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اصفهان رییس جمهورساز بوده و هست؛ یک پایگاه  پریا پارسادوست 
مهم رای آوری برای آنها که پاستورنشــین شدند. 
اصفهان قبل از انقالب هم شهر مهمی بود. یکی از اصلی ترین پایگاه های انقالب 
در همین شهر شکل گرفت و مبارزان اصفهانی نقش بی بدیلی در پیروزی انقالب 
اسالمی و کمک به قیام بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران داشتند. پس از انقالب 
و با شروع جنگ هم این نقش باردیگر ظهور و بروز پیدا کرد. رزمندگان اصفهانی 
در صف اول نبرد با دشــمن بعثی بودند و اغراق نیست اگر بگوییم جنگ هشت 
ساله با حضور و مجاهدت لشکر امام حسین)ع( و هشت نجف اشرف، مقاومت 
و پیروزی را معنا و هویتی دیگر بخشــید. نه اینکه از خودمان بگوییم؛ همراهی 
همیشگی شهیدان کاظمی، خرازی و سلیمانی در دوران دفاع مقدس بی بدیل و 
بی نظیر بود و پس از جنگ هم جاماندگان و فرماندهان به این موضوع بارها اشاره 
کرده اند. از نبــوغ و فرماندهی کم نظیر فرماندهــان اصفهانی همچون خرازی، 

کاظمی، ردانی و البته ابراهیم همِت اهل کاشان گفته اند. 
اصفهان پس از جنگ هم »معین« همیشــگی ایران بــود. در حوادث و بالیای 
طبیعی و غیرطبیعی همیشــه پیشــتاز کمک بود. در کمک بــه محرومان، در 
مجاهدت های لب مرز و درون این خاک آغشــته به خون شــهیدان، همیشه 
اصفهان پیشتاز و پیش قراول همراهی و همدلی بوده و هست. سال ها باالترین 
فرماندهان و مسئوالن لشکری و کشوری از اصفهان انتخاب شده اند و یا به نوعی 

به اصفهان ربط داشته اند و این رویه کماکان پابرجاست. 

میهمان ویژه اصفهان
اصفهان کالن شهر تاریخی و زیبای ایران، این شاهراه مواصالتی کشور طی چهل 
و چندساله گذشته، میزبان رؤسای جمهور مختلفی بوده است؛ از رییس دولت 
ســازندگی گرفته تا احمدی نژاد و  رییس دولتی که قرار بــود با تدبیر خودش، 
امید به ایران بیاورد؛ اما نشد و ناامیدمان کرد! و حاال قرار است میزبان »ابراهیم 

رییسی« رییس دولت سیزدهم باشد. 

دولت اصالحات؛ خاطره تلخ
اصفهانی ها از رییس دولت اصالحات دل خوشــی ندارند؛ او را مسبب اصلی و 
درواقع پایه گذار سیاست انتقال آب اصفهان می دانند و می گویند آب زاینده رود 
را برای همشهری های خودش در یزد برد و سنگ بنای غلط را پایه گذاشت و حتی 
کار را به اینجا رسانده که مردم یزد و اصفهان و مسئوالن این دو استان، علنا علیه 
یکدیگر موضع می گیرند و خط لوله انتقال آب اصفهان به یزد هم بارها تخریب 
شده اســت. جالب اینکه رییس دولت اصالحات از این اقدام به عنوان یکی از 

افتخارات خود یاد کرده بود!

دولت سازندگی: سدسازی های یک کویرزاده!
اما »هاشمی رفسنجانی«؛ یک بار »رسول زرگرپور« استاندار اسبق اصفهان گفته 
بود که آیت ا... هاشمی رفســنجانی از ایده ها و طرح های نو و جدید خوشحال 
می شد و معتقد بود که هر طرح و ایده نو بایستی از اصفهان شروع و در اصفهان 

تجربه شود.
هاشمی رفسنجانی کسی بود که در دوران ریاست جمهوری او توسعه شهرها و 
البته پایه اولیه بسیاری از طرح های مهم کشور مثل سدها و نیروگاه ها پایه گذاری 
شد. میزان و اندازه سدسازی اما انگار دست دولت وقت نبود که حاال پس از قریب 
به سه دهه، کارشناسان و متخصصان، یکی از دالیل وضعیت آبی کنونی کشور را 

همین سدسازی های بی رویه می دانند. 
زرگرپور در همان مصاحبــه البته به این نکته هم اشــاره کرده بــود که مرحوم 
هاشمی گویا به مسائل آب عالقه وافری داشــتند و گفته بود: »ایشان همیشه 

جمله ای را می گفتند که من کویرزاده هســتم و کویــرزاده ارزش آب را می داند 
و همیشه آرزو می کنم، روزی برســد که یک قطره آب در کشور ما هدر نرود.«و 
باز به نقل از اســتاندار  پیشــین اصفهان، در یکی از دیدارهای نوروزی، هاشمی 
از وی درباره وضعیت زاینده رود ســوال می کند و ســپس می گوید که با وجود 
نداشــتن مســئولیت اجرایی، موضع اصفهان برای شــان اهمیــت دارد. این 
اهمیت ویژه البته در نامه ای که ســال 97 »اقتصادنیوز« منتشر کرد، به نوعی 
ثابت می شــود. در آن ســال، اختالف نظر مقامات یزد و اصفهان بر ســر نحوه 
 توزیع آب انتقال یافته از سرچشــمه هــای کارون، وارد مرحله تازه ای شــد و 
رسانه ها نوشتند که عده ای ناشناس در استان اصفهان خط لوله آب انتقالی به 
یزد را تخریب کردند.همان زمان »اقتصادنیوز« سندی منتشر کرد که بر اساس 
آن، مرحوم هاشــمی  زمانی که رییس جمهور بود در واکنش به اخبار انتقال آب 
از سرشــاخ های کارون یا زاینده رود به یزد، گفته بود باید انتقال آب همزمان با 
افتتاح کوهرنگ سوم باشد که اصفهانی ها دچار کمبود آب نشوند. همان طور که 
اشاره شد آب دردولت اصالحات انتقال داده شد؛ اما تونل سوم بهره برداری نشد. 
هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست جمهوری به اصفهان سفر کرد و افتتاحیه 
هایی هم داشــت. پس از ریاســت جمهوری و در ســال های آخر عمرش هم 
ماجرای سفر به اصفهان برای شرکت در مراسم سالگرد امام جمعه فقید اصفهان 
)آیت ا... طاهری( حسابی خبرساز شد. رسانه های اصالح طلب مدعی شدند که 
گروه های فشار مانع از حضور وی در این مراسم شده اند اما رسانه های اصول گرا 

گفتند هیچ فشاری نبوده است. 

احمدی نژاد؛ آغاز خوب، پایان بد
اما »محمود احمدی نژاد«؛ باید هم در دوران ریاست جمهوری خود، بیش از ده 
بار به اصفهان سفر کرده باشــد. احمدی نژاد پیروزی در دور دوم مقابل مرحوم 

هاشمی و ورود به پاستور را به نوعی مدیون آرای اصفهانی ها بود. 
رییس دولت نهم و دهم از آغاز شروع دولتش ده ها سفر به اصفهان برای افتتاح 
طرح های مختلف عمرانی و شرکت در همایش ها و جلسات بین المللی داشت. 
او حتی برای مراســم افتتاح پروژه آب و فاضالب اصفهان هم به این شهر سفر 
کرد. بار دوم، خرداد 86 به اصفهــان آمد تا از نزدیــک و در میدان نقش جهان 
با اصفهانی ها صحبت کند. در همان سفر هم در بخشــی از سخنان خود گفت: 
»تسریع در انتقال آب به فالت مركزی ایران با ایجاد پنج سد و ایجاد تونل انتقال 

آب و توسعه شبكه های آبیاری از برنامه های دولت در اصفهان است.«
سخنرانی در ســی و هشــتمین المپیاد فیزیك در اصفهان، شرکت در اجالس 
شورای وزیران صندوق اوپک که در اصفهان برگزار می شد، فروردین 88 و شرکت 
درucf در اصفهان از دیگر دالیل ســفر احمدی نژاد به دیار نصف جهان بودند. او 
خرداد 88 هم باردیگر به اصفهان آمد. به اعتقاد بسیاری، حضور حماسی مردم 
در میدان نقش جهان بود که موفقیت مجدد ریاست جمهوری او در انتخابات را بر 
دیگر رقیبان گوشزد کرد و در واقع در این ایام که اوج محبوبیت او در اصفهان بود، 
میدان امام)ره( مملو از جمعیت آماده استقبال از رییس جمهور  شد. خودش هم 
تحت تاثیر این استقبال و حمایت قرار گرفته بود. شاید به همین خاطر وعده داد 
که اصفهان نخستین استانی خواهد بود که در دور جدید ریاست جمهوری اش به 
آن سفر خواهد کرد. هرچند این وعده محقق نشد و آذر 88 در دور سوم سفرهای 

استانی خود به نصف جهان سفر کرد. 
سه ماه بعد دوباره به اصفهان آمد و این بار، بزرگراه دو طبقه امام خمینی )ره( را 
به بهره برداری رســاند و پس از آن در مراسم تجلیل از چهره های ماندگار استان 
اصفهان نیز شــرکت کرد.افتتاح بزرگ ترین  کارخانه خط تولید میلگرد و كالف 
صنعتی در خاورمیانه در نطنــز، بهره برداری از فاز اول یکی از پیشــرفته ترین و 
بزرگ ترین واحدهای تولید آهن اسفنجی جهان، شرکت در جشن ثبت جهانی 

باغ فین کاشان و مهارت بافت فرش در فهرست یونسکو، حضور در جشن ثبت 
جهانی مسجد جامع اصفهان در فهرست آثار یونسکو، حضور در موسسه رویان 
و دیدار از ورزشــگاه نقش جهان و بازدید از روند پیشرفت متروی اصفهان نیز از 
دیگر دالیل ســفر رییس دولت های نهم و دهم به اصفهان در طول سکانداری 
وی در پاستور بود. احمدی نژاد اما با یک وعده عجیب و غریب، خاطرات خوب 
خود با اصفهانی ها را پاک کرد. او سال 90 در سفر به شهرکرد، آب اصفهانی ها را به 
چهارمحال و بختیاری ها وعده داد و در جمع مردم شهرکرد گفت »هرقدر و هر جور 
که نیاز هست برای صنعت و کشاورزی از آب زاینده رود برداشت کنید! اولویت با 
شماست و بعد استان های دیگر!« و این سرآغاز یک جنجال و اعتراض تازه بود 
که همچنان ادامه دارد و وخیم تر هم شده است. همان زمان مسئوالن اصفهانی از 
»محمدتقی رهبر« تا »عباس حاج رسولی ها« و ... همگی نسبت به این سخنان 
احمدی نژاد واکنش نشــان دادند. »عباس حاج رسولی« رییس وقت شورای 
اسالمی اصفهان گفت که »نباید تحت تاثیر جو عمومی از آب زاینده رود سهمیه 
بدهند«.محمدتقی رهبر، نماینده وقت اصفهان در مجلس شورای اسالمی هم 
گفت: »آنگونه که اصفهانی ها معتقدند اگر قرار بر تقسیم عادالنه باشد، اصفهان 
9 سهم و چهارمحال یک ســهم می برد، چرا که جمعیت اصفهان بسیار بیشتر از 

چهارمحال است.«

دولت یازدهم: بی مهری، بی تدبیری، ناامیدی
دولت یازدهم؛ ... خیلی درباره عملکرد این دولت نمی توان نوشت. چون اصوال کار 
خاصی انجام نشد! دولت حسن روحانی در حالی به کار خود پایان داد که آن چه  
در اذهان مردم از این دولت باقی ماند، وعده های عمل نشده رییس دولت بود 
که مردم جامعه به روش های مختلف از جمله زبان طنز، لفافه و یا مستقیم به 
آن اشاره کردند و می کنند.  اصفهانی ها حضور پررنگی در کابینه روحانی داشتند 
اما از این حضور پررنگ، ســودی عاید نصف جهان نشد. درواقع می شود گفت 
برخی استان ها سهم بیشتری از وعده های عمل نشده روحانی و دولت یازدهم 
و دوازدهم دارند و اصفهان یکی از همین استان هاست. نتیجه اش هم استقبال 
پایین اصفهانی ها از میتینگ انتخاباتی روحانــی در کارزار انتخابات و تبلیغات 
ریاســت جمهوری دوازدهم در میدان امام )ره( بود. هرچند درنهایت اعالم شد 
او رای بیشتری نسبت به رقیبان خود در اصفهان کسب کرده و اصفهانی ها گویا 
ترجیح دادند بازهم به وعده ها دل خوش و به روحانــی اعتماد کنند؛ اما بازهم 
ناامید شدند. دولت روحانی در سفر به استان اصفهان وعده زیاد داد؛ از کاهش 
نرخ بیکاری استان، حل مشکالت صنایع مهم استان مانند پلی اکریل و تزریق 
ســرمایه به این صنعت رو به زوال، احداث قطار سریع السیر اصفهان- تهران و 
تکمیل کمربند شرقی اصفهان گرفته تا احیای زاینده رود و عدم خشکی مجدد 
این رود.مهم ترین و کلیدی ترین وعده روحانی در اصفهان که چه در سفرش به 
عنوان رییس جمهور و چه در سفرش به عنوان کاندید ریاست جمهوری در اصفهان 
به آن پرداخت، احیای رودخانه زاینده رود بــود اما با وجود این وعده و وعیدها، 
قول های پیگیری و جلسه های متعدد و حضور شخصیت های مختلف در استان 
و حتی بازدید از حوضــه آبریز این رودخانه، مصوبات 9 ماده ای ســتاد احیای 
 زاینده رود برروی کاغذ ماند و وقتی روحانی کلید پاستور را به رییسی داد و رفت،

 زاینده رود بی رمق تر و خشکیده تر از همیشه نفس می کشید.  بی تفاوتی دولت 
روحانی نســبت به اصفهان، صدای خیلی ها را درآورد از جمله سید عبدالوهاب 
سهل آبادی که در ســفر آخر ابتکار به اصفهان با اعتراض به او گفت: »طبیعت با 
اصفهان قهر نکرده بلکه دولت تدبیر و امید با اصفهان قهر کرده است؛ در گذشته 
دولتی روی کار آمد و به سبب اینکه زادگاه خود یزد را آباد کند، آب اصفهان را برد، 
حاال یزد افتخار می کند که صنعت خود را با آب زاینده رود می چرخاند. حاال هم 
دولت فقط می گوید تحمل کنید؛ روزی مردم اصفهان برای کشاورزی نیازمند آب 

بودند ؛اما امروز برای مصرف شرب نیازمند آب هستند...«
و خب به همه این بی تدبیری ها و بی محلی ها و بی مهری های دولت روحانی 
نسبت به مسائل و مصایب اصفهان اضافه کنید حرف های او در آخرین روز دولت 
دوازدهم در نشست با مدیران ارشــد کابینه اش را که گفت: »در وسط مذاکرات 
هســته ای وزیر خارجه آمریکا به یکی از مقامات ما گفت من اســتقبال مردم 
اصفهان را از روحانی در تلویزیون دیدم و قدرت این دولت را دیدم؛ استقبال مردم 

اصفهان در دولت یازدهم در میدان نقش جهان دنیا را تکان داد.«

دولت سیزدهم؛ ابهام و انتظار
ابراهیم رییســی؛ دوروز پیش از پیروزی در انتخابات خرداد 1400، پیامی پربار 

خطاب به مردم استان اصفهان صادر کرد. 
در بخشــی از این پیام آمده بود: » متاســفانه اصفهان امــروز از نامالیمات و 
نواقصی رنج می برد. کمبود منابع آب و بحران خاموش فرونشســت خاک بر 
اثر خشکسالی، کشــاورزان عزیز را نگران کرده است. بی توجهی به مصارف زیاد 
آب و آالیندگی باالی صنایع بزرگ، مردم را در رنج قرار داده است. بنده از مسئله  
خشکی زاینده رود، به عنوان نبض حیات و شادابی شــهر اصفهان و همچنین 
نرسیدن آب کافی به کشــاورزان مظلوم شــرق اصفهان اطالع دارم. کشاورزان 
عزیزی که روزی بزرگ ترین پرداخت کننده زکات کشور بودند امروز به دلیل سوء 
مدیریت ها خود فقیر و نیازمند زکات شده اند! ما می دانیم که مشکل، نبود مدیران 
کاردان و انقالبی برای مدیریت بحران آب اســت، مسئله اصلی نبود دلسوزان و 
جوانان کارآمد و بومی در مسند مدیریت این استان است. بحران آب اصفهان باید 
با برنامه ریزی و سرمایه گذاری دولت و بخش خصوصی یک بار برای همیشه حل 
شود. همچنین کاهش تولید و تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی، نگرانی های 
عمیقی در خصوص اشتغال جوانان برای خانواده های اصفهانی ایجاد کرده است. 
میراث گرانبهای معنوی، فرهنگی و تاریخی تمدن اسالمی در این استان جایگاه 
خود را در جهان نیافته و نیازمند حمایت های بیشتر است. صنایع دستی بی نظیر 
استان باید مرتبه خود را در بازارهای جهانی باز یابد. صنایع بزرگ نساجی استان 

باید با قدرت احیا شود...«
رییس دولت سیزدهم پس از حضور در پاستور هم درباره زاینده رود وعده هایی 
داشــت. او ســال گذشــته گفت: »به رییس مرکز بررســی های استراتژیک 
ریاست جمهوری ماموریت دادم مطالعات علمی در زمینه احیای زاینده رود را آغاز 
کنند. کمیته و کارگروه فعالی برای رســیدگی به این مسئله تشکیل خواهد شد 
تا احیای زاینده رود و رفع مشکل مربوط به آن مثل فرونشست زمین در مناطق 
مرکزی کشور به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته و یک طرح علمی و عملیاتی 

برای رفع آن تهیه شود«.
و سیدابراهیم رییسی قرار اســت امروز میهمان نصف جهان باشد. اولویت اول 
اصفهانی ها، مسئله »آب« است. امیدواریم رییس جمهور با خود نه فقط وعده، 
که راهکارهای اصولی و اساسی برای حل مشکالت، مسائل و مصائب اصفهان 

آورده باشد. 
اصفهان کالن شهر تاریخی و زیبای ایران، این شاهراه مواصالتی کشور طی چهل 
و چندساله گذشته، میزبان رؤسای جمهور مختلفی بوده است؛ از رییس دولت 
ســازندگی گرفته تا احمدی نژاد و  رییس دولتی که قرار بــود با تدبیر خودش، 
امید به ایران بیاورد اما نشد و ناامیدمان کرد! و حاال قرار است میزبان »ابراهیم 
رییسی« رییس دولت سیزدهم باشد. گوش مان از وعده و وعیدها پر است. این 
بار می خواهیم امیدوار باشیم این سفر که پس از اما و اگرها و شاید و بایدهای 
فراوان و با درخواست های متعدد از سوی مردم و مسئوالن استان صورت گرفت، 
حاوی اتفاقات خوش و خبرهای خوب و نتایج عینی و ملموس باشد و اصفهان، 

این نگین درخشان ایران را از این همه گرفتاری رها کند. 

