده و محمل اصلی پراکنش جمعیت در سطح شهر و مجموعه شهری اطراف 
آن است، این منطقه همچنین هسته اصلی تبادل اقتصادی مابین مرکز- 
پیرامون و ما بین مرکز و مجموعه شهری اطراف آن همچنین الیه اصلی حریم 

غرب اصفهان قرار داشته و دارای ظرفیت های فراوانی است.  
سید ســلمان با بیان اینکه در منطقه ۹ جمعیت ۷۶ هزار نفری در ۱۲ محله 
شــامل کوهانســتان، کارالدان، جروکان، نصرآباد، ناژوان، زهران، گورتان، 
بهارانچی، آزادان، گلســتان، جنیــران و جاوان پایین زندگــی می کنند که 
بیشــترین جمعیت در محله زهران تمرکز یافته اســت، افــزود: از جمله 
مشکالت منطقه می توان به عدم دسترسی های سواره به خیابان های اصلی 
در بافت محالت، تعیین تکلیف محدوده با خمینی شــهر، خشــک شدن 
باغات و اراضی کشــاورزی و عدم انگیزه باغداران برای نگهداری، وضعیت 
کاربری اراضی از نظر کشاورزی داخل و خارج از محدوده، عدم تعیین طرح 
ارتفاعات ناژوان و دقیق سازی خط بدنه محدوده ناژوان، معضالت ترافیکی 
ناشی از طولی بودن خیابان ها، توجه نکردن ویژه مدیریت شهری به فضاها 
و بافت های تاریخی و گردشگری، پروژه های نیمه تمام و پایین بودن سطح 
نقدینگی و محدودیت منابع و عدم دسترسی آسان به حمل و نقل عمومی از 

سطح محالت منطقه اشاره کرد.
وی ،کل پروژه های عمرانی منطقه را ۲۳ مورد ذکر کرد و افزود: این پروژه ها 
شامل دو پروژه شاخص، هفت پروژه مهم منطقه ای و ۱۴ پروژه منطقه ای 
است. قاضی عســگر  با اشــاره به فرصت های موجود منطقه، ادامه داد: 
فرصت های موجود منطقه شامل وجود اراضی باغات و امکان فرصتی جهت 
احداث مجموعه های باغ ویال در منطقه، وجود اماکن تاریخی منارجنبان و 
کوه آتشگاه و پارک طبیعی ناژوان، موقعیت استراتژیک منطقه به لحاظ واقع 
شدن در ورودی غربی اصفهان، وجود پتانسیل هایی برای سرمایه گذاری به 
صورت مشارکتی در راستای رونق بخشی به منطقه، وجود فرصت مناسب 

جهت احداث مجموعه های مسکونی، آموزشی و دانشگاهی است. 
وی در ادامه با اشــاره به تهدیدهای موجود منطقه، تاکید کرد: وجود بافت 
فرســوده و گلوگاه های محلی، عدم وجود مرجع و دستورالعمل خاص در 
خصوص صدور مجوزهای احداث گلخانــه، تخریب باغات و تغییر کاربری 
آنها برخالف ضوابط و عدم انگیزه باغداران جهــت نگهداری باغات با توجه 
به قوانین موجود، نقص قانون در مورد برخی از زمین ها و مخروبه های رها 
شده در سطح منطقه به علت مشکالتی از قبیل تعدد مالکان و ورثه یا عدم 
انحصار وراثت، بالتکلیــف بودن برخی از پروژه هــای منطقه از جمله طرح 
میدان بهار به لحاظ نداشتن طرح و مطالعه، رها شدن گلخانه بوستان مهر و 
طرح فضای سبز اطراف کوه آتشگاه به عنوان یک قطب گردشگری از جمله 

این موارد است.

رییس اداره فرهنگی ســازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشــی شــهرداری اصفهــان گفــت: تحقــق 
شعار»اصفهان، شهر زندگی« در گرو توجه به نوجوانان 
امروز و آینده سازان فرداست.سید صالح خشوعی 
در جشن نوجوانی شو که با شعار »به وقت نوجوانی 
در شهر زندگی« در تاالر هنر برگزار شد، اظهار داشت: 
نوجوانان، آینده سازان شهر و کشــور هستند که در 
برهه حساسی زندگی می کنند زیرا نوجوانی مقطع 
مهمی بوده و نقش مهمی در آینده افراد ایفا می کند .

وی با اشاره به پخش آیتم »جوانی به توان نو« گفت: 

همه عوامل تهیه این برنامه نوجوانانی هستند که در 
کانون های به وقت نوجوانی، آمــوزش های الزم را 
فرا گرفته اند و دیگر نوجوانان نیز می توانند در آینده 
جای آنها را بگیرند.وی تصریح کرد: وظیفه ماســت 
تا با آماده کردن بســتر الزم برای شناخت و پرورش 
اســتعدادهای نوجوانان و فراهم آوردن شــرایط و 
امکانات برای نوجوانان، اصفهان را به معنای واقعی 
شهر زندگی کنیم.مســئول خانه نوجوان نیز با بیان 
اینکه نمایندگانی از کانون های به وقت نوجوانی در 
این برنامه حضور دارند، بیان داشــت: ۸۰۰ عضو در 
هشــت کانون به وقت نوجوانی در هشت پایگاه در 
هشت نقطه شهر زیرنظر هشت تسهیلگر فعالیت می 
کنند.صفیه سادات موسویان افزود: در کانون های به 
وقت نوجوانی، استعداد نوجوانان شناسایی و پرورش 
پیدا کرده و به کارآفرینی نزدیک می شوند که تاکنون 

خروجی بسیار خوبی هم داشته است.وی تصریح 
کرد: اســتقبال از برنامه های کانون هــای به وقت 
نوجوانی بسیار خوب بوده، هر چند که شیوع ویروس 
کرونا مشکالتی را ایجاد کرده است.موسویان ادامه 
داد: دوره های جدید از ماه آینــده به صورت کالس 
های حضوری و مجازی آغاز می شــود که امیدوارم 
نوجوانان با شــرکت در این دوره ها و استفاده از آن، 
حال خودشان، حال ما و حال شهرمان را خوب کنند.
گفتنی اســت؛ در پایان این مراسم از محمدحسین 
هادی، علی یزدانی و مهدی نظیفی برای آثار راه یافته 
به بخش »کرونا روایــت« و از محمد کرمی، نازنین 
داراب زاده، زهرا صیادی، مهرو حسین زاده و ریحانه 
محمدپور برای راه یابی فیلم »ارتش سرخ« به سی  و  
چهارمین جشنواره بین المللی کودکان و نوجوانان با 

اهدای هدایایی تقدیر به عمل آمد.

تحقق شعار»اصفهان، شهر زندگی« با توجه به نوجوانان 

»انسان معاصر« از نگاه هنر
رییس هیئت مدیره انجمن هنرمندان نقاش اصفهان از هنرمندان خواســت تا ۱۵ آذرماه برای شرکت 
رویداد نمایشگاهی »انســان معاصر« اعالم آمادگی کنند.جواد طاهری گفت: در پی مواجهه با شرایط 
غیرمنتظره کرونایی طی دو ســال اخیر و 
طی تفاهم نامه ای با حوزه هنری اصفهان، 
تصمیم به برگزاری رویداد نمایشــگاهی 
»انســان معاصر« گرفتیم.وی ادامه داد: 
اولین نشســت این رویداد نمایشگاهی، 
با هدف تبیین رویکــرد، گفت وگو و تعامل 
با هنرمندان ذیل عنوان مشخص شده، با 
حضور جمعی از نقاشان و هنرمندان حوزه 
تجسمی  ۲۸  مهر و در محل سالن عمارت 
سعدی برگزار شــد.رییس هیئت مدیره 
انجمن هنرمندان نقاش اصفهان، توضیح داد: موضوع این نمایشگاه به احواالت انسان معاصر می پردازد؛ 
همان گونه که می دانید جامعه ما مانند دیگر نقاط جهان، دستخوش نامالیمات حاصل از بیماری کرونا 
شده و این، سبب ساز تبعات ناخوشایند فردی، اجتماعی و زیستی متعددی بوده است.طاهری افزود: 
از آنجا که نیروی حیات بخش »هنر« همواره یاری رسان انسان بوده، می توان به پشتوانه آن، با معضالت 
پیش آمده رویارو شد و فرازهایی از آگاهی، شور، امید و مهربانی را به سرپنجه هنر، مزین و جامعه را از آن 
سیراب کرد.وی خاطرنشان کرد: رویداد هنری ما با محوریت »انسان معاصر« و با رویکرد زیست مادی 
و معنوی، تنهایی، ترس، امید، شادی و روابط فردی و اجتماعی ساماندهی شده است. از زمان انتشار 
فراخوان، تاکنون ۱۵۰ هنرمند برای حضور در آن اعالم آمادگی کرده اند و سایر عالقه مندان نیز تا ۱۵ آذرماه 
فرصت دارند آثار خود را برای دبیرخانه رویداد ارسال کنند.این مدرس دانشگاه گفت: پیش بینی می شود 
نمایشگاه »انسان معاصر« دی ماه ســال جاری دایر و برای بازدید عموم آماده شود. محل نمایش آثار 
نیز مجموعه گالری های عمارت سعدی خواهد بود.رییس انجمن هنرمندان نقاشان اصفهان با اشاره به 
شرایط شرکت در نمایشگاه، اظهار کرد: شــرکت کنندگان ضمن اینکه در استفاده از هر تکنیک، جنس و 
مواد در خلق آثار مجاز هستند، در انتخاب ابعاد آثار نیز آزادند.طاهری ادامه داد: کمیته برگزاری نمایشگاه 
آمادگی دریافت مجموعه آثار )ذیل عنوان نمایشگاه( از هر هنرمند را خواهد داشت و به این طریق طبق 
نظر هیئت داوری، امکان راهیابی یک تا هشت اثر از هر شرکت کننده، به نمایشگاه وجود دارد. تعداد داوران 
برای بررسی آثار ارسالی نیز پنج نفر است که اسامی آنان به دلیل تغییرات احتمالی، اکنون اعالم نمی شود.