 مروری بر سفر رؤسای جمهور پیشین به اصفهان و وعده ها درباره »زاینده رود«
 به بهانه سفر »سیدابراهیم رییسی« به نصف جهان؛

و اینک »ابراهیم«
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آمریکا از ادعای تایوان حمایت کرد
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن تکرار اتهامات همیشگی واشــنگتن برضد پکن در قبال 
تایوان، اعالم کرد که آمریکا حق انجام هرگونــه عملیات در تنگه تایــوان را دارد چرا که این تنگه 

آبراهی بین المللی است.
به نقل از رویترز، آمریکا از ادعای اخیر جزیره تایوان در به کشیدن حاکمیت چین بر این جزیره و 
تنگه راهبردی تایوان حمایت کرد و هم راستا با سیاست تفرقه برانگیز »ایندوپاسیفیک« خود در 
حمایت از جریان های جدایی طلب در این جزیره، آبراه مذکور را جزو آب های بین المللی خواند.

در همین رابطه، »ند پرایس« سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مکاتبه با خبرگزاری رویترز اعالم 
کرد: تنگه تایوان یک آبراه بین المللی است، به این معنی که تنگه تایوان منطقه ای است که در آن 
آزادی های دریاهای آزاد، از جمله آزادی دریانوردی و پرواز بر فــراز آن، تحت قوانین بین المللی 
تضمین شده اســت.پرایس افزود که جهان »عالقه ای پایدار به صلح و ثبات در تنگه تایوان دارد 

و ما این موضوع را برای امنیت و شکوفایی گسترده تر ایندوپاسیفیک مهم تلقی می کنیم«.

اعتراضات مسلمانان هند همچنان ادامه دارد
هزاران تن از مسلمانان هند در شرق این کشور برای دومین هفته در حالی دست به اعتراض زدند 
که شش تن از قضات ســابق و برجســته هند نیز گفتند که دولت ایالتی به صورت»غیرقانونی« 
منزل فعاالن مســلمان را تخریب کرده است.مسلمانان در سراســر هند در اعتراض به اظهارات 
ضد اسالمی  از سوی دو تن از اعضای حزب نخســت وزیر این کشور دست به راهپیمایی زده اند.

درگیری هایی بین مسلمانان و هندوها و همچنین معترضان و پلیس در چند منطقه روی داده که 
در جریان آن دستکم ۴۰۰ تن دستگیر شده اند.در شمال هند و ایالت اوتارپرادش، سر وزیر آن که 
یکی از تندروهای حزب ملی گرای نارندرا مودی، نخست وزیر هند است دستور داده بود تا منازل 
افرادی که به دست داشتن در آشوب های اخیر متهم هستند، از جمله منزل »محمد جاوید«، فعال 
مسلمان تخریب شود.شش قاضی سابق و شش وکیل ارشد روز سه شنبه در نامه ای خطاب به 
رییس دادگستری هند اقدام سر وزیر ایالت اوتارپرادش را در تخریب منزل این فعال مسلمان 
محکوم کردند.این افراد به دیوان عالی هند تاکید کردند تا افرادی که ناقض قانون و نظم عمومی 

از اوتارپرادش هستند، مجازات کند.

ترکیه 2500 تروریست به حلب سوریه انتقال داد
یک منبع میدانی سوری خبر داد که ترکیه در راستای ادامه تحرکات خود در شمال سوریه، بیش 
از 25۰۰ تروریســت به »اعزاز« منتقل کرد.یک منبع میدانی ســوری از تحرکات جدید نظامیان 
ترکیه در شمال این کشور خبر داد که حکایت از آماده شدن این کشور برای آغاز یک تجاوز جدید 

به خاک سوریه است.
این منبع به خبرگزاری اسپوتنیک گفت که نیروهای ترکیه نفربر و کاروان هایی از خودروهای مجهز 
به دوشکا و شمار زیادی نیرو به شهر »اعزاز« در استان حلب اعزام کرده است.به گفته این منبع، 
ترکیه همچنین تروریست هایی را از شهر عفرین در شمال حلب و چند منطقه اطراف آن به اعزاز 
منتقل کرده است. این تروریست ها وابســته به گروه »لواء عاصفه الشمال« هستند.این منبع 
خبر داد که تعداد تروریست های منتقل شده به اعزاز بیش از 25۰۰ تروریست برآورد شده است. 
این برای نخستین بار نیســت که ترکیه مزدور و تجهیزات نظامی به اعزاز فرستاده است.به گفته 
این منبع، جبهه عملیاتی که ترکیه به آن نیرو اعزام می کند، از شهرک »کفر خاشر« و »کلجبرین«، 
تا »مارع«، »اعزاز«، »مریمین« و »جلبل« امتداد دارد.این منبع تاکید کرد که ارتش سوریه، در 
حال تجهیز مواضع و تقویت نیروهای خود در این منطقه اســت و در صورتی که حمله ای از سوی 

ترکیه صورت گیرد، با آن مقابله خواهد کرد.

شورای آتالنتیک: 

مسیر ترانزیتی ایران، صلح را به خاورمیانه باز می گرداند

اندیشکده شورای آتالنتیک در گزارشی از احیای مسیر ترانزیتی ایران، با 
اشاره به استقبال روزافزون کشورهای همجوار از این راه بازرگانی مقرون 
به صرفه، آن را تســهیل کننده همگرایی های منطقه ای و حل و فصل 
اختالفات همسایگان دانست. تارنمای پژوهشکده آمریکایی شورای 
آتالنتیک در گزارشــی به موقعیت ترانزیتی ایران در میان کشــورهای 
منطقه پرداخت و با اشاره به گذشــت بیش از ۶ ماه از آغاز عبور کامیون 
های اماراتی به مقصد بنادر ترکیه، نوشت: با تردد این کامیون ها مسیر 
جدیدی باز شــده که بازیگران منطقه ای از آن بســیار اســتقبال کرده 
اند. این مســیر می تواند به پیوندهای تجاری انجامیده و در پیشــبرد 
روابط صلح آمیز ایفای نقش کند.شــورای آتالنتیک به نقل از سازمان 
جهانی حمل و نقل جاده ای نوشت که سفر از شبه جزیره عربستان به 
کشورهای مدیترانه به گفته تنها ۶ روز به طول می انجامد که این کسری 
از سفر 2۱ روزه دریایی از خلیج فارس به دریای مدیترانه از طریق دریای 
سرخ و کانال سوئز است.براساس آمار ریاست جمهوری ترکیه، از زمانی 
که راه تجاری ایران باز شده حدود یک هزار کامیون بین امارات و ترکیه 
تردد کرده و میلیون هــا دالر کاال از قبیل مواد غذایی، اقالم آرایشــی، 
ماشین آالت و قطعات یدکی را جابه جا کرده اند. پاکستان نیز از مسیر 
ایران به ترکیه که زمان ســفر دریایی از جنوب آسیا به اروپا را از بیش از 

۴۰ روز به کمتر از یک هفته کاهش می دهد، بهره برداری می کند.عالوه 
بر این، کشورهای آســیای میانه نیز که از هفته ها تاخیر در بنادر دریای 
خزر و انسداد مسیر اوراسیا در پی جنگ روسیه علیه اوکراین در هراس 
هستند، به بهره برداری از ایران برای صادرات و واردات کاال روی آورده 
اند.در ادامه نوشتار این اندیشکده آمده اســت: از لحاظ بازرگانی بهره 
برداری از مسیر زمینی ایران معقول است. کمبود جهانی کانتینر هزینه 
حمل و نقل دریایی را افزایش داده و تهدید تروریســم و دزدی دریایی 
نیز نرخ بیمه را به شدت باال برده است. گزینه زمینی که انطباق زیادی با 
جاده تاریخی ابریشم داشته و آسیا را به اروپا مرتبط می سازد، هزینه 
های سردسازی و بیمه را در کنار دیگر مسکالت حمل و نقل کاهش می 
دهد و می تواند کمبودهای زنجیره تامین را بر طرف ســاخته و به سود 
مشاغل و مشتریان در سراســر جهان تمام شود.امکان بهره برداری از 
گزینه های زمینی دیگر به جز ایران در حال حاضر اندک اســت چرا که 
عراق حمل و نقل ترانزیتی درون مرزهایش را ممنوع ساخته و مناطق 
عمده ای از ســوریه نیز به علت درگیری نظامی بی ثبات است.به گفته 
مقام های ترکیه ای، طی چند ماه آخر ســال 2۰2۱میالدی حدود ۳۰۰ 
کامیون از این مســیر تردد کردند و این رقم در 5 ماه نخست امسال از 
۷۰۰ مورد فراتر رفته اســت.مراودات اقتصادی بیشــتر با ایران در کنار 

رونق دادن به مشاغل می تواند تالش های جاری آمریکا برای منزوی 
ساختن تهران را نیز تضعیف کند. بخش هایی از بندرعباس تحت تحریم 
های آمریکا قرار دارد؛ با این حال شواهدی وجود دارد که دست کم در 
این مورد کشورهای منطقه ترجیح می دهند که خواسته های آمریکا را 
نادیده بگیرند.دو منبع آگاه به نویســنده اعالم کردند که مسیر تجاری 
ایران آن چنان جذاب است که در میان محرک های رایزنی های منطقه 
ای اخیر قرار دارد. اندکی پس از برقراری این مسیر ترانزیتی، محمد بن 
زاید حاکم امارات در نوامبر 2۰2۱ به ترکیه رفت و با رجب طیب اردوغان، 
رییس جمهوری آن کشــور دیدار کرد. سران دو کشــور اختالف های 
دیرینه بر سر سوریه و لیبی و عقاید متناقض خود در مورد خاورمیانه را 
کنار گذاشته و توافق های تجاری و سرمایه گذاری را رایزنی کردند.سلیم 
کورو، اقتصاددان ترکیه ای گفت که مسیر ایران از جمله عواملی بود که 
اردوغان را ترغیب کرد تا دغدغه های گذشته را کنار گذاشته و با سفر به 
عربستان با مقام های ســعودی دیدار کند. تعدادی از منابع مطلع نیز 
اعالم کرده اند که مســیر ترانزیتی فوق از جمله عوامل تسهیل کننده در 
مذاکرات ایران و عربستان در عراق بود.اکنون دولت عراق با تشخیص 
ظرفیت حمل و نقل جاده ای در نظر دارد تا قلمرو خود را بر روی وسایل 

نقلیه در حال ترانزیت باز کند.

مراسم امضای ۹ ســند همکاری بین تهران و عشق 
آباد در حضور رؤسای جمهور و بین وزیران دو کشور 
در مجموعه فرهنگی - تاریخی سعدآباد برگزار شد. 
این ســند همکاری ها در زمینه های توسعه حمل و 
نقل ترانزیتی، مبادالت علمــی و فرهنگی، حفاظت 
محیط زیست، فرهنگی، مبادالت تجاری- اقتصادی 
و دیگر زمینه هاست که بین وزیران ایران و ترکمنستان 
و در حضور رؤسای جمهور به امضای طرفین رسید. 
»تفاهــم تجــاری – اقتصــادی، علمــی – فنی و 
فرهنگی بین استان خراسان شمالی و استان آخال 
ترکمنستان«، »یادداشــت تفاهم همکاری تجاری 

– اقتصــادی، علمی – فنی و فرهنگی بین اســتان 
گلستان و استان بالکان ترکمنستان«، »یادداشت 
تفاهم همکاری تجــاری – اقتصادی، علمی – فنی 
و فرهنگی بین استان خراسان رضوی و استان مرو 
ترکمنستان«، »یادداشت تفاهم همکاری بین صدا و 
سیمای جمهوری اسالمی ایران و کمیته دولتی رادیو 
و تلویزیون ترکمنســتان«، »برنامه مبادالت علمی 
فرهنگی، هنری و آموزشــی بیــن دولت جمهوری 
اســالمی ایران و دولت ترکمنســتان«، »یادداشت 
تفاهم تشکیل کارگروه مشــترک سرمایه گذاری«، 
»تفاهم نامــه جامع توســعه همکاری های حمل و 

 نقلی و ترانزیتــی« و»یادداشــت تفاهم همکاری
  در زمینه حفاظت محیط زیســت« از اســنادی بود

 که به امضای مقامات عالــی رتبه مربوطه در حضور 
ســران ایران و ترکمنستان رســید.پس از مراسم 
امضای سند، »ســید ابراهیم رییســی« و »سردار 
بردی  محمداف« در نشســت مطبوعاتی مشترک 

حضور یافتند.

در حضور روسای جمهور دو کشور برگزار شد؛

امضای ۹ سند همکاری ایران و ترکمنستان

گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مطرح کرد:

 استنکاف »روحانی« و »صالحی« از اجرای قانون لغو تحریم ها 
کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی در گزارش خود تاکید کرد که استنکاف رییس  سابق سازمان انرژی  اتمی و همچنین رییس  جمهور سابق از انجام وظایف 
مصرح در قانون »اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران« برای کمیسیون اصل نود محرز شده است و موضوع برای رسیدگی به مراجع قضایی 
ارسال می شود.در متن این گزارش که توسط علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی،خوانده شد آمده است: بررسی های کارشناسی 
مختلف و نیز جلسات متعدد با ریاست محترم سازمان  انرژی  اتمی و معاونان ایشان در کمیسیون اصل نود و نیز ارسال نامه حاوی سواالت مختلف از ریاست وقت 
سازمان  انرژی  اتمی ایران به شماره نامه ۹۰/۱۱۷۳۰۰۱/۷۹۱۴م مورخ ۶/ ۴/ ۱۴۰۰ و پاسخ های سازمان به این سواالت به شماره نامه ۳۰/۴۷۸/م مورخ ۱۶/ ۴/ ۱۴۰۰، 
استنکاف معاون  رییس  جمهور و رییس وقت  سازمان  انرژی  اتمی در امتناع یا ممانعت از اجرای این قانون در تاریخ های مقرر، برای کمیسیون اصل  نود مجلس 
 شورای  اسالمی محرز شده است از جمله  مطابق ماده یک قانون، سازمان  انرژی  اتمی موظف بوده است بالفاصله پس از تصویب این قانون، اقدام به تولید اورانیوم با 
غنای بیست درصد کند و از سوی  دیگر، بدون هیچ تاخیری، اقدام به تولید اورانیوم با غنای باالتر از بیست درصد مورد نیاز کشور –مانند ۶۰درصد برای مصارف پزشکی-

کند، اما علی رغم این که این قانون تصویب شده است، در صورتی که مبدأ تاریخ اجرای قانون را زمان الزم االجراشدن قانون بدانیم، بر اساس تاریخ اعالم شده از سوی 
سازمان  انرژی  اتمی، این سازمان ۹ روز تاخیر در اجرای ماده اول قانون دارد.

چهره روز

 رهبر انقالب اسالمی در دیدار رییس جمهوری ترکمنستان و هیئت همراه:
کمیسیون همکاری های مشترک به صورت جدی فعال باشد 

سردار بردی محمداف، رییس جمهور ترکمنستان و هیئت همراه پیش از ظهر  روز گذشته  با رهبر 
انقالب دیدار کردند.حضرت آیت ا...خامنه ای، رهبر انقالب اسالمی در این دیدار گسترش و تعمیق 
هر چه بیشتر روابط را به طور کامل به نفع هر دو کشــور دانستند و گفتند: سیاست دولت جمهوری 
اسالمی ایران، گسترش روابط با کشورهای همسایه است و این، سیاستی درست است.ایشان با 
تاکید بر اینکه الزمه عبور از موانع منوط به عزم و اراده جدی دو کشــور برای گسترش روابط است، 
افزودند: البته روابط دوستانه میان ایران و ترکمنستان مخالفانی در سطح منطقه و بین الملل دارد 
ولی باید بر موانع فائق آمد.رهبر انقالب اسالمی تاکید کردند: باید کمیسیون همکاری های مشترک 
میان دو کشور به صورت جدی فعال باشد و با پیگیری مستمر، توافق ها به سرانجام برسند.در این 
دیدار که سید ابراهیم رییسی، رییس جمهور نیز حضور داشت، سردار بردی محمداف رییس جمهور 
ترکمنستان گفت: اولویت دولت ترکمنستان گســترش روابط با همسایگان است و تالش داریم با 
توجه به اسناد همکاری که امضا شد، روابط خوب دو کشور را در حوزه های مختلف به ویژه گاز، برق 
و حمل و نقل کاال و همچنین اجرای طرح های بزرگ بیش از پیش تحکیم ببخشیم.رییس جمهور 
ترکمنستان با اشاره به سی امین سالگرد روابط دو کشور خطاب به رهبر انقالب گفت: از طرف خود 
و همچنین ملت ترکمنســتان از جنابعالی به دلیل حمایت های همیشگی از تعمیق روابط ایران و 

ترکمنستان تشکر و قدردانی می کنم.

سخنگوی فضایی وزارت دفاع:
دو پرتاب ماهواره تحقیقاتی، در پیش است

سخنگوی فضایی وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح گفت: ســه پرتاب تحقیقاتی برای 
ماهواره بر ذوالجناح برنامه ریزی شــده که تاکنون یک پرتاب تحقیقاتی انجام شــده و دو پرتاب 
تحقیقاتی دیگر در پیش است.ســیداحمد حســینی دربــاره پرتاب های تحقیقاتــی ماهواره بر 
ذوالجناح،  اظهار داشت: ســه پرتاب تحقیقاتی برای ماهواره بر ذوالجناح برنامه ریزی شده که 
تاکنون یک پرتاب تحقیقاتی انجام شــده و دو پرتاب تحقیقاتی دیگر در پیش است.وی افزود: 
ذوالجناح ماهواره بر سه مرحله ای و سوخت ترکیبی است و در هر پرتاب تحقیقاتی عملکرد مراحل 

مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.
حســینی تاکیــد کــرد: بــا تثبیــت فنــاوری و اطمینــان از عملکــرد صحیــح ماهواره بــر، 
ذوالجنــاح قــادر بــه تزریــق محموله هایــی تــا وزن 22۰ کیلوگــرم درمــدار 5۰۰ کیلومتری 
خواهــد بود.ذوالجنــاح، ماهواره بر ســوخت ترکیبی ســه مرحلــه ای ایرانی بــا 52 تن وزن و 
 25.5 متر طول اســت که توســط متخصصــان وزارت دفــاع وپشــتیبانی نیروهای مســلح 
ساخته شده و نخســتین ماهواره بر بومی کشورمان اســت که از موتور مرحله اول سوخت جامد 

برخورداراست.

نفتکش ایرانی توقیف شده در یونان آزاد شد
سازمان بنادر و دریانوردی در بیانیه ای با اشاره به آخرین وضعیت توقیف بار کشتی ایرانی از سوی 
یونان، اعالم کرد: با اقدام سریع و مقتدرانه کشورمان حکم بازگردان بار به صاحب آن صادر شد.در 
این بیانیه آمده اســت: با اقدام سریع و مقتدرانه جمهوری اســالمی ایران و پیگیری ارگان های 
ذی ربط و حمایت های وزیر راه و شهرسازی، با وجود حکم آمریکایی ها مبنی بر نگهداری کشتی و 
توقیف کاال به نفع این کشور و موافقت نامه معاضدت حقوقی بین آمریکا و یونان، در نهایت حکم 
بازگرداندن بار به صاحب آن صادر و دولت یونان دســتور مربوطه را صادر کرد و اکنون شاهد رفع 
توقیف کشتی و بازگرداندن بار به صاحب آن هستیم. دولت یونان خواستار اقدام متقابل ایران و 

آزادی نفتکش یونانی شده است.

اخبار

گروسی:

  مذاکرات احیای برجام
 به بن بست رسیده است

 مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی ادعا 
کرد که مذاکرات با ایران برای احیای توافق 
هسته ای به بن بست رســیده است.رافائل 
گروسی، با ادعای این که ایران درباره منشأ 
اورانیوم کشف شده در سه سایت هسته ای 
اعالم نشده خود توضیحی ارائه نداده است، 
تاکید کرد: تهران باید در این زمینه جزئیات 
روشــنی ارائه دهد.گروســی در گفت وگو با 
»العربیه« افزود کــه آژانس تالش می کند 
تا توضیحاتی را دربــاره برخی واقعیت ها در 
ایران بیابد و در این باره اشــاره کرد که آژانس 
پاسخی برای پرســش های فنی خود که در 
ارتباط با فعالیت های هسته ای ایران مطرح 
ســاخته، دریافت نکرده است.وی در ارتباط 
با تاسیسات هســته ای تسای کرج گفت که 
دوربین های نظارتی آژانس در این تاسیسات 
هسته ای آسیب دیده اند و از این که دقیقا چه 
اتفاقاتی در تاسیسات هسته ای کرج می افتد، 
بی خبریم. مدیرکل آژانس در بخش دیگری 
از اظهارات خود افزود که ایران با شتاب و در 
سطح ۶۰ درصدی اورانیوم غنی سازی می کند 
که سطح بسیار باالیی بوده و فاصله اندکی تا 
غنی سازی ۹۰ درصدی اورانیوم دارد.وی  ابراز 
امیدواری کرد که ایران به میز مذاکره بازگردد 
و در ادامه تاکید کرد کــه مقامات ایرانی باید 
توضیحاتی را درباره موضوعات حل نشده ارائه 
دهند.گروسی در ادامه اظهارات خود گفت هیچ 
چیزی نمی تواند مدیرکل آژانس را از دریافت 

اطالعات از کشورهای دیگر منع کند.

 کشورهای آسیای میانه نیز که از هفته ها تاخیر در 
بنادر دریای خزر و انسداد مسیر اوراسیا در پی جنگ 
روسیه علیه اوکراین در هراس هستند، به بهره برداری 

از ایران برای صادرات و واردات کاال روی آورده اند

بین الملل

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت رشد طیور  زواره سهامی خاص به شماره ثبت 18 
بدینوسیله از کلیه سهامداران دعوت می شود در جلسه مذکور ســاعت ۸ صبح مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ در کیلومتر 5 جاده اردستان- زواره که در محل کارخانه شرکت 

تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

  دستورات جلسه:
۱- انتخاب اعضای اصلی هیئت مدیره 

2- انتخاب بازرسین شرکت
۳- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار و شرکت

  امضای اعضای هیئت مدیره:
احمد اختری زواره با شماره ملی ۱۱۸۹۳۹۶۱۷۳ به سمت رییس هیئت مدیره 

ناهید عامری شهرابی با شماره ملی ۱۸۹۱۳۸۰5۰ به سمت نایب رییس هیئت مدیره 
محمدرضا اختری زواره با شماره ملی ۱۱۸۹5۸۳۳۴۸ به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال

علی رضا اختری زواره با شماره ملی ۱۱۸۹55۴2۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره 

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
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فعاالن اقتصادی اصفهان چطور با رییس جمهور ارتباط بگیرند؟
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان گفت: فرآیند خدمت رسانی در میز ارتباطات مردمی 
دستگاه های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در جریان ســفر رییس جمهور به استان اصفهان 
 ir.111//:https انجام می شود.علیرضا عربها در این باره، اظهار کرد: سامانه تلفنی 111 و وب سایت
به منظور مدیریت مراجعات مردمی به نظام بانکی و با هدف تسهیل و تسریع در روند رسیدگی به 
درخواست های مردم استان آماده خدمت رسانی است.وی همچنین افزود: به منظور پاسخگویی 
به مسائل و مشکالت اقتصادی عموم مردم و فعاالن اقتصادی استان، میز ارتباط مردمی وزارت امور 
اقتصادی و دارایی در استان اصفهان نیز با حضور مسئوالن دستگاه های تابعه وزارت امور اقتصادی 
و دارایی در استان شامل اداره کل امور اقتصادی و دارایی، اداره کل امور مالیاتی، بانک ها و بیمه ها، 
اداره کل گمرک، اداره کل اموال تملیکی و بورس از ســاعت ۸ صبح تا 1۸ روز گذشــته و پنجشنبه 
۲۶ خردادماه)امروز( پاســخگوی مراجعان خواهند بود.مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اســتان 
اصفهان گفت: مردم اصفهان در هر نقطه از استان می توانند طی تماس با شماره تلفن 111 مسائل و 
مشکالت و درخواست خود را بیان کنند که پس از ثبت جزئیات درخواست ها توسط کاربران و ارسال 
به دســتگاه های ذی ربط، کد رهگیری برای پیگیری های بعدی بالفاصله به تلفن همراه شخص 

پیامک خواهد شد.

مشاور وزیر کشاورزی:

 مشکل تامین نهاده های دامی تا چند روز آینده حل می شود
مشــاور وزیر جهاد کشــاورزی گفت: مشــکل تامین و توزیع نهاده های دامی که مطالبه بسیاری از 
تولیدکنندگان کشور اســت، تا چند روز آینده حل می شود.محسن عســگری در جریان برپایی میز 
ارتباطات مردمی وزارت جهاد کشاورزی در اصفهان  افزود:  نماینده ویژه ای برای این موضوع از سوی 
وزیر جهاد کشاورزی مامور شده است تا بر روند ترخیص نهاده های دامی از بندرها از جمله بندر امام 
خمینی)ره( و بارگیری آن نظــارت کند.وی ادامه داد: دفتر ترخیــص و بارگیری نهاده های دامی در 
بندرهای کشور برپا شده اســت که اقدام مثبتی برای تامین این اقالم در استان ها به شمار می رود.

نماینده تام االختیار و مشاور وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه تمام مطالبات و مشکالت و شکایت های 
مردم در میز ارتباطات مردمی وزارت جهاد کشاورزی در اصفهان اخذ می شود، تصریح کرد: برای حل 
چالش های مرتبط با کشاورزان، دامداران و دیگر افراد مرتبط با این صنعت اقدام عاجل صورت خواهد 
گرفت.عسگری خاطرنشان کرد: در سفر رییس جمهور به اســتان  اصفهان، دولت برای پروژه های 
گوناگون از جمله طرح های مرتبط با تامین آب از جمله روش های نوین آبیاری تسهیالتی در نظر گرفته 
است.وی اضافه کرد: موضوع استمهال بانکی و تسهیالت بانکی از جمله مطالباتی به شمار می رود که 

تاکنون بیشتر از سوی کشاورزان و فعاالن این صنعت در استان مطرح شده است.

واردات برنج ارزان خارجی شبیه طارم به کشور
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: برنج خارجی شبیه به طارم و با قیمت 
هر کیلوگرم ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان برای تنظیم بازار برنج ایرانی به کشور وارد شد.محمد قربانی اظهار 
داشت: در حال حاضر برای تامین هیچ کدام از کاالهای اساسی مشکلی وجود ندارد و تنها تا به امروز 
بیش از سه میلیون تن از گندم کشــاورزان داخلی را خریداری کرده ایم و این روند ادامه دارد.وی 
افزود: وضعیت تامین و واردات کاالهای اساسی  به شدت افزایش یافته و از روسیه و دیگر کشورها 
نیز گندم در حال واردات به کشور است. معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه 
داد: واردات برنج نیز با حجم مناسبی در حال انجام اســت و عالوه بر ارقامی  با قیمت اقتصادی، 
برنج های کیفی از سایر کشورها نیز به کشور وارد می شود که شبیه برنج طارم ایرانی است و حدود 
سی هزار تومان قیمت دارد. وی تصریح کرد: واردات این نوع برنج برای تنظیم بازار برنج ایرانی از 

هند و تایلند انجام شده است.

اصفهان در جایگاه سوم بیشترین کشفیات دستگاه های غیر مجاز رمز ارز قرار دارد،اما هنوز تعدادی از این مراکز به فعالیت خود ادامه می دهند؛

مزارعی که »برق« می بلعند

مهسا نعمتی از روزگاری که ایران بهشت تولید رمز ارزها 
بود، چند سالی گذشته است. کم بارشی و 
بحران برق حاال یک بــه یک دامن رمز ارزها را می گیرد و دســتگاه ها 
خاموش و یا کشف و ضبط می شوند. این مسئله برای آن دسته از مزارع 
اســتخراجی که مجاز و دارای پروانه بهره برداری هم هســتند، صادق 
خواهد بود. امسال تابستان قرار نیست بخش خانگی خاموشی داشته 
باشــد؛ اما این به معنای عدم کمبود برق نیست بلکه قرار است بخش 
صنعت جبران کاهش تولید برق را بکند و کمبودها در این بخش اعمال 
خواهد شــد. در  این میان دستگاه های اســتخراج بیت کوین هم بی 
نصیب نیستند  و با آنها برخورد خواهد شد. متوسط انرژی موردنیاز برای 
استخراج هر بیت کوین به عنوان اولین رمزارز ساخته شده، حدود ۳۰۰ 
مگاوات ساعت برآورد می شود که این انرژی به صورت متوسط معادل 
مصرف برق بیش از ۳۵ هزار واحد مسکونی در یک روز است. این حجم 
باالی مصرف بــرق به خوبی دلیل مقابله با برداشــت های برق در این 
دستگاه ها را نشان می دهد. بر اساس آمار، بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه 
استخراج رمز ارز که به هشدارها در مورد عدم کار توجهی نکرده اند و یا 
برای بهره برداری پروانه و اجازه کار نداشته اند، جمع آوری شده است. 

هر چند هنوز هم تا برخورد کامل با دستگاه های رمز ارز فعال در ایران راه 
درازی است.به تازگی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی درباره 
تاثیر استخراج رمزارز بر پایداری شبکه برق ایران، اعالم کرد: سیاست 
ممنوعیت استخراج رمزارز مانع گسترش آن در کشور نشده و سیاستی 
شکست خورده است. بر اساس آمارها، سهم ایران از بازار ماینینگ حدود 
۳ درصد است؛ همچنین در بدبینانه ترین حالت تنها 1۰ درصد از کسری 
برق کشور به حوزه اســتخراج رمزارز مرتبط اســت.مدیرعامل شرکت 
مدیریت شبکه برق درباره گزارش مرکز پژوهش های مجلس گفت: این 
گزارش بر اساس اطالعات دانشــگاه کمبریج  بوده و پیش بینی آن ها 
برای ســال ۹۹ حدود هزار مگاوات بوده اســت؛ امــا افزایش قیمت 
بیت کوین و سایر رمز ارزها در سال 1۴۰۰ روند صعودی داشت. مصطفی 
رجبی مشــهدی ادامه داد:  عالوه  بر آن این تجهیزات و تاسیساتی که 
بازدهی مناسبی هم ندارند و از مبادی غیررسمی وارد کشور شده اند و 
مورداستفاده هم قرار گرفته اند، به نظر می رسد این عدد )۸۵۰ مگاوات 
برق( برای سال 1۴۰۰ دو برابر و بیشتر هم باشد.  بر اساس آمار، اصفهان 
پس از تهران و خراســان رضوی در رده سوم کشــفیات قرار دارد. سال 
گذشته یکی از بزرگ ترین مزارع استخراج رمز ارز در اصفهان کشف شد. 