 راه اندازی کارگروه پژوهشی
»عادت به مطالعه در کودکان و   نوجوانان «

مدیرکل کتابخانه های عمومی اصفهان از راه اندازی کارگروه پژوهشی با عنوان »عادت به مطالعه در کودکان 
و نوجوانان« با هدف تقویت و نهادینه کردن آن در این رده سنی مهم در آستانه هفته کتاب و کتابخوانی خبر 
داد.امیر هالکویی  دلیل تشکیل این کارگروه را کمتر پرداخته شدن به این موضوع مهم در حوزه های تربیتی 
و آموزشی عنوان کرد و افزود: در این راستا اعضای این کارگروه اقدام به گردآوری مقاالت و پژوهش های 
خارجی در این زمینه و همچنین بررسی تولیدات مربوط به کودکان و نوجوانان طی چند سال اخیر کرده اند.

وی اظهار داشت: مقرر شــده تا نتیجه کار این کارگروه در آینده در قالب چند جلد کتاب و اپلیکیشن ارائه 
شود و تکلیف و برنامه کارشناسی شده ای را برای چهار نهاد تاثیرگذار خانواده، آموزش و پرورش، رسانه و  
کتابخانه ها در ایجاد عادت به مطالعه در کودکان تعیین کند.مدیرکل کتابخانه های عمومی اصفهان با توجه 
به اقدامات این نهاد در راستای ایجاد فرهنگ و عادت به مطالعه در کودکان و نوجوانان افزود:اکنون در تمام 
کتابخانه های زیرپوشش ما، بخش کودک و نوجوان وجود دارد که به تجهیزات ویژه، کتاب ها و منابع مفید 

مورد نیاز و اسباب بازی و بازی های فکری خاص این قشر مجهز هستند.

با مسئولان

خبر روزخبر خوان

عضو شورای شهر مطرح کرد:  

 سیاست گذاری شهری
 برای سالمندی

رییس کمیســیون فرهنگــی، اجتماعی و 
ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان  اظهار 
کرد: یکی از اولویت های شــورای ششــم، 
گفت وگو با نخبگان، کارشناســان و متولیان 
امــور در حوزه هــای گوناگون بوده اســت.

منوچهر مهروی پور  با بیان اینکه در آینده ای 
نزدیک شاهد چند برابر شدن رشد جمعیت 
سالمندان در کشور و شهرمان خواهیم بود، 
افزود: بیــش از ۹۰ درصد ســالمندان کنار 
خانواده های خود زندگــی می کنند بنابراین 
اگر قرار است به مسئله سالمندی بپردازیم 
باید آن را در ســایه خانواده بشناســیم، زیرا 
نگاه خانواده محور اساس دوره ششم شورای 
اسالمی شهر اصفهان است.رییس کمیسیون 
فرهنگی، اجتماعی شــورای اســالمی شهر 
اصفهان افزود: باید در خصوص ســالمندان 
به یک مسئولیت حقوقی برسیم و پاسخ به 
نیاز های الزم را پیگیری کنیم؛ البته در ابتدای 
راه نیســتیم چرا که اتفاقاتی افتاده و خواهد 
افتاد، اما هر موردی که نیازمند تسهیل است 
را تســهیل خواهیــم کرد.مهروی پور گفت: 
بــا همراهی دبیرخانه شــورای ســالمندان 
ســندی قوی تر تنظیم خواهد شــد تا نگاه 
ویژه تری به موضوع سالمندی به ویژه افرادی 
که دور از خانواده هســتند، داشــته باشیم.

وی خاطرنشــان کرد: چیزی که ما به دنبال 
آن هســتیم یک فرهنگ ســازی و گفتمان 
سازی در راســتای تکریم و عزت سالمندان 
اســت و در کنار آن امکانات و سیاســت ها 
را به ســمت خانواده، احترام بــه بزرگان و 
ســالمندان خواهیم برد و ســعی می کنیم 
در ساخت وســازها، حمل ونقــل عمومی و 
مشارکت اجتماعی شرایط برای زیست بهتر 
ســالمندان فراهم شود.رســول میرباقری، 
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان نیز در این 
جلسه افزود: معتقدم باید در حوزه سالمندی 
کمیته ای تشکیل و به واسطه آن فرصت های 

خوبی که در شهر اصفهان داریم، احصا شود.

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شانزدهمین جلسه علنی، با نطق رییس شورا در رابطه با مهم ترین مسائل روز، شهر و 
کشور آغاز و در ادامه با توجه به بارندگی روزهای اخیر از مجموعه اقدامات خدمات شهری تقدیر شد.علی صالحی افزود: شورا  در این جلسه میزبان رییس 
کمیسیون گردشگری، صنایع دستی و فرش اتاق بازرگانی بود تا با توجه به رویکرد فضای عادالنه و فرصت برابر برای همه فعاالن بخش خصوصی و مردمی 
در حوزه اقتصاد شــهری، در رابطه با برنامه های اجرایی و عملیاتی در حوزه گردشگری با نگاه ویژه به دوران پســاکرونا و تقویت آن در سطح شهر گفت وگو و 
برنامه ریزی شود.سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه میزان آلودگی حمل ونقل شهری زیر ۲۰ درصد تخمین زده شده است، ادامه داد: الیحه 
مربوط به تسهیالت ۲۰۰ میلیارد تومانی در راستای توسعه و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی جهت کنترل آلودگی هوا در جلسه اخیر تصویب شد.صالحی تصریح 
کرد: لوایح آزادسازی مربوط به میدان امام علی )ع(، خیابان باهنر، خیابان ارغوانیه و پارکینگ لسان الغرض نیز در این جلسه تصویب شد.وی گفت: شورای 
اسالمی شهر با درخواست وام منطقه پنج شهرداری اصفهان برای اخذ مشارکت و سرمایه گذاری موافقت کرد که بر اساس برنامه بودجه منطقه احتماال قرار 

است این مشارکت در راستای ارزش افزوده برای بانک امالک و اماکن شهرداری باشد.