هنوز هم هستند دستگاه هایی که در استانی که به شدت از کمبود برق 
رنج می برد، به استخراج بیت کویین می پردازند. تنها طی دو هفته اخیر 
۴۴ مرکز توسط نیروی انتظامی و وزارت نیرو پلمب شده است. آنچه در 
این میان قابل توجه اســت اینکه اغلب این مزارع با گزارشات مردمی 
شناسایی و رصد شده اند. به گفته متولیان وزارت نیرو ۴۴ درصد از این 
کشفیات توســط گزارش های مردمی، 1۷ درصد از طریق بازرسی های 
محلی و ۳۹ درصد با ســایر روش ها انجام شده که در گزارش پیشین، 
سهم گزارش های مردمی از این کشــفیات 1۹ درصد بوده که نشان می 
دهد آگاهی رسانی در این بخش توانسته جلوی اقدامات غیر قانونی این 
مراکز را بگیرد.  مسئله حاال به حدی حساس است که وزارت نیرو برای 
افشای اطالعات دستگاه های غیر مجاز تولید رمز ارز جایزه های خوبی 
تعیین کرده اســت. وزارت نیرو اعالم کرده مردم می توانند در صورت 
مشــاهده تخلف، موارد را از طریق ســامانه اینترنتی سمات به آدرس 
https://www.tavanir.org.ir/samaat  و یا اپلیکیشین برق من 
گزارش کنند که پس از بررسی و صحت سنجی گزارش، به افشا کنندگان 
پاداش نقدی تعلق می گیرد و اطالعات افشــاکنندگان )سوت زنان( 

محرمانه باقی می ماند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
اصفهان گفت: قاچاق سوخت و عرضه خارج از شبکه 
برای برخی آنقدر جذاب است که به صدور بارنامه های 
جعلی منجر شده است.عبدا...گیتی منش با بیان 
اینکه قیمت رسمی این فرآورده لیتری ۲۰- ۲1 هزار 
تومان اســت، خاطرنشــان کرد: گازوئیل در استان 
اصفهان از جایگاه که بیرون می آید به قیمت لیتری 
ســه- چهار هزار تومان مشــتری دارد؛ از این رو کار 
دشواری داریم و باید جلوی راه های تخلف را ببندیم 

و شــرایطی را ایجاد کنیم که فرآورده ای که تقریبا به 
صورت رایگان در حال عرضه اســت، در مسیر تولید 
قرار گیرد.مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه اصفهان ادامه داد: برای این امر سیستم های 
مختلفی در شــرکت ملی پخش تدارک دیده شده 
به ویژه در بخش حمل و نقل که عمدتا نفتی اســت.
گیتی منش افزود: ســامانه پیمایــش مهم ترین 
ســامانه برای کنترل، نظارت و پایش است که البته 
جای کار بیشتر دارد؛ اما از بسیاری مسائل جلوگیری 
کرد و این سامانه قرار است ما را به جایی برساند که بر 
اساس پیمایش خودرو و کیلومتری که طی می کند 
کارت سوخت خودرو شارژ شود.وی با اشاره به اینکه 
سامانه پیمایش اشکاالتی دارد، گفت: اکنون با توجه 

به هماهنگی که بین وزارت کشور، راه و شهرسازی و 
نفت وجود دارد این سیســتم هماهنگ شده، شارژ 
کارت سوخت براساس اسنادی است که راننده برای 
حمل و نقل مراجعه می کند و بارنامه می گیرد و این 
اسناد فعال مبنای تزریق ســهمیه در کارت سوخت 
اســت.گیتی منش تصریح کرد: معضلی که اکنون 
شاهد هستیم صدور بارنامه های جعلی است و این 
سوخت و قاچاق و عرضه خارج از شبکه برای برخی 
آنقدر جذاب اســت که به صدور بارنامه های جعلی 
منجر شــده؛ در نهایت اگر به جای اینکه اســناد را 
مبنای تزریق سهمیه قرار دهیم، بتوانیم جی پی اس 
روی خودروها نصب کنیم شاید در حوزه توزیع یارانه 

سوخت کمک کننده باشد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان مطرح کرد:

معضل صدور بارنامه های جعلی در شبکه توزیع سوخت

چهره روز

تنها طی دو هفته اخیر 44 مرکز توسط نیروی انتظامی 
و وزارت نیرو پلمب شده است. آنچه در این میان قابل 
توجه است اینکه اغلب این مزارع با گزارشات مردمی 

شناسایی و رصد شده اند

رییس اتاق اصناف تهران خبر داد:

ارائه درخواست تخفیف مالیات کارتخوان واحدهای صنفی 
رییس اتاق اصناف تهران گفت: با پیشــنهاد وزیر اقتصاد مقرر شد پیشــنهاد کاهش مالیات از 
تراکنش های دســتگاه کارتخوان واحدهای صنفی به مجلس ارائه شود. قاسم نوده فراهانی در 
خصوص جلسه فعاالن صنفی با وزیر اقتصاد، اظهار داشت: اصناف همواره بر شفاف سازی مالیاتی 
تاکید دارند و  ســالمت مالیاتی و اخذ آن بر اساس قانون را ســرلوحه کار خود قرار داده اند.وی 
افزود: موضوعی که در جلسه با وزیر اقتصاد مطرح شد اخذ مالیات از تراکنش های دستگاه های 
کارتخوان در واحدهای صنفی است، زیرا هیچ آموزش و اطالع رسانی درباره چگونگی اخذ مالیات 

به اصناف داده نشده است.
رییس اتاق اصناف تهران توضیح داد: ممکن اســت فردی منزل مسکونی خود را فروخته باشد 
و مبلغ آن را در حساب مربوط به دســتگاه کارتخوان که در واحد صنفی خود دارد، واریز کند یا در 
دادوســتدهای بین همکاران خود مبالغی را رد و بدل کند که همه این مــوارد مبلغ تراکنش ها را 
افزایش می دهد.نوده فراهانی ادامه داد: در این جلسه مقرر شــد برای جبران مواردی که به آن 
اشاره کردیم مالیات این تراکنش ها در ســال 1۳۹۹ تا ۳۰ درصد تخفیف داده شود تا اشتباهات 
جبران شود، اما براساس قانون بودجه 1۴۰۰، نمی توانیم مالیات تراکنش ها را تخفیف دهیم، مگر 

اینکه مجلس مصوب کند.
وی گفت: طرح وزیر اقتصاد با موافقت نمایندگان مجلس حاضر در جلسه همراه بود و مقرر شد 
نامه ای در این خصوص تهیه و برای رییس مجلس ارسال شود که در دستورکار مجلس قرار بگیرد.

رییس اتاق اصناف تهران اضافه کرد: در این جلسه همچنین مقرر شد هر کدام از اصناف اگر نسبت 
به مالیات تعیین شده اعتراض دارد،  موارد را اعالم کنند تا مسائل برطرف شود.

دبیر هیئت مدیره اتحادیه طال و جواهر تهران:

طالی آب شده نخرید!
دبیر هیئت مدیره اتحادیــه طال و جواهر تهران ضمن منع ســرمایه گذاران به حضور در بازار طالی 
آب شده، ورود به بازار ســکه و مصنوعات طال را ایمن ترین سرمایه گذاری دانست.نادر بذرافشان 
اظهار کرد: در وهله اول تاکید ما این اســت که مردم به  هیچ عنوان وارد بازار طالی آب شده )1۷ 
عیار ( نشوند. برای افرادی که قصد ســرمایه گذاری در بازار طال دارند، مسیر مطمئنی که پیشنهاد 
می شود، بازار مصنوعات طال به ویژه طالهای کم اجرت است. عالوه بر این سکه نیز بهترین گزینه 

برای سرمایه گذاری ایمن است.
دبیر هیئت مدیــره اتحادیه طــال و جواهر تهــران ادامه داد: برخــی معتقدند کــه ورود به بازار 
مصنوعات به  سبب حباب بزرگ ســکه بهتر اســت. در حقیقت می توان در مقام مقایسه گفت، 
درست است که حباب ســکه در حال حاضر باالســت اما در مقابل اجرت ســاخت برخی طالها 
چندان قابل توجه نیســت. به طور مثــال طالیی که اجرت ســاخت 1۰ میلیــون تومانی دارد در 
مقابل حباب ۸۰۰ هزار تومانی تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی ســکه چندان چشــمگیر نیست.

وی افزود: این موضوع در مجموع بســتگی به خود مشــتریان دارد که تمایل داشــته باشند به 
کدام بازار ورود کنند، اما ورود به بازار طالهای آب شــده به هیچ عنوان توصیه نمی شــود؛ چرا که 
این حوزه تخصصی است و طالی آب شــده بیشــتر میان افراد صنفی معامله و در بخش تولید 
طال اســتفاده می شــود و تایید اصالت آن برای عموم مــردم به صورت واضح قابل تشــخیص 
نیست؛ ضمن اینکه بحث تفاوت عیار آن ها نیز مطرح و تشــخیص عیار آن هم تخصصی است.

بذرافشان تاکید کرد: طی  سال های گذشته تعداد افراد بســیاری در حوزه خرید و فروش طالی 
آب شده دچار مشکل شده اند. به طور مثال برای ســرمایه گذاری اقدام به خرید طالی آب شده 
 کرده اند، ولــی در زمان فروش متوجه شــده اند که طالی آب شــده یا اصالت نــدارد یا عیار آن 

درست نیست.

اخبار

کافه اقتصاد

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان گفت: یک هزار کیلومتر از راه های شریانی و اصلی این استان نیاز  فوری به بهسازی رویه آسفالت دارد.مهدی خضری 
با اشاره به مهم ترین چالش های راهداری استان اصفهان در سال جاری، افزود: یک هزار میلیارد تومان اعتبار یا معادل ۶۰۰ میلیارد تومان نقدینگی و ۴۰۰ میلیارد تومان 
هزینه قیر در حوزه نگهداری راه های استان اصفهان مورد نیاز است.وی با اشاره به نیازهای استان در حوزه ایمنی و حریم راه ها ادامه داد: راه های دوطرفه استان نیاز به 
نصب حفاظ بتنی دارد که ۲۰۵ میلیارد تومان اعتبار برای  11۷ کیلومتر طول برآورد شده مورد نیاز است.مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان اظهار داشت: 
همچنین برای احداث روشنایی مقاطع مه گیر و نقاط پر تصادف استان به طول ۲1۳ کیلومتر ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برآورد شده است.وی اضافه کرد: برای ایمن سازی 
سه راهی های استان شامل اصالح هندسی و نصب عالئم و تجهیزات ۲۴ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است که در این زمینه ۹۶ نقطه برآورد شد.خضری با اشاره به مهم 
ترین چالش های راهداری استان در حوزه معاونت فنی و نظارت راه روستایی خاطرنشان کرد: قرارداد طرح ۶ خطه اصفهان- شهرضا به طول ۴۳ کیلومتر با 11۰ میلیارد 
تومان و ۴۲ میلیارد تومان قرارداد زیرسازی با پیشرفت فیزیکی ۵۶ درصد است.وی اضافه کرد: قرارداد اجرای آسفالت با پیشرفت فیزیکی 1۸ درصد ۷۳ میلیارد تومان 

است که برای اتمام این طرح به ۳۰ میلیارد تومان بودجه و چهار هزار تن قیر نیاز است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان:
یک هزار کیلومتر از راه های استان نیاز فوری به بهسازی دارد

 برداشت »انبه« 
در هرمزگان

امسال ۲۹ هزار تن محصول 
انبه برداشت می شود که به 
علت بارندگی هــا، 1۰ درصد 

بیشتر از پارسال است.

وز عکس ر

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان 
جهاد کشاورزی استان مطرح کرد:
بحران سطح زیر کشت 

گندم و جو استان با کاهش 
منابع آبی 

معاون بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد 
کشاورزی اســتان اصفهان با اشاره به سطح 
زیر کشــت گندم اســتان اظهار کرد:  شرایط 
کشت گندم در استان در شــرایط نرمال بالغ 
بر 1۴۰ هزار هکتار در کشــت آبی و دیمی بوده 
اما در حال حاضر به علــت کاهش منابع آبی 
در برخی از شهرستان  هایی که در حوزه آبریز 
زاینده رود بودند، کاهش ســطح زیر کشت را 
شاهد بودیم.اصغر رستمی در خصوص جاری 
شدن آب زاینده رود به صورت موقت در برهه 
زمانی کوتاه مدت بهار 1۴۰1، اذعان داشــت: 
اگــر آب رودخانه به صورت کامل بازگشــایی 
می شــد و در فصل پاییز امکان رهاسازی آب 
بود، مطمئنا یک کشــتی کــه در تاریخ مقرر 
خودش کشــت و آبیاری مناسبی می شود از 
عملکرد بســیار مطلوب تر و باالتری برخوردار 
است، اما متاســفانه بارش ها در سال گذشته 
کاهش چمشگیر داشت و حجم آبی که تعیین 
شد متناسب با شرایط کشت نبود، باتوجه به 
اینکه امکان آب دهی در فصــل پاییز نبود در 
اواخر بهمن ماه بازگشــایی آب اتفاق افتاد و 
در آن فصل صرفا امکان کشــت غالت وجود 
داشت. رســتمی ادامه داد:  این حجم از آب 
باقی مانده را به نظر کارشناســان، مسئوالن و 
مدیران مربوطه به گونه ای برنامه ریزی کردند 
که در زمان های حســاس آبی، آب مورد نیاز 
کشــاورزان را در اختیار آن ها قــرار دهند. به 
همین علت آب را تقســیم کردند تا بتوانند از 
غالت کشت شده با آب رودخانه بهره برداری 
بهتری انجام دهنــد. وی تصریح کرد:  همین 
مورد برای شهرستان های غرب استان اتفاق 
افتاد که امیدواریم این حجم آبی در نظر گرفته 
شده بتواند آبیاری باغات را در فصل تابستان 
تامین کند و در کشــت هایی که با آب کمتری 
انجام شده یا کشت های آبیاری، این آب بتواند 
به عنوان آبیاری تکمیلی برای  کشاورزان قرار 

بگیرد تا نتیجه بهتری را داشته باشند.

عکس: ایرنا
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      شهر زیرزمینی نوش آباد کاشان؛ نمونه ای بی نظیر از معماری در تاریخ

   به تماشای شاهکار ساسانیان بایستید

تا سال ۱۳۸۵ کسی از وجود چنین شهری در زیر زمین خبر نداشت. فردی که می خواست در خانه اش چاه 
بکند، متوجه وجود شهر زیرزمینی شد. از آن موقع بود که نام شهر اویی سر زبان افتاد. 

زندگی شهرنشینی کاری کرده که با دیدن هیچ آسمان خراش و بنای جالبی، تعجب نکنیم. انواع تجهیزات و 
ماشین آالت در کنار مصالح ساختمانی متنوع، ساخت سازه های مختلف را آسان کرده است.

اما در دوره ساســانیان خبری از این تجهیزات نبود. این شهر دست کند است، با دستان انسان کنده شده و 
ذره ذره شکل گرفته و گذشته از دست کند بودن آن، معماری و کاربرد حیرت انگیزی دارد.

این شهر سه طبقه دارد و  در هر طبقه تعداد زیادی داالن و اتاق می بینیم. این سه طبقه با کانال به هم وصل 
شده اند که  کانال چیزی شبیه چاه است و در دارد.

این شهر در دوره ساسانی کاربرد دفاعی و نظامی داشته و محلی برای پنهان شدن و فرار از دشمن بوده است. 
زمانی که به نوش آباد می آییم و در داالن ها قدم می زنیم، مردمی را تصــور می کنیم که در زیر زمین پنهان 
می شدند. این جا به شهر اویی معروف شــده، اویی یا اوئی در زبان محلی یعنی آهای. نظریه ای هست که 
می گوید مردم در این داالن ها همدیگر را گم می کردند. برای پیدا کردن همدیگر، از کلمه  »اویی« استفاده 
می کردند که اکنون هم به همین نام معروف است. بعضی دیگر می گویند همان زمانی که شهر را می ساختند، 
به این اسم معروف شده است.شهر زیرزمینی نوش آباد حدود چهار کیلومتر است. اگرچه ما فقط ۴۰۰ مترش 
را می توانیم ببینیم. بررسی فضاهای بیشتر به زمان و امکانات نیاز دارد. عمق طبقه های شهر حدود چهار تا ۱۶ 
متر است و در دوره ساسانی این شهر را در زیر زمین با دست کندند. هدف آنها برپایی پناهگاهی برای مردم 

بود. در زمان جنگ و حمله دشمن، همه می توانستند در این شهر پنهان شوند.
هنگامی که شما به شهر زیر زمینی نوش آباد وارد می شــوید بوی خوب خاک نمدار به مشام می رسد. با 
عبور از داالن های تنگ که برای عبور افراد بیش از یک نفر اصال مناسب نیست، به بخش های داخلی شهر 
می رسید. در قسمت های مختلف از شهر فضا هایی را می بیند که کوچک تر از بقیه قسمت ها هستند که در 
گذشته به عنوان سرویس بهداشتی از آنها استفاده می شده، اگر کسی داخل آنها بوده سنگی را جلوی در 

می گذاشتند تا بقیه با خبر باشند.
محل هایی که برای سکونت خانواده ها تراشیده شده به صورت  اتاق اتاق در دل دیوار و روبه  روی هم هستند 
وجالب است بدانید که هیچ یک از فضاهای این شهر در ندارد و برای ایجاد حریم با دیوار از هم جدا شده اند. 
روی دیوار های شهر رد پایی از سیل ویران گری را می بینید که بخش های زیادی از شهر زیر زمینی نوش آباد 
را با خود برد. مکانی به صورت اتاقک وجود دارد که محل ذخیره آذوغه ها و خوراکی ها بوده که در سال ۱۳۸۳ 

در اثر سقوط یکی از بنا ها در آن کشف شده است.
در طبقه  اول داالن های زیادی می بینیم. خیلی راحت می شد در این داالن ها پنهان شد و فرار کرد. گاهی ارتقاع 
داالن ها خیلی کوتاه می شود. در طبقه های دوم و سوم امکان زندگی کردن فراهم بوده و به نظر می رسد مواد 

خوراکی را در همین طبقه ها پنهان می  کردند.
در طبقه های دوم و سوم شهر زیر زمینی نوش آباد، اتاقک ها و سالن ها بزرگ تر می شوند و امکان زندگی 
کردن و اقامت برای مدتی در این طبقات وجود دارد همچنین آذوغه ها و مایحتاج اولیه هم در این طبقات 
نگهداری می شوند. نور پردازی این طبقات بسیار جالب  است و به این صورت انجام می شود که تاقچه هایی 

در درون دیوار های این دو طبقه ساختند که بعضی از آنها از سقف حدود 2۰ سانتی متر فاصله دارد.

این تاقچه هم برای نشستن و هم گذاشتن پیه ســوز که برای ایجاد روشنایی به روغن پیه یا روغن زیتون 
احتیاج دارد، می توان استفاده کرد. احتماال روغن پیه ها را از  دو عصارخانه تاریخی موجود در نوش  آباد تهیه 

می  کردند. خوب  است بدانید یکی از چراغ   های پیه  سوز کشف شده در این شهر، قدمتی 7۰۰ ساله دارد.
نورپردازی این شهر جذاب است. روی دیوار می توانیم جایی را ببینیم که پیه سوز قرار می گرفته و می توانیم 

حدس بزنیم که همیشه داالن ها روشن بوده اند.
برای گردش هوا و تهویه هوا هم فکر کرده بودند. کانال یا چاه هایی به شــکل U کار تهویه را انجام می دهند. 

ضمن این که از اختالف فشار هوا بهره برده اند.
در ورودی دوم، از حدود ۵۰ پله پایین می رویم تا به شهر زیرزمینی برسیم. سر راه مان آب انبار بزرگی قرار دارد 

و این جا از راه تونل به شهر اویی وصل می شود.
ورودی اول به فضای کوچک تری منتهی می شود. کارشناسان می گویند احتماال ورودی اول برای حاکم شهر 

و ورودی دوم برای مردم بوده  است. ورودی های دیگر با سیالب ها و در گذر زمان بسته شده اند.
اتاق ها به یک محوطه بزرگ منتهی می شوند. بعضی از کارشناسان حدس می زنند معماری آن بی شباهت 
به آتشکده نیست.می توانیم با سفر به نوش آباد، از این شهر زیر زمینی دیدن کنیم. در هوای مرطوبش قدم 

بزنیم و در داالن های کوتاه و تنگش، زندگی گذشتگان را تصور کنیم.
خیلی ها با یک تیر دو نشان می زنند ، از جاهای دیدنی کاشان بازدید می کنند و در کنارش به نوش آباد می آیند. 
کاشان در اول بهار و فصل گالب گیری بیشترین بازدیدکننده را دارد. پاییز و بهار بهترین زمان سفر به این منطقه 
است.محلی ها سوئیت و خانه برای اجاره دارند. اگر بخواهیم شب را در نوش آباد بمانیم، دنبال تابلوی اجاره 
سوئیت می گردیم. راه دیگر این است که بعد از سر زدن به دیدنی های نوش آباد، به کاشان برگردیم. هتل های 
کاشان در دو سبک سنتی و مدرن  طراحی شده اند که طبق سلیقه و بودجه خود  می توانیم از بین هتل های 

کاشان، بهترین ها را انتخاب کنیم.

ایرانگردی

  چرا بازدید از شهر زیرزمینی نوش آباد کاشان
   پیشنهاد می شود؟

  یک نمونه بارز و منحصر به فرد از معماری دست کند جهان است.

  قدمت شهر زیر زمینی نوش آباد به 1500 سال پیش برمی گردد.

    عنوان بزرگ ترین شهر زیر زمینی دنیا را به خود اختصاص داده است.

   آثار باستانی بسیار مناسبی برای عالقه مندان به تاریخ و هنر  دارد.

  وسعت این مکان به بیشتر از 15 هزار متر مربع می رسد.

مفاد آراء
3/185 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

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

خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
 رديف 1- راي شــماره 13949 - 1400/11/20 هيات ســوم آقای امير حســن جاللی 
عاشق آبادی به شناسنامه شماره  29 کدملي 1290606587 صادره اصفهان فرزند عباس  
در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 65/08  مترمربع از پالک شماره  65 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت مالک رسمی سيد حسين 
حسينی عاشق آبادی طبق سند انتقالی 5521 مورخ 1350/01/18 دفترخانه 91 اصفهان

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/26

م الف: 1327943  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

3/186 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 550 مورخ 1401/2/29 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهــان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی،مالکيت خانم 
زهراء ســخنوری دستگردی  به شناســنامه شــماره 79 کدملی 1288759800 
صادره اصفهان فرزند اســمعيل در ششدانگ يکباب ســاختمان به مساحت 200 
متر مربع مفروزی از پالک شــماره 150 فرعی از 4483 اصلــی واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان ) شــش دانگ پالک 4483/150  بخش 
5 ثبــت اصفهان به نام دولــت جمهوری اســالمی ايران در صفحــه 248  دفتر 
763 امالک سابقه ثبت و ســند مالکيت داشته ســپس به موجب دادنامه شماره 
940997035081251 مورخ 94/07/29 صادره از شــعبه هشتم دادگاه عمومی 
حقوقی اصفهان که طی دادنامه شماره 9509970376500082 مورخ 95/01/30 
شعبه 25 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان قطعيت يافته است حکم به ابطال سند 
مالکيت صادره بنام دولت به ميزان تصرفات و مالکيت خواهان ها و همچنين ورثه 
اسماعيل سخنوری ) که خانم زهرا سخنوری دســتجردی » متقاضی«  نيز يکی 
از خواهان های دادنامه می باشــد صادر شده اســت( و آقای اسماعيل سخنوری 
دستگردی به موجب گواهی حصر وراثت شــماره 1003 مورخ 1386/3/9 صادره 
از شورای حل اختالف شــعبه يک حقوقی اصفهان فوت نموده و ورثه ی و شامل: 
خانم بتول متقی دستجردی:همســر متوفــی و فرزندان محســن، محمد، زهرا، 
فاطمه می باشند و نامبردگان به موجب مشــروحه مورخ 1400/12/19 در جلسه 
هيات حاضر و توافق نمودند ملک مورد تقاضا در ســهم متقاضی ) زهرا سخنوری 
 دستگردی( می باشــد و به نامبرده واگذار گرديده و هرگونه ادعايی را از خود سلب 

نموده اند( محرز گرديده است.
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/26

م الف: 1327441  مهدي شبان رئیس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

3/187 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

 برابر رای شــماره  0576 14016030200700الی 140160302007000578  مورخ
 17 / 02 / 1401  هيــات اول موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتی اراضی 
وســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان 
 تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضــی خانم فاطمــه ميرلوحی فالورجانــی فرزند 
عطاء اله بشــماره شناســنامه 3336 وکدملــی 1110033346 صــادره از فالورجان 
درسه دانگ مشاع ازششــدانگ وخانم آرزو ســروريان فرزند علی به شناسنامه وکدملی 
2283085845 صادره از شــيراز دريک ونيم دانگ مشــاع از ششدانگ وآقای مصطفی 
الوندی فرزند حسين بشماره شناســنامه 245 وکدملی 1171161591 صادره از لنجان 
در يک ونيم دانگ مشاع ازششــدانگ يک باب خانه به مســاحت 160 مترمربع پالک 
2707 فرعی از 667 اصلی واقع در بلوار شــفق اصفهان خريداری رسمی ازمالک رسمی 
محرزگرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی 
 ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم 
وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/26

م الف: 1327489 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

3/188 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره  0832 14016030200700 مورخ 03 / 03 / 1401  هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ستايش توکلی 
فرزند مجيد بشماره شناسنامه  وکدملی 1100701941 صادره از فالورجان درششدانگ 
يک باب خانه نيمه تمام به مساحت 42 / 140 مترمربع پالک 405 اصلی واقع در گارماسه 
خريداری مع الواسطه ازمالک رسمی آقای اسماعيل يزدانی گارماسه محرزگرديده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف 
مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند 
. بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/26

م الف: 1327854 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
فقدان سند مالکیت

3/189 شــماره نامه: 140185602253000371 -1401/03/21 نظر به اینکه 
آقای حسن آقائی، قائم مقام بانک کشاورزی شــعبه زرین شهر  به استناد 2 برگ 
استشــهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رســما گواهی شده، مدعی است که 
سند مالکیت 42 حبه ســهم مشاع از 72 حبه  ششــدانگ یک قطعه زمین  پالک 
3 فرعــی از 257- اصلی واقع در بخــش 9 ثبت اصفهان به مســاحت 1317/8 
متر مربع به نام بانک کشــاورزی ثبت و سند مالکیت به شــماره 427093 صادر 

و تسلیم گردیده و مورد معامله دیگری واقع نشــده به علت جابجایی مفقود شده 
است لذا چون نامبرده درخواســت صدور ســند مالکیت المثنی نموده، طبق ماده 
120 اصالحی آئین نامــه قانون ثبت، مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی 
انجام معامله نســبت به ملک موصوف یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد 
از تاریخ انتشــار این آگهی تا 10 روز پــس از آن به ایــن اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبًا با مدارک مثبت تســلیم نماید و چنانچه ظــرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرســد و یا در صورت اعتراض، اصل ســند یا سند معامله ارائه نشــود، اداره ثبت، 
 المثنای ســند مالکیت را طبق مقررات صــادر و به متقاضی تســلیم خواهد کرد. 
م الف: 1334815 حمید ســعیدی سرپرســت واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک 

باغبهادران
قرار تحریر ترکه

3/190 در خصوص کالسه پرونده 0100117 ش3ح دادخواست فرشته کثیرزاده به 
طرفیت وراث مرحوم محمد کثیرزاده آقایان و خانمها زهرا،منصور،فرزانه،فردوس 
همگی کثیرزاده مبنی بر قرار تحریرتر متوفی محمد کثیرزاده صادر و وقت اجرای 
قرار ساعت16:30 مورخ 1401/04/25 تعیین گردیده است لذا ورثه یا نماینده قانونی 
آنها، بســتانکاران و مدیونینی که به متوفی و کسانی دیگر که حقی بر ترکه متوفی 
دارند دعوت می شود تا در وقت مقرر برای تحریر ترکه در شورای حل اختالف شعبه 
ســوم شهرســتان برخوار به آدرس  حبیب آباد خ چمران حاضر شوند. عدم حضور 
مدعوین مانع از اجرای قرار نخواهد بود.  م الف : 1335456  دفتر شعبه سوم 

مجتمع شماره یک شهرستان برخوار
قرار تحریر ترکه

3 در خصــوص کالســه پرونــده 0100110 ش3ح دادخواســت  /191
محمدرضا نوربخش بــه طرفیت وراث مرحوم ربابه محســنی آقایــان و خانمها 
مرتضی،حسن،فاطمه،زهرا،حسین همگی نوربخش و توران محمدهاشمی مبنی 
بر قرار تحریرتر متوفی ربابه محســنی صادر و وقت اجرای قرار ســاعت17 مورخ 
1401/04/29 تعیین گردیده اســت لذا ورثه یا نماینده قانونی آنها، بســتانکاران 
 و مدیونینی که به متوفی و کســانی دیگر که حقی بر ترکــه متوفی دارند دعوت 
می شــود تا در وقت مقرر برای تحریر ترکه در شــورای حل اختالف شعبه سوم 
شهرستان برخوار به آدرس  حبیب آباد خ چمران حاضر شوند. عدم حضور مدعوین 
مانع از اجرای قرار نخواهد بود. م الف : 1335476  دفتر شــعبه سوم مجتمع 

شماره یک شهرستان برخوار
قرار تحریر ترکه

3 در خصــوص کالســه پرونــده 0100109 ش3ح دادخواســت  /192
محمدرضا نوربخش به طرفیــت وراث مرحوم یداله نوربخــش آقایان و خانمها 
مرتضی،حسن،فاطمه،زهرا،حسین همگی نوربخش و توران محمدهاشمی مبنی 
بر قرار تحریرتر متوفی یداله نوربخش صادر و وقت اجرای قرار ساعت16:30 مورخ 
1401/04/29 تعیین گردیده اســت لذا ورثه یا نماینده قانونی آنها، بســتانکاران 
 و مدیونینی که به متوفی و کســانی دیگر که حقی بر ترکــه متوفی دارند دعوت 
می شــود تا در وقت مقرر برای تحریر ترکه در شــورای حل اختالف شعبه سوم 
شهرستان برخوار به آدرس  حبیب آباد خ چمران حاضر شوند. عدم حضور مدعوین 
مانع از اجرای قرار نخواهد بود. م الف : 1335463  دفتر شــعبه سوم مجتمع 

شماره یک شهرستان برخوار
اخطاریه

3/193 آگهی اخطاریه ماده 149 قانون ثبت مربوط به پالک ثبتی به شــماره 380 
فرعی از شماره 33- اصلی واقع در شهر نطنز بخش نه حوزه ثبت نطنز

نظر به اینکه  آقای حسین اسدی تقاضای صدور سند مالکیت کاداستری ششدانگ 
یک قطعه زمین بشماره پالک 901 فرعی از شماره 51 - اصلی واقع در بخش نه 
حوزه ثبتی شهرستان نطنز را نموده است که با بررســی بعمل آمده، سند مالکیت 
ششدانگ پالک مرقوم به مســاحت 257 متر مربع به نام خانم انیسه خانم کبیری 
رهنی فرزند محمد صادر و تســلیم گردیده اســت و برابر نامــه 13/129/364 - 

1401/2/24 اداره ثبت احوال نطنز آقایان محمود و احمد و خانم جمیله همگی طیبی 
ورثه انیسه کبیری رهنی می باشند و سپس برابر آخرین سند ششدانگ پالک مرقوم 
به آقای حسین اسدی انتقال قطعی گردیده است و اینک برابر نقشه شمیمی ارائه 
شده مساحت ششدانگ پالک  مرقوم 289/90 متر مربع و بمیزان 32/90 متر مربع 
دارای افزایش مساحت می باشد که برابر ارزیابی کارشناس ارزیاب و طبق ماده 149 
قانون ثبت ارزش اضافه مساحت برابر با 1215984 ریال می باشد و اینک با توجه به 
اخطاریه مذکور به آدرس آقایان احمد و محمود و خانم جمیله طیبی اعالمی از طرف 
اداره ثبت احوال نطنز ارسال و الصاق گردیده است و آقای حسین اسدی اعالم نموده 
به غیر از آدرس اعالمی از اداره ثبت احوال نطنز آدرس دیگری از خواندگان ندارد. لذا 
مقرر میدارد اخطاریه مذکور در یکی از صفحات روزنامه کثیراالنتشار چاپ و انتشار 
و برابر ماده 149 قانون ثبت به شما اخطار می گردد جهت اخذ مبلغ ما به التفاوت به 
حسابداری اداره ثبت اســناد و امالک نطنز مراجعه نمایید. بدیهی است در صورت 
عدم مراجعه شما برابر ماده 149 قانون ثبت اقدام میگردد. م الف: 1336272 

رحمت اله شاهدی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نطنز

آگهی تغییرات شرکت مهندسی داده ایماژ رایان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2230 

و شناسه ملی 14009223425
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ساليانه مورخ 1401/02/20 
تصميمــات ذيــل اتخاذ شــد : رضــوان گــودرزی به شــماره ملی 
4132984087 و محمد بوشهری به شماره ملی1292728396 و نسرين 
گودرزی به شماره ملی1292515023به سمت مديران برای مدت دو 
سال انتخاب و سيد رسول هاشمی زاده به شماره ملی 1285679253به 
سمت بازرس اصلی و نسيم کيانی بروجنی به شماره ملی4650447496 
به سمت بازرس علی البدل برای مدت يک ســال مالی انتخاب شدند. 
روزنامه کثيراالنتشار زاينده رود جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب 
شد. ترازنامه و حساب سود و زيان شــرکت منتهی به سال 1400 مورد 
تصويب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری خمينی شهر )1335282(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی داده ایماژ رایان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2230 

و شناسه ملی 14009223425 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1401/02/20 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : رضوان گودرزی به شــماره ملی4132984087 به 
سمت رئيس هيئت مديره ومدير عامل و محمد بوشهری به شماره 
ملی 1292728396به ســمت نايب رئيس هيئت مديره و نسرين 
گودرزی به شمارملی 1292515023عضو هيئت مديره برای مدت 
دو سال انتخاب شدند. کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبيل چک ، ســفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدير 
عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشــد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری 

خمينی شهر )1335281(



پنجشنبه 26  خرداد  1401 / 16  ذی القعده  1443 / 16  ژوئن  2022 / شماره 3553
 پذیرش ۹30 دانش آموز 

در مدارس استعدادهای درخشان اصفهان
رییس اداره اســتعدادهای درخشــان اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان از ثبت نام ۱۰هزار 
و۲۳۲ دانش آموز در پایه دهم و شــش هزار و ۱۰۷نفر برای آزمون تکمیل ظرفیــت پایه دهم در آزمون 
مدارس استعدادهای درخشان استان اصفهان خبر داد و گفت: آزمون ورودی این مدارس در روزهای 
بیست وششم و بیست وهفتم خرداد برگزار خواهد شد.کلیم ا... بابایی ، اظهار کرد: آزمون ورودی مدارس 
استعدادهای درخشان همزمان در سراسر کشور در روزهای بیست و ششم و بیست و هفتم خردادماه در 
۷۵ حوزه برای پایه هفتم و ۵۳ حوزه برای پایه دهم برگزار خواهد شد.وی با اشاره به آمار شرکت کنندگان 
این آزمون در استان اصفهان، افزود: در پایه هفتم ۱۰ هزار و ۲۳۲ دانش آموز به تفکیک چهار هزار و ۶۲۰ 
دختر و پنج هزار ۶۱۲ پسر و برای آزمون تکمیل ظرفیت پایه دهم شش هزار و ۱۰۷ دانش آموز ثبت نام 
کردند که از این تعداد دو هزار و ۸۶۵ پسر و سه هزار و ۲۴۲ نفر از دانش آموزان دختر برای ورود به مدارس 
استعدادهای درخشان استان اصفهان رقابت خواهند کرد.رییس اداره استعدادهای درخشان آموزش 
و پرورش استان اصفهان، آمار پذیرش دانش آموزان را براساس دوره و رشته متفاوت دانست و گفت: 
۴۸۰ دانش آموز پسر و ۴۵۰ دانش آموز دختر در ۱۲ دبیرستان استعداد درخشان در نواحی یک، دو، سه 

و شهرستان های نجف آباد، خمینی شهر، کاشان و آران وبیدگل پذیرش خواهند شد.