اختصاص 200 میلیارد تومان به توسعه و نوسازی اتوبوسرانی اصفهان

کلیسای هوانس 
اصفهان

در محله مارنــان اصفهان، در 
خیابان چهارسوقی ها واقع در 
خیابان خاقانی، یکی دیگر از 
کلیســاهای قدیمی اصفهان 
به نــام »هوانــس مگردیچ 
مقدس« قرار دارد که در سال 

۱۶۲۱ میالدی بنا شده است.

وز عکس ر
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مجسمه گویشان گوانین: مجسمه گویشــان گوانین با نام 
کامل تر مجسمه گویشــان گوانین هزار دست و هزار چشم، 
یکی از بزرگ ترین مجسمه  های بودای دنیاست که در استان 
هونان چین واقع شده است. این مجسمه چهارمین مجسمه 
بزرگ چین و ششــمین مجســمه بزرگ در جهان است که 
20 جفت دست در دو سمت آن دیده می شود. ساخت این 

مجسمه 99 متری 260 میلیون یوآن هزینه داشته است. 
 مجسمه دای کانن سندای: سومین و آخرین مجسمه کانن 
موجود در این فهرســت، در ژاپن واقع شــده است. با پایان 
این مطلب، همچنین می توانیم حدس بزنیم که بودیســم، 
مذهبی اســت که مجســمه های عظیم الجثــه و عجیبی 
می سازد. دای کانن سندای، یک مجسمه بودایی دیگر از الهه  
Bodhisattva است که در خاک ژاپن ساخته شده است. 
این مجسمه  بلند و سفید درســت مثل یک نگهبان، بر کل 
شهر سندای، مشرف و نظاره گر است و نسبت به نمونه های 
مشابهش، کمتر شناخته شده و چندان بازدید کننده ای ندارد، 
شاید دلیل اصلی آن این باشد که در شهر سندای واقع شده؛ 
شهری که به هیچ کدام از شــهرهای معروف و بزرگ ژاپن 
نزدیک نیســت. اما با این حال، جزو بزرگ ترین مجسمه 

های جهان است و به همین دلیل، حتما ارزش دیدن دارد.

 اوشــیکو دای بوتســو ، ژاپن: اوشــیکو دای بوتســو، یکی 
دیگر از مجســمه های بودایی و ســازه های مســتحکم در 
یکی از جزایر ژاپن اســت. شــین ران، یک فرقــه بودایی را 
در ژاپن تاســیس کرد و به خاطــر این دســتاورد تاریخی، 
مجسمه ای در سال 1993 ســاخته شد. اوشیکو دای بوتسو 
به افتخار شــین ران در اســتان ایباراکی و شــهر سوکوبای 
ژاپن ساخته شــد. ارتفاع خود مجســمه،  100 متر است، اما 
با احتســاب پایه و جایگاه، ارتفاع آن به 120 متر می رســد. 
تورهایی بــرای بازدید گردشــگران در نظر گرفته شــده که 
شــامل بازدید از یک درخت ممنوعه اســت که این درخت، 
جایگاه 3000 مجسمه طالیی بودایی است. سوکوبا در شمال 
 توکیو واقع شــده و حداقــل 48 کیلومتــر از پایتخت ژاپن

 فاصله دارد.
 الیکیون ســتکیار، میانمار: دومین مجسمه مرتفع بودا در 
 Laykyun )دنیا با 129 متــر ارتفاع )با در نظر گرفتــن پایه
Setkyar است که درون خودش 31 طبقه فضا دارد و این 
عدد بر اساس باورهای مذهب بودا، نمایانگر سطوح و طبقات 
زندگی )چرخه زندگی( اســت. این مجســمه تنها نیست، 
بلکه یک همراه دارد؛ یک بودای خوابیــده، که روی زمین و 
کنار مجسمه اصلی دراز کشیده است و چیزی حدود 99 متر 

ارتفاع دارد. هر دوی این بوداهــای عظیم الجثه، در مونیوا، 
در کشور میانمار هســتند. مونیوا یکی از شهرهای فرهنگی 
میانمار است که در انتهای شمالی نای پیتاو، بزرگ ترین شهر 

این کشور واقع شده است.
 بودای معبد بهار: در حقیقت، مجسمه  بودای معبد بهار، 128 
متر ارتفاع دارد که همین اندازه هم برای ایستادن در رتبه  دوم 
دنیا کافی به نظر می رســد. این بودای غول پیکر، در استان 
هنان، در شــرق چین و جنوب پکن واقع شــده است. این 
مجسمه که از فوالد و مس ساخته شده و بیش از 100 کیلو طال 
در آن به کار رفته، یک شگفتی طالیی است که به شکل کنایه 
آمیزی از سایر جهان، مخفی نگه داشته شده است. مجسمه 
بودای معبد بهار نزدیک به 10 ســال به عنــوان بزرگ ترین 

مجسمه دنیا شناخته می شد. 
 مجسمه وحدت هند: در روزهــای پایانی سال 2018، عنوان 
بزرگ تریــن مجســمه جهان رســما به مجســمه  وحدت 
هندوستان داده شده بود. این مجســمه با 240 متر ارتفاع 
سرآمد تمام مجســمه های موجود در دنیا بود. این اثر، به 
یادبــود Vallabhbhai Patel، مرد آهنین هند، ســاخته 
 شــده بود، وکیلی که به یک سیاســتمدار و رهبر اجتماعی

 تبدیل شد.

آشپزی

کباب ترش
مواد الزم برای درست کردن کباب ترش برای 3 نفر: گوشت راسته 

گوساله یا گوسفند  400 گرم، سبزی خرد شده )مخلوط گشنیز،جعفری و 
نعنا( 2 قاشق، رب انار  یک دوم  پیمانه، پیاز   یک عدد درشت، گردوی چرخ شده  

100 گرم، سیر  چند حبه )رنده شود(، نمک ، فلفل و روغن زیتون  به مقدار الزم
طرز تهیه : سیر ها را ریز خرد کنید.پیاز را هم پوست کنده ، رنده کنید.همه مواد الزم را در قابلمه ای 

بریزید و با هم مخلوط کنید سپس تکه های خرد شده گوشت را در مواد بریزید و بعد از اینکه گوشت 
را به مواد خوب آغشته کردید، دو، سه ساعت قابلمه را در یخچال قرار دهید تا طعم مواد حسابی 

به خورد گوشت برود.بعد از این مدت، تکه های گوشت را سیخ کرده و روی آتش کباب کنید.
یک دستور دیگر برای درست کردن کباب ترش: همزمان با رب انار می توانید مقداری هم آب 
انار به مخلوط مواد اضافه کنید.برای درست کردن جوجه ترش هم از همین مواد طعم دهنده 

می توانید استفاده کنید.فقط تفاوت آن با کباب ترش این است که شما می توانید از 
همان ابتدا به مواد طعم دهنده نمک هم اضافه کنید.اگر امکان کباب کردن گوشت 

را ندارید، بعد از اینکه آن را طعم دار کردید، گوشت را در تابه ای بریزید و بعد از 
اینکه کمی در روغن تفت دادید، مواد طعم دهنده را هم اضافه کنید.

برای اینکه گوشت کباب سفت نشود، نمک را در مراحل 
پایانی کباب کردن به گوشت بزنید.

بزرگ ترین مجسمه های جهان که انسان توانسته آنها را بسازد )2(

روایت زندگی قیصر امین پور در »همزاد عاشقان« سری جدید »هری پاتر« ساخته می شود؟
مستند »همزاد عاشقان« ساخته تورج کالنتری که روایتی است 
از زندگی و زمانه قیصر امین پور، شاعر معاصر از شبکه مستند 
پخش شد.»همزاد عاشقان« پرتره ای از زندگی و فعالیت های 
حرفه ای قیصر امین پور است و در گفت و گو با چهره هایی مانند 
لدین سراج، مصطفی  بیوک ملکی، عرفان نظرآهاری، حسام ا
رحماندوست،  علی محمد مودب، یعقوب حیدری و ...به مرور 
فصل هایی از زندگی این شاعر اثرگذار معاصر پرداخته است.

کریس کلمبوس، کارگردان تحسین شده دو اقتباس اول هری پاتر 
می گوید که فکر نمی کند این فرانچایز محبوب نیاز به بازسازی داشته 
باشد. پس از هشت سری از ساخت این فیلم و 24 سال پس از انتشار 
اولین رمان هری پاتر نوشته جی کی رولینگ، سرانجام این فیلم در سال 
2011 به پایان رسید .با وجود این اخبار و حاشیه ها، ظرفیت های ساخت 
دوباره این مجموعه وجود دارد؛ هرچند که برخی از ستاره های اصلی فیلم، 
تحقق این موضوع را اجتناب ناپذیر می دانند. 

چاپخانه: شاخه سبز   آدرس:جاده قدیم قم- کاشان، خیابان امیرکبیر دوم، بوستان سوم، آخرین کارخانه سمت راست، چاپخانه شاخه سبز