معاون کمیته امداد استان اصفهان خبر داد:

مشارکت 305 مدرسه در طرح »مدارس همدل«
معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان با بیان اینکه ۶۶۷ دانش آموز تحت 
حمایت کمیته امداد استان اصفهان در طرح مدارس همدل تحصیل می کنند، گفت: ۳۰۵ مدرسه در طرح 
مدارس همدل مشارکت دارند.آرش محمدحسینیان اظهار کرد: طرح ملی مدارس همدل برای ادامه 
تحصیل دانش آموزان مســتعد و دارای انگیزه باالی علمی و با نگاه توسعه تعامالت انسان دوستانه و 
خیرخواهانه با همکاری سازمان آموزش و پرورش استان در حال اجراست.وی افزود: ۳۰۵ مدرسه در 
طرح مدارس همدل مشارکت دارند که از این تعداد ۲۱۵ مدرسه مشارکت کننده در این طرح از مدارس 
غیرانتفاعی، ۶۶ مدرسه هیئت امنایی و ۲۴ مدرسه نیز نمونه دولتی هستند.معاون امور فرهنگی کمیته 
امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان با اشــاره به حضور ۶۶۷ دانش آموز مورد حمایت در این طرح، 
تصریح کرد: ۳۴۱ دانش آموز دختر و ۳۲۶ دانش آموز پســر در مقاطع مختلف ابتدایی و متوســطه با 
مشــارکت مدیران نیکوکار، در این مدارس تحصیل می کنند.وی با اشاره به اینکه ترویج فرهنگ خیر 
و احسان به عنوان یکی از اهداف این طرح اســت، گفت: بسترسازی مناسب برای تقویت بنیه علمی 

دانش آموزان تحت حمایت از جمله دیگر اهداف طرح مدارس همدل است.

گردوخاک کانون های خارجی در شمال اصفهان
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: تا پایان هفته غبار کانون های داخلی و 
خارجی در آسمان باقی خواهد ماند و انتظار می رود در اوایل هفته آینده با وزش باد از شدت این پدیده 
کاسته شود.ابراهیم هنرمند  اظهار کرد: نقشه های هواشناسی نشان دهنده برقراری جوی نسبتا پایدار تا 
چند روز آینده روی استان اصفهان است و آسمان در بیشتر مناطق استان صاف تا کمی ابری، گاهی همراه 
با وزش باد نسبتا شدید و در نیمه شمالی احتمال گردوخاک پیش بینی می شود.وی  از وقوع غبار محلی در 
مناطق مرکزی استان خبر داد و گفت:  دمای هوا از روز جمعه تا روز های نخست هفته آینده رو به افزایش 
است.هنرمند،گرم ترین نقطه را خوروبیابانک با دمای ۴۳ درجه سانتی گراد دانست و گفت: خنک ترین 
شهرستان نیز بویین میاندشت با دمای هفت درجه سانتی گراد خواهد بود.استان های غرب و شمال غرب 
کشور ازجمله کرمانشاه، آذربایجان، زنجان و همدان با غبار محلی روبه رو هستند و  وزش باد شدید از سمت 
غرب در استان، غبار استان های دیگر را در مناطق شمالی اصفهان از جمله شهرستان های کاشان، آران 

وبیدگل، گلپایگان و خوانسار منتشر می کند، اما در مرکز استان شاهد خیزش غبار محلی هستیم.

ابتدای امسال رییس پلیس فتای استان اصفهان اعالم کرد که  کالهبرداری اینترنتی در سال جدید 33 درصد افزایش داشته است؛  

طعمه های اینترنتی

طی روزهای اخیر هشدارهای پلیس در  پریسا سعادت
مورد کالهبرداری از طریق سامانه جعلی 
ثبت نام کتاب های درسی منتشر شد؛ خبری که نشان می دهد تقریبا 
هیچ عمل بانکی و جابه جایی پول حتی در بســتر اینترنتی هم امن 

نیست.
 پس از راه اندازی سامانه رمز دوم اگر چه تعداد کالهبرداری ها و دزدی 
های مجازی کاهش یافت؛ اما کالهبــرداران راه و روش های تازه ای 
برای دزدی دیجیتال پیدا کرده اند که ظاهرا به خوبی هم جواب داده 
و آمار سرقت های اینترنتی را زیادتر کرده است. بعد از دستگاه های 
رسید ساز جعلی و سامانه های کالهبرداری و سایت های غیر قانونی 
در انیترنت حاال سامانه های ثبت نام حتی در حیطه مدارس و یا نوبت 
گیری ها نیز طعمه کالهبرداری شده اند. مصداق مثال معروفی که می 
گوید  »وقتی پلیس ها جلیقهی ضدگلوله پوشیدند دزدها سالح های 

جنگی قوی تری خریدند«. 
در ابتدای امســال رییس پلیس فتای اســتان اصفهــان اعالم کرد 
که  کالهبرداری اینترنتی در ســال جدید ۳۳ درصد افزایش داشــته 
است. استفاده از درگاه های جعلی یکی از پر کاربردترین روش های 
دزدان اینترنتی است.در شــکل جدید کالهبرداری تله گذاری، کاربر 

به روش های مختلف بــه یک صفحه  اینترنت  بانــک جعلی هدایت 
می شود و با وارد کردن اطالعات ورودی خود )نام کاربری و رمز عبور( 

عمال اختیار حسابش را به هکر پشت صفحه جعلی بانک می سپارد.
هکری که با اجاره  یک حســاب بانکــی )به صــورت غیرقانونی( در 
همان بانک صاحب حســاب، موجودی حســاب قربانــی را به یک 
حساب واسطه  اجاره ای منتقل کرده و ســپس از طریق کارت متصل 
به این حساب جدید و درگاه های خرید اینترنتی پول  سرقتی را به ارز 
دیجیتال یا سایر کاالهایی که ردیابی آنها بســیار دشوار است، تبدیل 

می کند. 
پلیس بارها هشــدار داده تا مردم برای هر نوع واریز وجهی نســبت 
به صحت درگاه های پرداخت توجه الزم را داشــته باشند.وب سایت 
بانک های اصلی کشــور از اعتبار باالیی برخوردار است و بانک ها هرگز 
نیازی به استفاده از تبلیغات گوگل برای معرفی وب سایت خود ندارند. 
تمامی لینک های اینترنت بانکی که در بخش تبلیغات جست وجوی 
گوگل با عالمت Ad در کنار نشــانی سایت مشــخص شده باشند، به 

احتمال بسیار زیاد جعلی هستند.
باید توجه داشت که جســت وجوی عبارت  »اینترنت بانک …« با نام 
بانک )مثال اینترنت بانک سامان( در گوگل روش امنی برای ورود به 

سامانه  اینترنت بانک نیست. در موارد بسیاری هکرها موفق شده اند 
که صفحات جعلی اینترنت بانک را در رده های باالی جســت وجوی 

گوگل قرار داده و مشتریان را فریب دهند.
 افزایش این سبک از کالهبرداری های تله گذاری کم کم توجه بانک ها 
را هم به افزایش امنیت سامانه های اینترنت  بانک بیشتر کرده است. 
در حال حاضر هر روز بانک های بیشتری از مشتریان شان می خواهند 
که روش های دومرحله ای ورود به اینترنت  بانک را برای حساب خود 
فعال کنند. در ایــن روش ها هویت کاربر یا با ارســال یک کد تایید به 
شماره  همراه او و یا با استفاده از امکانات همراه بانک نصب شده  روی 
گوشی اش تایید می شود. با اســتفاده از این روش ها و ترکیب آنها با 
ســایر اقدامات احتیاطی و امنیتی گفته شده در این نوشتار، احتمال 

تله گذاری تا حد زیادی کاهش می یابد.
  یکی دیگــر از روش هایی که این روزها بســیار رایج شــده اســت 
 هــک شــدن تلفــن هــای همــراه از طریــق لینــک هــای آلوده
  بــه بدافزارهاســت؛ اتفاقی کــه می تواند بــه راحتــی کل اطالعات
  حســاب بانکی را در اختیار دزدان قــرار دهد. توصیه این اســت که

 هیچ لینکی را بدون شناســایی و اطمینان از صحت شــماره ارسال 
شده باز نکنیم.

پلیس بارها هشدار داده تا مردم برای هر نوع واریز وجهی 
نسبت به صحت درگاه های پرداخت توجه الزم را داشته 
باشند.وب سایت بانک های اصلی کشور از اعتبار باالیی 
برخوردار است و بانک ها هرگز نیازی به استفاده از 

تبلیغات گوگل برای معرفی وب سایت خود ندارند

با مسئولان جامعه

مســئول آموزش اورژانس اســتان اصفهــان گفت: 
کودکانی که تنها در خودرو رها می شوند ممکن است 
دچار گرمازدگی شدید شــوند.محمد علی هاشمی 
اظهار کرد: در حال حاضر درجه حرارتی هوا ۳۸ درجه 
است و اگر کســی در این هوا در مدت طوالنی بیشتر 
از ۱۵ دقیقه در هوای آزاد و زیر نور مســتقیم خورشید 
قرار بگیرد ،حجم مایعات بدن کاهش پیدا می کند و 
اگر عالئم ضعف و بی حالی، سردرد، سرگیجه و حالت 

تهوع وجود داشته، احتمال گرمازدگی وجود دارد.وی 
افزود: دمای هوا در ماشین ۱۰ تا ۱۵ درجه افزایش پیدا 
می کند و به ۵۰ درجه می رسد که این درجه از آستانه 
تحمل کودکان و افراد مسن بیشــتر است.هاشمی 
گفت: بعد از گرمــا زدگی کــودکان، احتمال کاهش 
مایعات بدن و حتی احتمال مــرگ این کودکان زیاد 
است. بدن کودکان به کاهش مایعات واکنش نشان 
می دهد و منجر به تپش قلب، سرگیجه و حالت تهوع 
می شود.به گفته مســئول آموزش اورژانس استان 
اصفهان، گرمازدگی در درجه هوا های مختلف به وجود 
می آید، اما گرما زدگی که در درجه حرارتی ۳۸ درجه به 
وجود می آید »گرمازدگی« و گرمازدگی در دما باالی 
۴۰ درجه را»وضعیت وخیم«می گویند.هاشمی ادامه 

داد: درد، منگی، ضعف عمومی و تپش قلب در مراحل 
اولیه گرمازدگی به وجود می آید، به مرور زمان ضربان 
قلب کاهش پیدا می کند، نبض ضعیف می شــود و 
حالت تهوع و افت فشــار خون به وجود می آید.وی 
گفت: اولین اقدامات کنترل گرما زدگی این است که 
فرد از محیط گرم خارج شود، با خوردن مایعات حجم 
مایعات بدن افزایش پیدا کند، سرد کردن بدن سریع 
انجام نشود، لباس از بدن خارج شود و بدن با استفاده 
از دستمال و آب مرطوب شود.به گفته هاشمی، شرایط 
برای کسی که دچار گرمازدگی شده و همچنین مشکل 
تهدید کننده حیاتی دارد، سخت تر است. موارد تهدید 
کننده حیاتی بیشتر برای اطفال، افراد مسن و افرادی 

دارای سابقه بیماری است.

پیامدهای تنها گذاشتن کودک در خودرو در فصل تابستان

سالح عجیب 
یک سارق برای 

زورگیری
 پنجاه و ششــمین مرحله از 
طرح »رعد« با حضور سردار 
حســین رحیمــی، رییس 
پلیــس پایتخت در ســتاد 
فرماندهــی انتظامی تهران 

بزرگ برگزار شد. 

سرقت 3 کیلو طال با فریب دادن دختر جوان
دختر جوانی که از خانه خود با ســه کیلو و ۵۰۰ گرم طال متواری شده بود در منطقه تهران پارس هدف 
ضرب و جرح و سرقت قرار گرفت.رسیدگی به پرونده ضرب و جرح و سرقت سه کیلو و ۵۰۰ گرم طال از 
دختر جوان در دستور کار محمدامین تقویان؛ بازپرس شعبه هشتم دادسرای امور جرایم جنایی قرار 
گرفت که در بررسی های اولیه مشخص شد، دختر جوان پس از مشاجره لفظی با پدر و مادرش بیش 
از ۳ کیلوگرم طال از خانه خود سرقت کرده و به سمت غرب تهران متواری شده است.تحقیقات بیشتر 
نشان داد،این دختر توسط یک مرد برای پیدا کردن خانه و شغل، به زن میان سالی که در بنگاه امالک 
در غرب تهران مشغول به فعالیت بود معرفی شده و سه شب را در آنجا گذرانده است. روند تحقیقات 
مشخص کرد، مالباخته پس از سه روز توسط زن میانسال از بنگاه امالک بیرون انداخته شده و پس 
این اتفاق دختر جوان به خانه دوست خود در منطقه تهران پارس مراجعه کرده است.بررسی های بیشتر 
بازپرس پرونده نشان داد، مالباخته هنگام مراجعه به خانه دوستش از سوی مرد جوانی در آسانسور 
با پشــت چاقو هدف ضرب و جرح قرار گرفته و طالهایش که داخل کیف بوده به سرقت رفته است.

بازپرس پرونده پس از تحقیقات ابتدایی، دستور بازداشت زن میانسال و مرد جوان را به عنوان افراد 
مظنون در پرونده صادر کرد؛ تحقیقات توسط بازپرس شعبه هشتم دادسرای امور جرائم جنایی ادامه 

دارد و کارآگاهان پلیس آگاهی نیز در این رابطه وارد عمل شدند.

 مامور پلیس راهور اصفهان 
چک میلیاردی را به دست صاحبش رساند

معاون فرهنگی اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: مامور وظیفه شناس پلیس راهور 
اســتان که یک چک میلیاردی را پیدا کرده بود با تالش فراوان به دســت صاحبش رساند.جهانگیر 
کریمی اظهار داشت: یکی از ماموران وظیفه شناس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
حین انجام خدمت در محل ماموریت خود یک چک در وجه حامل به مبلغ یک میلیارد و ۹۰ میلیون 
ریال که در محوطه شهرک آزمایش افتاده بود را پیدا می کند.وی افزود: با توجه به اینکه صاحب چک 
محل شهرک را ترک کرده و هیچ نشانه ای هم از وی در دست نبود بنابراین سرباز وظیفه مذکور به بانک 
مربوطه مراجعه و با جست وجو و تالش فراوان صاحب اصلی چک را پیدا کرد.کریمی بیان کرد: این 
شهروند که از پیدا شدن چک خود بسیار خوشحال بود با حضور در ساختمان شهرک آزمایش پلیس 
راهور فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان چک خود را از سرباز وظیفه شناس تحویل گرفت.معاون 
فرهنگی اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه پلیس استان اصفهان به وجود 
چنین افراد پاک دست و با تقوا در بدنه این پلیس افتخار می کند، گفت: تدین، تعهد، دلسوزبودن، کار 
کردن برای کســب رضای خدا و خدمت بی منت به مردم از جمله ویژگی های بارزی است که پلیس 

ایران را با پلیس سایر کشورهای دنیا متمایز می سازد.