با تالش و کوشــش کارکنان خدوم واحد حمل و فرآوری ســرباره شرکت فوالد 
مبارکه و در ادامه موفقیت های سال های اخیر، این واحد توانست در مهرماه 1400 
در لبیک به پیام مقام معظم رهبری در سال »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« 
و شرایط دشوار تحریم های ظالمانه، رکورد بیشترین تعداد تعویض پاتیل سرباره 
را با اعمال کمترین توقف به کوره های قوس به ثبت برســاند.رییس واحد حمل و 
فرآوری ســـرباره با اعالم این خبر افزود: درمجموع 3 هزار و 988 پاتیل سرباره با 
رعایت دستورالعمل های ایمنی و بدون حادثه، تعویض و در حوضچه های سرباره 
تخلیه شد و تنها 0.04 دقیقه بر ذوب به کوره های قوس توقف ناشی از تعویض پاتیل 
سرباره وارد آمد.رحیم خلقی خاطرنشان کرد: رکورد قبلی تعویض پاتیل مربوط به 
اردیبهشت ماه سال جاری و به تعداد 3 هزار و 883 پاتیل به ثبت رسیده بود.وی 
تصریح کرد: دست یابی به این رکورد ارزشمند در شرایطی محقق شد که واحد حمل 
و فرآوری سرباره با توجه به مشــکالتی ازجمله عدم تناسب حجم حوضچه های 
سرباره با میزان سرباره تولیدی و مستهلک شدن مکانیسم های پاتیل بر و کمبود 
نیرو و تامین قطعات مصرفی و یدکی مکانیسم ها روبه رو بود.رییس واحد حمل 
و فرآوری ســـرباره یادآور شد: از نتایج دستیابی به این رکورد می توان رسیدن به 
تولید مطابق با اهداف تعریف شده و ثبت رکورد تولید روزانه و ماهانه در فوالدسازی 
اشاره کرد؛ ضمن اینکه این موفقیت موجب افزایش اعتمادبه نفس کارکنان واحد 

سرباره و نگاهی عمیق تر در دستیابی به اهداف شد.وی در ادامه به عوامل تاثیرگذار 
در دست یابی به این موفقیت اشــاره کرد و افزود: حمایت های بی دریغ مدیریت 
عامل، معاونت بهره برداری و همچنین مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی، مدیران 
حمل ونقل و پشتیبانی و فوالدســازی و ریخته گری مداوم از این واحد و حضور 
مستمر و گرم ایشان در بین کارکنان که به واقع روحیه کارکنان را به شدت تحت تاثیر 
قرار داد و تالش بی وقفه پرسنل کارشناسی و راهبری و تعمیرات واحد سرباره موجب 
دستیابی به رکوردی شــد که در دوران فعالیت شرکت فوالد مبارکه بی سابقه بوده 
است.رحیم خلقی همچنین انجام به موقع تعمیرات برنامه ریزی شده و افزایش 
19 درصدی آماده به کاری مکانیسم های پاتیل بر و همچنین استفاده بهینه از تمام 
ظرفیت های موجود و تالش در جهت بومی ســازی و اســتفاده از پتانسیل های 
درون واحدی و ایجاد محیط همکاری بســیار صمیمانه بین کارکنان واحد سرباره 
و کوره های قوس الکتریکــی را از مهم ترین عوامل دســتیابی به این موفقیت ها 
برشمرد.وی در پایان با تشکر و قدردانی از حمایت های مدیر ارشد خدمات و فنی و 
پشتیبانی، مدیریت ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم و مدیریت حمل ونقل 
و پشــتیبانی اظهار امیدواری کرد که در آینده نیز توفیقات بیشتری توسط کارکنان 
تالشگر واحد حمل و فرآوری سرباره در راستای دستیابی به اهداف کالن شرکت 

بزرگ فوالد مبارکه برداشته شود.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: مجموعه های بزرگی همچون فوالد مبارکه 
باید در حوزه پدافند غیرعامل پیشرو باشند، چراکه اهداف سازمانی با اهداف 

پدافند غیرعامل گره خورده است.
محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه در پنجمین روز از هفته 
پدافند غیرعامل به عنوان فرمانده رزمایــش پدافند غیرعامل، فرمان آغاز این 
رزمایش را صادر کرد و واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست )HSE( شرکت 
فوالد مبارکه به عنوان فرمانده میدانی، رزمایش را برگزار  کرد.در ادامه، مدیرعامل 
شرکت فوالد مبارکه پس از برگزاری موفقیت آمیز   رزمایش پدافند غیرعامل، 
در جمع معاونین و نمایندگان تیم های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل این 
شرکت اظهار کرد: همه کارکنان شرکت فوالد مبارکه در بحث پدافند غیرعامل 
دخیل هستند و باید مشارکت داشته باشند.وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم 
رهبری در حوزه پدافند غیرعامل افزود: در این زمینه به صورت ســاختاریافته 
اقدامات زیادی در کشور انجام شده و مجموعه های بزرگی همچون فوالد مبارکه 
نیز باید پیشرو باشند، چراکه اهداف ســازمانی با اهداف پدافند غیرعامل گره 
خورده است.مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه یک سازمان پویا به 
حفظ جان انسان ها در مواقع بحرانی و تهدیدآمیز اهمیت می دهد، خاطرنشان 
کرد: بررسی آسیب ها، تهدیدها و فرصت ها در جلسات مربوطه نیز در راستای 
اهداف پدافند غیرعامل هستند، اما هدف پدافند غیرعامل انسجام و هماهنگی 

میان تمامی اتفاقات است.
طیب نیا با بیان اینکه اقدامات مــا در حوزه پدافند غیرعامــل نباید به صورت 
مناسبتی و محدود به هفته تعیین شــده برای این حوزه باشد، اذعان داشت: 
باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم تا در اســتراتژی های شــرکت فوالد مبارکه، 
ساختاریافته و هماهنگ عمل کنیم. اهمیت پدافند اقتصادی نیز برای مقابله با 
تحریم های دشمنان بسیار زیاد است؛ همان گونه که فوالد مبارکه در این زمینه 

به خوبی عمل کرد و از کاهش میزان تولید جلوگیری به عمل آورد.
وی با بیان اینکــه رکوردزنی های فوالد مبارکه در تولید نشــان می دهد که این 
شرکت آســیب های احتمالی را به درستی شناسایی کرده اســت، ادامه داد: 
بهره گیری از 95 درصد ظرفیت هــای تولید در فوالد مبارکه نیز نشــان دهنده 
عملکــرد صحیح مدیریت در این شــرکت اســت؛ ازاین رو ســاختارمندی و 
سیســتمی بودن واکنش های فــوالد مبارکــه در برابر حــوادث و اتفاقات و 
نهادینه سازی آن ها بسیار مهم است.مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با تاکید بر 
ضرورت هوشیار بودن همه کارکنان در فوالد مبارکه و سهیم بودن آنان در حوزه 
پدافند غیرعامل تصریح کرد: هوشمندســازی سیستم ها در پدافند غیرعامل 
اهمیت زیادی دارد و انجام رزمایش در این زمینه نباید محدود باشد. هر بخش 
باید به تناســب حوزه کاری خود رزمایش هایی را در راستای پدافند غیرعامل 
برگزار کند و این رزمایش ها بدون اطالع قبلی کارکنان اجرا شوند تا آمادگی برای 

واکنش سریع در برابر حوادث افزایش یابد.
نصرا...صالحی، مدیر حراســت شــرکت فوالد مبارکه نیز با بیان اینکه پدافند 
غیرعامل در امر حفاظت منابع و ســرمایه های ملی یک کشــور دارای ارزش 
زیادی اســت، اظهار کرد: پدافند غیرعامل که جامع ترین و کم هزینه ترین راه 
مقاوم سازی دارایی ها و پایداری سیســتم های یک جامعه در برابر تهدیدات 

طبیعی و انسان ساخت محسوب می شود، از دیرباز مورد توجه انسان قرار گرفته 
و کشورهای پیشرفته و شرکت های برتر جهان نیز اجرای الزامات آن را به جدیت 

در سیاست ها و دستور کار خود قرار داده اند.
وی افزود: در راســتای اجــرای رهنمودهــا و فرامین مقــام معظم رهبری 
)مدظله العالی( مبنی بر اهمیت بخشــی و توجه به این موضوع، هفته پدافند 
غیرعامل فرصت مغتنمی اســت که بــا اجرای برنامه های مفیــد و متنوع در 
عرصه های عمومی و تخصصی، نسبت به معرفی حوزه پدافند غیرعامل از طریق 
گفتمان سازی و نهادینه سازی آن در آحاد اجتماعی شرکت فوالد مبارکه که یکی 

از زیرساخت های استراتژیک و حساس کشور به شمار می رود، اقدام  کنیم.
حسین مدرسی فر مدیر واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست )HSE( شرکت 
فوالد مبارکه نیز پیش از آغاز رزمایش پدافند غیرعامل با ارائه ســناریوی این 
رزمایش تصریح کرد: در پی اقدامات خصمانه دشمنان نظام جمهوری اسالمی، 
به هدف اختالل و مانع زایی در اجرای سیاســت های ملی )رونق اقتصادی و 
جهش تولید( و همچنین ایجاد خسارت به زیرساخت های حیاتی و حساس 
کشور، دشمن خارجی با اســتفاده از عوامل نفوذی و دست نشانده دست به 

اقدامات خرابکارانه می زند.
وی افزود: در همین راستا، عامل نفوذی که وابســته به دشمن زخم خورده و 
خودفروخته و تحت اختیار و تســلیم ســرویس های جاسوسی و خرابکاری 
معاندین کشور است، با استفاده یک دستگاه خودروی سرقتی LPG در شهر 
اصفهان اقدام به بارگذاری مواد منفجره در خودرو می  کند. ســپس از طریق 
جعل در پالک انتظامی و کارت تردد شــرکت فوالد مبارکه وارد محیط داخلی 
شرکت می شود و خودرو را در کنار مخازن مواد راهبردی و ذخایر استراتژیک 
)گازوییل نیروگاه( مســتقر می کند. در مرحله بعد، زمانی که کارگران مشغول 
عملیات تعمیر و نگهداری مخزن F4 هستند، با اســتفاده از کنترل از راه دور 
اقدام به انفجار آن می کند و حادثه آتش ســوزی و خسارت به منابع انسانی و 

تجهیزاتی آغاز می شود.
مدیر واحد بهداشــت، ایمنی و محیط زیست )HSE( شــرکت فوالد مبارکه 
گفت: تهدید موردنظر رزمایش عملیاتی پدافنــد غیرعامل فوالد مبارکه ایجاد 
آتش سوزی در اثر خرابکاری با ریشه امنیتی در حین عملیات تعمیر و نگهداری 
روی مخازن ذخیره گازوییل این شرکت است که با استفاده از تجهیزات و منابع 
 F4 موجود در داخل شرکت )سطح 3( در محل استقرار مخزن گازوییل شماره