صداوسیما، پوشش جدید کالهبرداران در فضای مجازی
رییس پلیس فتای اســتان اصفهان از شــگرد جدید کالهبرداران برای خالی کردن حساب های بانکی 
شهروندان در بستر فضای مجازی خبر داد.سرهنگ مرتضوی گفت: مدتی است که کالهبرداران با استفاده 
از عنوان صداوسیما و تحت پوشش تماس رادیویی اقدام به تماس با شهروندان در بستر واتساپ می کنند.

وی گفت: در این شــگرد که ۱۵ درصد از کالهبرداری ها را به خود اختصاص داده، کالهبرداران با آرم صدا 
و سیما که بر روی پروفایل خود گذاشته اند، با شهروندان به عنوان برنده قرعه کشی ارتباط برقرار کرده و 
شماره همراه و کدملی آنان را مطالبه می کنند.رییس پلیس فتای استان اصفهان افزود: این افراد اقدام به 
نصب اپ بانکی کرده و پس از آن، کد فعال سازی که برای شهروند ارسال می شود را کد دریافت جایزه عنوان 
می کنند در صورتی که کد دسترسی به اپ بانکی است و اگر شهروند غفلت کند و کد را در اختیار تماس گیرنده 
قرار دهد، دسترسی مستقیم به حساب بانکی خود را به او داده است.لینک های آلوده نیز یکی از شگرد های 

کالهبرداری است که تحت عنوان ابالغیه قضایی یا یارانه معیشتی برای شهروندان ارسال می شود.

وز عکس ر

چهره روزاخبار

مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
مطرح کرد:

لیست مخاطرات 
زیست محیطی اصفهان 
روی میز رییس جمهور

مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری 
اصفهان با اشــاره به اینکه تاثیر فرونشســت 
زمین درشکستگی تاسیســات آب وفاضالب 
را نمی توان رد کــرد،  گفــت: مخاطراتی مانند 
بیابان زایی، خشکســالی، کم آبی، آلودگی هوا 
و گردوغبار ازجمله برنامه هایی اســت که برای 
بررسی در ســفر ریاســت جمهوری پیشنهاد 
شده اســت و امیدواریم مورد توجه قرار گیرد.

منصور شیشه فروش با اشــاره به اینکه دشت 
اصفهان_برخوار متاثر از شــرایط فرونشست 
زمین اســت، تاکید کرد: این پدیــده تاثیرات 
زیادی در ایجاد شکاف در بخش های مختلف 
داشته که نمی توان آن را رد کرد؛ به همین دلیل 
قرار است اساتید دانشگاه یک طرح پژوهشی 
تاثیر فرونشست زمین بر ایجاد شکستگی های 
تاسیســات آب وفاضالب را با همــکاری این 
شــرکت تهیــه کنند.شیشــه فروش دربــاره 
طرح های پیشنهادی حوزه مدیریت بحران در 
سفر ریاســت جمهوری، اعالم کرد: مخاطراتی 
مانند بیابان زایی، خشکسالی، کم آبی، آلودگی 
هوا در نیمه دوم سال و فعال شدن کانون های 
گردوغبار در نیمه اول سال، مجاورت با کویرهای 
استان های دیگر، فرونشست زمین و تصادفات 
جاده ای که به دلیل نقاط حادثه خیز و نقایص 
راه ها اتفاق می افتــد، از مجموعه برنامه هایی 
اســت که در حوزه مدیریت بحران استانداری 
برای سفر ریاست جمهوری پیشــنهاد شده و 
امیدواریم طرح هایی که در راســتای رفع این 
چالش های زیست محیطی ارائه شده است، 

مورد توجه قرار گیرد.

یک استاد دانشگاه گفت: با کمک نیروهای موجود و افراد متخصص و عالقه مند و با راهکارهای علمی می توانیم ۳۰ درصد مشکل خشکی اراضی شرق اصفهان 
را برطرف کنیم.ناصر حاجیان در خصوص مطالبه اساتید دانشگاه از رییس جمهور، اظهار کرد: اصلی ترین مطالبه، مدیریت صحیح منابع آب است که باید بیش 
از گذشته مورد توجه قرار گیرد. وی با تاکید براینکه جلوی تکرار اشتباه را باید گرفت، افزود: توزیع درست آب در اصفهان مهم است. اکنون در شرایطی هستیم که 
می دانیم آب کافی وجود ندارد، اما در همین شــرایط کارهایی می توان انجام داد که آب موجود با مدیریت صحیح به درستی توزیع شود. به گفته این کارشناس 
حوزه آب، باز و بسته شدن مداوم آب نگرانی هایی در پی دارد، اینکه مقداری آب باز شود و همین میزان به درستی توزیع نشود، موضوعی است که خود مشکالت 
و تبعات به همراه خواهد داشت. متاسفانه در طول سال های گذشته در حوضه آبریز زاینده رود مناطقی را خشکانده ایم که با فیلم و عکس کامال مشخص است.

حاجیان با بیان اینکه درحال حاضر از نظر فنی مدیریت آب به درستی اجرا نمی شود، گفت: مدیریت کشت زمین های کشاورزی نیز به درستی اعمال نمی شود. در 
برخی مناطق استان، زمین هایی وجود دارد که دو یا سه بار در سال زیر کشت می روند، این موضوع در شرایط کم آبی کنونی نیاز به اصالح دارد.  عضو هیئت علمی 
دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان، جمله کلیدی برای رفع بحران  اصفهان را توزیع ناصحیح آب اعالم کرد و افزود: در هیچ جای دنیا رودخانه را مربوط به یک بخش یا 

منطقه در نظر نمی گیرند و از ابتدا تا انتهای رودخانه تحت یک مدیریت واحد و به صورت یکسان توزیع می شود.

30 درصد مشکل خشکی اراضی شرق اصفهان قابل رفع است

عکس: ایلنا



خبرورزشی نوشت: پس از جدی تر شدن احتمال حضور الکساندر نوری، هواداران استقالل به صفحه اجتماعی این مربی دورگه هجوم آوردند.الکساندر نوری، 
سرمربی دورگه ایرانی آلمانی مورد نظر باشگاه استقالل که گفته می شود به عنوان جانشین فرهاد مجیدی از سوی باشگاه استقالل معرفی می شود، با حضور 
پرشور طرفداران استقالل مواجه شد.طرفداران تیم استقالل به صفحه نوری رفتند و تعداد دنبال کننده های این صفحه که در اوایل صبح سه شنبه حدود ۲۰ هزار نفر 
بود تا حدود ساعت ۱۵ به ۵۵ هزار نفر افزایش پیدا کرد.اما از دیگر موارد جالب توجه در صفحه نوری کامنت های طرفداران استقالل است که با ارسال پیام هایی 

مانند خوشامدگویی به وی و یا قرار دادن قلب های آبی رنگ در کنار تاج طالیی رنگ به او خوشامد گفته اند.

حمله استقاللی ها به صفحه اینستاگرام »الکس نوری«
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رشوه ای که دردسرساز شد؛ 
پایان میزبانی سعودی ها از  رئال و بارسا با دالرهای نفتی

دولت اسپانیا به پرونده فساد مالی میزبانی مسابقات سوپر کاپ در عربستان سعودی ورود کرد.
عربستان سعودی 3 سال پیش با سازمان لیگ و فدراســیون فوتبال اسپانیا قراردادی ۱۰ ساله 

امضا کرد تا میزبان مسابقات سوپر کاپ این کشور شود.
سعودی ها طبق گزارش های رسیده برای کسب میزبانی ۱۰ ساله این مسابقات مبلغ هنگفتی را به 
فدراسیون اسپانیا پرداخت کردند. همچنین آنها برای برنده شدن در میزبانی سوپر کاپ اسپانیا 

رشوه سنگینی را به شرکت جرارد پیکه و مورایس، رییس فدراسیون اسپانیا پرداخت کرده اند.
به همین خاطر نشریه »El Confidencial« اسپانیا خبر داد دولت این کشور به این پرونده رشوه 
وارد شده و می خواهد میزبانی مسابقات سوپر کاپ اسپانیا در عربستان را لغو کند.دولت اسپانیا 
می خواهد این پرونده فساد مالی که یک طرف آن عربستان سعودی است را به پایان برساند و 

میزبانی مسابقات سوپر کاپ را از ریاض بگیرد.
 

یک هلندی دیگر در راه یونایتد؛ نگرانی جدید برای اینتر
با وجود اطمینان دادن تن هاخ، سرمربی یونایتد، به دالوت، مبنی بر امن بودن جایگاهش در این 
تیم، خبرها حاکی از تالش جدی شیاطین سرخ برای جذب دامفریس از اینترمیالن است. با اینکه 
اریک تن هاخ اخیرا به دیوگو دالوت، دفاع راست یونایتد، اطمینان داده بود که قصد فروش او را 
ندارد ولی گزارش های جدید حاکی از این است که شیاطین سرخ به صورت جدی برای به خدمت 
گرفتن یک دفاع راســت تالش می کنند و هدف آنها دامفریس، مدافع هلندی اینترمیالن است. 
وب سایت گل گزارش داد که تن هاخ به دنبال جذب یک ستاره هلندی دیگر به یونایتد است و به 
نظر می رسد شیاطین سرخ در فصل آینده با ترکیبی پر از بازیکنان هلندی به میدان خواهند رفت.
 این ســتاره هلندی که برای خط دفاعی در نظر گرفته شده، دنزل دامفریس از اینترمیالن است.

درحالی که آینده وان بیساکا در هاله ای از ابهام قرار دارد با پیوستن دامفریس به یونایتد، جایگاه 
دیوگو دالوت هم متزلزل خواهد شد. 

گزارش گل حاکی است با وجود پیشــنهادهای رم و اتلتیکو مادرید برای خرید دالوت، یونایتد به 
او اطمینان داده بود که امسال به دنبال فروش او نخواهد بود.

 

 هافبک هایی که آینده رئال مادرید و بارسلونا را 
رقم می زنند

سایت فوتبالی نوشــت: به نظر می رســد که در خط هافبک رئال مادرید و بارسلونا به مرور زمان 
یک تغییر نسل در حال رقم خوردن است چرا که این دو تیم بزرگ اسپانیایی هافبک های جوانی 
دارند که می توانند آینده ای درخشان داشته باشند.بارســلونا از فصل های اخیر خود دو هافبک 
جوان یعنی پدری و گاوی را دارد. گاوی در حال حاضر ۱7 ساله است و پدری ۱9 سال دارد. این دو 
بازیکن سابقه بازی در تیم ملی اسپانیا را هم دارند و گاوی با گلزنی برای تیم ملی اسپانیا تبدیل 
به جوان ترین گلزن این تیم شــده است. پدری هم یکی از بازیکنانی اســت که هم در بارسلونا و 
هم در تیم ملی اسپانیا بازی های زیادی را انجام داده و با وجود ســن کمی که دارد؛ اما بازیکن 

با تجربه ای است.
در رئال مادرید  شرایط قدری متفاوت اســت چرا که رئال مادرید هر دو هافبک جوان خود یعنی 
کاماوینگا و شوامنی را خریداری کرده اســت و این بازیکنان از آکادمی رئال مادرید به تیم اصلی 
نرسیده اند. رئال مادرید در تابستان ۲۰۲۱ ادواردو کاماوینگا را خرید که ۱9 سال دارد. مادریدی ها 
در این پنجره نقل و انتقاالتی هم شوامنی را از موناکو خریداری کرده اند که این بازیکن ۲۲ سال 

دارد و بدین ترتیب می تواند آینده خط هافبک رئال مادرید باشد.

وقتی وعده ها روی هواست و تیم ملی فوتبال پادرهوا ؛

یک نبض، یک ملت و ۸۰ میلیون نفر نگران 

ایمان گودرزی  باالخره پس از لغو شــدن بازی با کانادا، 
اکوادور و اروگوئه، اولین بــازی تدارکاتی 
مقابل الجزایر برگزار شد. الجزایری ها که تقریبا با تیم دوم و حتی سوم 
خود پا به میدان گذاشته بودند عملکرد بسیار بهتری نسبت به شاگردان 
اسکوچیچ داشتند و در نهایت بازی با نتیجه ۲-۱ به سود الجزایری ها به 
پایان رسید. عملکردی ضعیف از تیم ملی که سیل انتقادات را به سمت 
تیم ملی و اســکوچیچ روانه کرد. ضعف خط دفاعی و دروازه بان یکی از 
نکاتی بود که بیش از همه به چشم می آمد، حاال در حدود پنج ماه مانده به 
شروع جام جهانی نگرانی های هواداران بیشتر از قبل به چشم می خورد، 
هنوز هیچ برنامه ای برای اردوها و بازی هــای تدارکاتی آینده تیم ملی 

وجود ندارد و وعده های داده شده  مسئولین همه و همه روی هواست.

شرایط اردوی قطر
پس از منتفی شــدن اردوی کانادا و لغو بازی های دوستانه، تیم ملی 
مقصدی بهتر از دوحه پیدا نکرد و در حالی اولین اردوی آماده سازی تیم 
در قطر برگزار شد که تیم ملی قطر برای اردوی آماده سازی ترجیح داد به 
اسپانیا برود و دور از گرمای آزار دهنده دوحه باشد. اردویی که بازیکنان 
تیم ملی نیز رضایت چندانی از مدیریت تیم نداشــتند سردار آزمون با 
کنایه گفت: فدراسیون برنامه ریزی خوبی را انجام داد، به دوحه آمدیم 
تا تمرین کنیم، روز آخر هم برای ما بازی گذاشتند. دم فدراسیون گرم! 

بدترین برنامه ریزی سال را هم دیدیم.

اردوهای آماده سازی دوره های قبل
در دوره های گذشته پس از قطعی شدن صعود تیم ملی ایران به جام 
جهانی به ترتیب برای آماده ســازی تیم در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، 
۲۰۱۴ برزیل و ۲۰۰۶ آلمان، ۱۰، 9 و ۶ بازی ملــی انجام دادیم که بازی 
های قابل قبولی برای تیم، قبل از حضور در باالترین سطح رقابت های 
ملی به حســاب می آمد.کادرفنی تیم ملی قبل از جام جهانی ۲۰۱۸، 7 
اردوی تدارکاتی برگزار کرد و در جریان این اردوها بازی های دوستانه نیز 
گنجانده شده بود. اردوهای کوتاه مدت و بلندمدتی که کارلوس کی روش 

در نظر گرفت و بازیکنان زیر نظر او برای مسابقات آماده شدند.
ایران در آن مقطع بازی های دوســتانه خود را در تهران با تیم ملی توگو 
شروع کرد؛ دیداری که با برتری دو بر صفر ملی پوشان همراه شد. تیم 
ملی ســپس در کازان به مصاف روســیه رفت و به تساوی یک بر یک 
رسید. بعد از آن شاگردان کارلوس کی روش اردویی را در کشور اتریش 
برگزار کردند که در آن اردو دو بازی دوســتانه با پاناما و ونزوئال تدارک 
دیده شــد. تیم ایران، پانامــا را دو بر یک برد و ونزوئــال را یک بر صفر 
شکست داد. مراحل آماده ســازی تیم ملی با برتری ۴ بر صفر مقابل 
سیرالئون در تهران ادامه یافت و بعد ملی پوشان برای انجام یک مسابقه 
دوستانه با تونس راهی این کشور شدند؛ دیداری که با شکست یک بر 
صفر ایران همراه بود. بعد هم تیم ملی به اتریش رفت و موفق شــد در 
دیدار دوستانه بعدی الجزایر را دو بر یک شکست بدهد. بازی دوستانه 
بعدی با ازبکستان در تهران بود که با برد یک بر صفر ملی پوشان همراه 

شد. در روزهای منتهی به جام جهانی نیز تیم ملی سفری کوتاه به ترکیه 
داشت و در جریان یک بازی دوستانه با این کشور بازی کرد. مسابقه ای 
که با برد دو بر یک ترک ها همراه شــد. آخرین بازی دوستانه تیم ملی 
هم چند روز مانده به جام جهانی در روسیه مقابل لیتوانی برگزار شد که 
ایران یک بر صفر آن مسابقه را برد و با شرایطی مطلوب پا به بزرگ ترین 

تورنمنت فوتبال دنیا گذاشت.
حاال اما با توجه به فیفادی های اندک امکان آماده ســازی به روش ۴ 
سال پیش نیست و پس از بازی با الجزایر دوباره هاله ابهام برای ادامه 
راه دور تیم حلقه خواهد زد و باید دید با این مدیریت هم گروه انگلیس، 

آمریکا و ولز در جام جهانی سقف آرزوهایش را تا کجا باید بچیند.

هشتگ اخراج »اسکوچیچ«
پس از باخت به الجزایر موج شــدید انتقادات به اسکوچیچ آغاز شد. 
فضای مجازی که امروزه حتی باعث روی کار آمدن یا رفتن ســرمربی 
ها می شود به خوبی قدرتش را به همه نشان داده است. از شب باخت 
ایران هشتگی که زیر تمام پســت های مربوط به تیم ملی به خوبی به 
چشم می  آید هشتگ اخراج اسکوچیچ است. به خوبی مشخص است 
که هواداران تیم ملی از شرایط و عملکرد تیم راضی نیستند و آینده خوبی 

را برای تیم کشورشان در جام جهانی متصور نمی شوند. تیم های دوره 
های گذشته هر چیزی که نداشــتند، از یک دلی و حمایت حداکثری 

خوبی برخوردار بودند که در تیم ملی اسکوچیچ اصال  دیده نمی شود.