نیروگاه شرکت فوالد مبارکه برگزار می شود.
وی در پایان بیان کرد: مدیریت ایمنی، بهداشــت و محیط زیســت، مدیریت 
حراســت )حفاظت فیزیکی، حفاظت فناوری اطالعت و اســناد، حراســت 
پرســنلی(، خدمــات عمومی و امــور رفاهــی، مدیریت شــهری، مدیریت 
برنامه ریزی و پشتیبانی خرید، مدیریت ارشد خدمات فنی و پشتیبانی، بسیج 

و مدیریت روابط عمومی در برگزاری این عملیات مشارکت دارند.
گفتنی اســت؛ این رزمایــش روز چهارشــنبه 12 آبان ماه توســط واحدهای 
آتش نشانی، اورژانس، حفاظت فیزیکی و بســیج با نظارت تصویری از اتاق 
فرماندهی آن متشــکل از مدیرعامل، معاونین و نمایندگان تیم های مدیریت 

بحران و پدافند غیرعامل این شرکت برگزار شد.

پس از هوشمند سازی کامل ســامانه 1522 از ابتدای امســال، مردم بدون 
محدودیت زمانی و مکانی خدمات 23 گانه آبفای استان اصفهان را دریافت 
می کنند.مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان که به مناسبت 
پنجمین سال افتتاح  سامانه 1522 ســخن می گفت، افزود: از ابتدای سال 
جاری، اصفهانی ها  خدمات 23 گانه آبفا را  از طریق ســامانه هوشمند 1522 
سریع، آسان  و بی وقفه  دریافت می کنند. هاشم امینی، سامانه 1522 را پل 
ارتباطی مردم و شرکت دانست و گفت: انتظار می رود دیگر شرکت های آب 
و فاضالب در کشــور نیز از این فناوری نوین در زمینه خدمات رسانی مستمر 
به مردم الگو برداری کنند. وی، هوشمندســازی ســامانه 1522 را  فرآیندی 
خالقانه و پیشرو در صنعت آبفای کشور برشــمرد و  اظهار داشت: طی هفت 
ماهه نخست ســال جاری، تعداد 61 هزار و 400 فقره بازدید نصب انشعابات 
جدید آب و فاضالب و خدمات پس از فروش،  به طور هوشمند در سطح استان 
برنامه ریزی شد.  امینی  در خصوص مزیت های دسترسی غیرحضوری به 
خدمات آبفا   گفت:  بررسی ها نشان می دهد با راه اندازی سامانه ارائه خدمات 
غیرحضوری آبفای استان اصفهان از ســال 1395 تاکنون از 28 میلیون سفر 
درون شهری جلوگیری و 34 میلیون لیتر بنزین صرفه جویی شده است. وی 
به سایر روش های ارائه خدمات غیر حضوری آبفا به متقاضیان نیز اشاره کرد 

و اظهار داشت: مشــترکین می توانند خدمات 23 گانه شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان را عالوه بر سامانه 1522  از طریق میز خدمت الکترونیک پرتال 
شرکت به نشانی www.abfaesfahan.ir، اپلیکیشــن همراه آبفا، دفاتر 
QR-( پیشخوان دولت، کد دســتوری # 151522*6655* و آبفا رمزینه

CODE(   به صورت سریع و آسان دریافت کنند.
واگذاری انشعاب آب و فاضالب، تغییر کاربری انشعاب آب، پاسخ به استعالم 
مالکیت انشعاب آب، تغییر مشخصات مشترکین آب و فاضالب، تغییر تعداد 
واحد مسکونی مشــترکین آب و فاضالب، تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب 
آب، تغییر قطر انشعاب آب، تفکیک، تغییر مکان، آزمایش، تعویض کنتور آب ، 
نصب سیفون اضافی فاضالب، قطع موقت و وصل انشعاب آب، جمع آوری یا 
ادغام انشعاب آب، تسویه حساب بدهی مشترکین آب و فاضالب، درخواست 
بررسی صورت حســاب مشــترکین آب و فاضالب، اعالم کارکرد کنتور آب، 
مشاهده سوابق صورت حساب ها و پرداختی های مشترکین آب و فاضالب، 
فروش آب تانکری، پاسخگویی به شکایات مرتبط با آب و فاضالب، رسیدگی 
به پیشــنهادات حوزه آب و فاضالب و درخواســت لوازم کاهنده مصرف آب، 
عناوین 23 خدمتی است که مردم می توانند به صورت غیرحضوری از آبفای 

استان اصفهان دریافت کنند.

 دستیابی به ركورد حمل پاتیل سرباره با كمترین توقف
 به كوره های قوس الكتریكی

مدیرعامل فوالد مبارکه در پنجمین روز از هفته پدافند غیرعامل مطرح کرد:

ضرورت توجه به پدافند اقتصادی جهت مقابله با تحریم ها

مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان:

 هوشمند سازی سامانه 1522
 دسترسی مردم به خدمات آبفا را  شبانه روزی کرد
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