بازگشت »کی روش«
به محض رخ دادن هر اتفاقی در تیم ملی، نام سرمربی و نیروی نجات 
دهنده ای که در وضعیت بد به میان می آید، کسی نیست به جز کارلوس 
کی روش...به تازگی هم فضای مجازی ایران در تسخیر همین شایعه بود؛ 
شایعه ای که البته نباید دهان به دهان گشتن آن برای بعضی ها عجیب 
باشد.کی روش نزدیک ترین گزینه به نیمکت تیم ملی ایران، نه فقط در 
وضعیت فعلی که به دلیل آشنایی او با کشورمان و همچنین تیم ملی در 
هر شرایطی است.رخ دادن این اتفاق در مورد دراگان اسکوچیچ ضعیف 
است و باید ببینیم در این زمینه، وزارت ورزش چه تصمیمی می گیرد اما 
در گذشته و سال های دور، تومیسالو ایویچ که از مربیان بزرگ و مشهور 
فوتبال جهان و اتفاقا مانند اسکوچیچ؛ کروات هم بود به فاصله اندکی تا 
رقابت های جام جهانی ۱99۸ فرانسه، از سمت خود برکنار شد و جای خود 
را به جالل طالبی داد. شاید شنیدن این شایعه شیرین خیلی بهتر از فکر 

کردن به عاقبت تلخ تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر باشد.

چهره روز

خطر از بیخ گوش »مجیدی« رد شد!
ســرمربی ایرانی و جدید اتحاد کلباء خبر خوبی را از لیگ امارات دریافت کرد.نشریه »االتحاد« امارات در 
گزارشی اختصاصی مدعی شده بود که قرار است از فصل ۲۰۲3 لیگ امارات به جای ۱۴ تیم با ۱۲ تیم برگزار 
شود یعنی در فصل آینده ۴ تیم به دسته پایین تر سقوط خواهند کرد.فرهاد مجیدی، سرمربی فصل گذشته 
استقالل به تازگی به تیم اتحاد کلباء قرارداد امضا کرده اســت. در صورت اجرایی شدن این تغییر در لیگ 
امارات سرمربی ایرانی در فصل آینده کار سختی برای حفظ تیم جدیدش در لیگ امارات داشت چون ۴ 
تیم به دسته پایین تر سقوط می کردند.اما شبکه »ابوظبی اســپورت« در مصاحبه با منبع آگاه از سازمان 
لیگ امارات این تغییر را نادرست دانست و این مسئول سازمان لیگ امارات کاهش تعداد تیم ها از ۱۴ به 
۱۲ را تکذیب کرد. با تکذیب خبر کاهش تعداد تیم های لیگ امارات در فصل آینده خطر از بیخ گوش فرهاد 

مجیدی و تیمش اتحاد کلباء رده دهمی گذشت چون در فصل آینده کار راحتی برای ماندن در لیگ دارند.
 

زلزله در تیم ملی؛ » نکونام«سرمربی ایران می شود؟
جواد نکونام، سرمربی تیم فوالد خوزستان گزینه جدی هدایت تیم ملی است.اتفاقات اخیر تیم ملی باعث 
شده دراگان اسکوچیچ در آستانه برکناری قرار بگیرد و نام گزینه های مختلف برای نیمکت تیم ملی مطرح 
شود. جواد نکونام، سرمربی فوالد خوزستان یکی از گزینه هایی است که شانس باالیی برای هدایت ایران 
در جام جهانی دارد و اگر دیدید شماره ۶ سابق تیم ملی مقابل انگلیس و آمریکا و ولز روی نیمکت ایران 
نشست، چندان تعجب نکنید. در خصوص نکونام حتی گفته می شود رد کردن پیشنهاد استقالل از سوی 
او بی ارتباط با حضور در تیم ملی نبود و اتفاقات اخیر باعث شده مسئوالن به حضور او در تیم ملی به جای 
اسکوچیچ فکر کنند. با این حال هنوز چیزی قطعی نشده و حتی گزینه بازگشت کی روش هم روی میز 
است و اگر اتفاق عجیبی رخ ندهد یکی از میان این دو نفر در جام جهانی قطر سرمربی ایران خواهد بود.

 

5 پیشنهاد اروپایی برای جذب »طارمی«
نشریه ترکیه ای از ۵ پیشــنهاد جدید دیگر برای جذب ســتاره ایرانی پورتو خبر داد.مهدی طارمی 
ستاره ملی پوش کشورمان بعد از درخشش به همراه پورتو در فصل گذشته لیگ برتر پرتغال از سوی 
باشگاه فنرباغچه پیشنهادی دریافت کرد. طبق آخرین گزارش های رسیده از ترکیه باشگاه پرتغالی 
با فروش طارمی به یک شــرط موافقت کرد که مبلغ ۲۰ میلیون یورو دریافت کند. اما همین شرط 
باعث شده تا باشگاه فنرباغچه از جذب ستاره ایرانی کنار بکشــد. در همین رابطه نشریه »فوتبال 
آرنا« ترکیه خبر داد مهدی طارمی، ستاره ایرانی پورتو عالوه بر فنرباغچه با ۵ پیشنهاد اروپایی دیگر 
مواجه شده است.فنرباغچه به دنبال جذب قرضی طارمی بود؛ اما باشگاه پرتغالی تنها به فروش 

دائمی این بازیکن ایرانی آن هم با مبلغ ۲۰ میلیون یورو رضایت می دهد.
 

4 بازیکن جدید در آستانه پرسپولیسی شدن
باشگاه پرسپولیس در آستانه عقد قرارداد رسمی با چهار بازیکن جدید قرار دارد.باشگاه پرسپولیس که 
فعالیت خود در نقل وانتقاالت تابستانی را خیلی زود آغاز کرد و علیرضا بیرانوند، مرتضی پورعلی گنجی، 
دانیال اسماعیلی فر و محمدمهدی احمدی را به خدمت گرفت، در آستانه عقد قرارداد رسمی با چهار 
بازیکن دیگر قرار دارد.این باشگاه که از مدت ها پیش مذاکرات ابتدایی خود را با سروش رفیعی و محمد 
خدابنده لو آغاز کرده بود، به زودی جلسات نهایی خود با این بازیکنان را برگزار می کند تا در صورت توافق 
نهایی، این دو بازیکن نیز به جمع شاگردان یحیی گل محمدی اضافه شوند.عالوه بر این دو بازیکن، 
پرسپولیسی ها با گئورگی ولسیانی مدافع فصل گذشته سپاهان نیز به توافقات اولیه دست یافته اند و 
احتماال این بازیکن نیز در روزهای آینده سرخ پوش خواهد شد. عرفان باقری، بازیکن جوان رده های 
پایه استقالل، دیگر بازیکنی است که مورد توجه باشگاه پرسپولیس قرار دارد و گفته می شود این بازیکن 

نیز به زودی قرارداد خود با سرخ پوشان را نهایی می کند.

مستطیل سبز

در ستایش یک ستاره 
 بی حاشیه، با کالس 

و به یادماندنی
والیبال ایران هیچ وقت یکــی از طالیی ترین 
نســل های خود را از یاد نخواهد برد؛ نسلی که 
والیبال ما را با دنیا آشــتی داد.نسلی که شور و 
انرژی را به خانه های مردم آورد تا جایی که بعد 
از بعضی بردها حتی والیبال دوســتان از فرط 
خوشحالی به خیابان ها ریختند؛ اتفاقی که قبل 
از فوتبال کم تر یا بهتر بگوییم اصال برای ورزش 
دیگری رخ نداده بود.این نســل طالیی شامل 
بازیکنانی بود که تمام دغدغــه و انرژی خود را 
روی نشان دادن والیبال ما به دنیا گذاشتند و 
یکی از طالیی ترین این والیبالیست ها کسی 
نبود جز شهرام محمودی؛ نامی که قطعا برای 
همیشــه در والیبال ایران به نیکــی از آن یاد 
خواهد شد. شهرام محمودی  نه فقط برای سهم 
بزرگی که در بردهای مهم و  پیشــرفت والیبال 
ایران داشت که برای اخالق حرفه ای بی نظیرش 
محبوبیت خاصی بین والیبال دوستان به دست 
آورد؛ بازیکنی که با هر چیــزی می توان او را به 
خاطر آورد جز حاشیه، بی اخالقی و هر فاکتور 
منفی دیگری.ستاره درخشان والیبال ایران به 
شکل رســمی از دنیای بازی خداحافظی کرد. 
مصدومیت لعنتی شــهرام بــه او اجازه نداد 
آنقدر که ما دل مان می خواست دلربایی او را 
در زمین ببینیم؛ شهرام تمام زور خود را زد که به 
این خواسته هواداران جامه عمل بپوشاند؛ اما 
انگار این مصدومیت زور بیشتری از طرفداران 

او و به طور کلی والیبال داشت.

فوتبال جهان

وز عکس ر

زیرخاکی از تقابل الکس 
نوری با ستاره ایرانی 

بوندسلیگا
تصویر الکســاندر نوری، گزینه سرمربیگری تیم 
اســتقالل در کنار یکی از بازیکنان اسبق تیم ملی 
فوتبال کشورمان در شبکه های مجازی دست به 
دست می شود. اشکان دژاگه، هافبک پیشین تیم 
ملی فوتبال کشورمان که سابقه بازی در تیم های 
هرتابرلین و ولفســبورگ آلمان را در کارنامه دارد 
در تصویری زیر خاکــی مربوط بــه فصل ۲۰۰۶ 
مسابقات بوندس لیگا در کنار الکساندر نوری گزینه 

سرمربیگری تیم استقالل به چشم می خورد.

بار دیگر و این بار جدی تر از همیشه شایعات درباره 
انتقال رایان تفضلی به یکــی از تیم های لیگ برتر 
به گوش می رســد.نقل و انتقاالت تابستانی لیگ 
بیســت و دوم در حالی پیگیری می شود که به جز 
پرسپولیس، سایر باشــگاه ها هنوز نتوانسته اند به 
طور رســمی بازیکنی را به خدمت بگیرند و در حال 
انجام مذاکرات برای نهایی کردن انتقال ستاره های 
مورد نظر خود هستند و البته برخی دیگر از باشگاه ها 
نیز یک گام عقب تر، برای انتخاب سرمربی تیم شان 
رایزنی می کنند.در این بیــن اگرچه هنوز مذاکرات 
به نتیجه مشــخص نرســیده اند اما یکی از اهداف 
ســه باشــگاه ایرانی، رایان تفضلی، مدافع ایرانی 
- بریتانیایــی وایکامب واندرز انگلیس اســت که 
قراردادش با این تیم در سطح سوم فوتبال انگستان 
تمام شــده و به نظر می رسد در 3۰ ســالگی زمان 

جدایی اش از کشور زادگاهش فرا رسیده است.
این در حالی اســت کــه ارزش گذاری ترانســفر 

مارکت برچســب ۵۰۰ هــزار یورویــی را روی این 
بازیکن قرار داده؛ اما باشــگاه های ایرانی احتماال 
با رقم مناســب تری فرصت جذب ایــن بازیکن را 
خواهند داشــت. البته هیچ جزییاتی از مذاکرات و 
تماس های این سه باشگاه با تفضلی در دسترس 
نیست و مشخص نشــده که طرفین با چه مبلغی 
مذاکرات را آغــاز کرده اند.اما شــنیده ها حاکی از 
آن اســت که تفضلی عالقه مند اســت تا به فوتبال 
ایران بیاید و تصــور می کند که بــا کیفیتش برای 
چند سال مشــتریان خوبی در فوتبال ایران خواهد 
داشت و در لیگ برتر خلیج فارس خواهد ماند.نام 
تفضلی 3۰ ساله پیش از این بارها و بارها در فضای 
رسانه ای ایران منتشر شد و شایعاتی پیرامون عالقه 
پرســپولیس و اســتقالل نیز به این بازیکن وجود 
داشت. همچنین چند بار در دوره کارلوس کی روش و 
پس از او، از این بازیکن به عنوان یکی از گزینه های 
خط دفاعی تیم ملی نام برده شد.رایان تفضلی  ۱9۶ 

سانتی متری فوتبال خود را در آکادمی ساوتهپمتون 
به صورت حرفه ای آغاز کرد و در تیم هایی نظیر هال 
سیتی، کمبریج سیتی و... نیز بازی کرد. نکته جالب 
در مورد او این است که وی ســهمیه خرید بازیکن 

خارجی محسوب نمی شود.
تفضلی  این فصل 33 بازی در ســطح سوم لیگ 
انگلیس )لیگ وان( انجام داد و چهار گل نیز به ثمر 
رساند تا یکی بازیکنان موثر تیمش در خط دفاعی 
باشد.باید در روزهای آینده منتظر ماند و دید که چه 
جزییاتی از مذاکرات تیم های ایرانی با وی منتشر 
خواهد شد و آیا سرانجام تیمی از لیگ برتر می تواند 

این لژیونر را جذب کند یا خیر؟

رایان تفضلی سرانجام به لیگ برتر می آید؟

واردات دو متری لیگ ایران از انگلستان!

عکس: خبر ورزشی
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همزمانباروزجهانیگلوگیاهبرگزارمیشود؛

جشنواره فروش ویژه گل در بازار گل و گیاه همدانیان
مدیرعاملســازمانمیادینمیوهوترهباروساماندهیمشاغلشــهریشهرداریاصفهانگفت:
بهمناسبتروزجهانیگلوگیاه،جشــنوارهفروشویژهگلبا۲۰درصدتخفیفدربازارگلوگیاه
همدانیانبرگزارمیشود.امیرحســینماهآورپوراظهارکرد:روزملیگلوگیاههرســالدرتاریخ
بیســتوپنجمخردادماهمصادفباپانزدهمژوئنوروزجهانیگلوگیاه،باهدفترویجفرهنگ
نگهداریواستفادهدرســتازگلهاوگیاهانبرگزارمیشــود.ویافزود:کشورهاوسازمانهای
مختلفدنیاهرسالدراینروزبابرگزاریمراسم،جشنوارهونمایشگاههایمختلفبرنگهداریو
گسترشفضایسبزوپرورشگلوگیاهتاکیدمیکنند.مدیرعاملسازمانمیادینمیوهوترهبار
وساماندهیمشاغلشهریشــهرداریاصفهانتصریحکرد:بهمناســبتروزجهانیگلوگیاه،
جشنوارهفروشویژهگلبا۲۰درصدتخفیفازبیستوپنجمتابیستوششمخردادماهدربازارگل
وگیاههمدانیانبرگزارمیشود.ویادامهداد:ازشهرونداندعوتمیکنیمازجشنوارهفروشویژه

گلدربازارگلوگیاههمدانیانکهبهصورتیزیباودیدنیطراحیشدهاست،بازدیدکنند.


برگزاری اولین نمایشگاه صنایع دستی رضوی در پایانه کاوه
مدیرعاملســازمانپایانههایمسافربریشــهرداریاصفهانازبرپاییاولیننمایشگاهصنایع
دســتیرضویدرپایانهکاوهخبرداد.ابوالفضلتوکلیبااشــارهبهبرپاییاولیننمایشگاهصنایع
دستیرضویدرپایانهکاوه،اظهارکرد:معاونتفرهنگیواجتماعیسازمانپایانههایمسافربری
شــهرداریاصفهانباهمکاریمعاونتفرهنگیآســتانقدسرضویاســتاناصفهانوبسیج
هنرمنداناستان،اولیننمایشــگاهصنایعدستیرضویرابهمناســبتفرارسیدنهفتهجهانی
صنایعدستیدرپایانهکاوهبرگزارکردهاســت.وی،هدفازبرپاییایننمایشگاهرامعرفیصنایع
دستیاصفهانبهمســافرانوهموطنانوحمایتازهنرمندانشهراصفهاندانستوافزود:این
نمایشگاهاز۲۲خردادبرگزارشدهوتا۲۶خردادماهازســاعت۱۷تا۲۱درسالنشمارهچهارپایانه

کاوهپذیرایعالقهمنداناست.

مدیرمنطقهدوشهرداریاصفهانمطرحکرد:

رفع محرومیت از چهره محله بابوکان در دستور کار شهرداری
مدیرمنطقهدوشهرداریاصفهاندرخصوصرفعمحرومیتازچهرهمحلهبابوکانتوضیحداد.

محمدصیرفینژاددردیدارمردمیبااهالیمحلهبابوکانکهدرمســجدحضرتابوالفضلالعباس
)ع(اینمحلهبرگزارشد،اظهارکرد:تغییررویکردمحلهمحوریوارتقایکیفیمحلههایکیازمسائل
مهمیاستکهدرایندورهمدیریتدردستورکارقرارگرفتهاستوبرهمیناساسسالگذشتهبا
حضوراهالیوهمفکریمعتمدانمحلهها،بخشــیازنقاطضعفمحلهراشناساییوبرایاجرابا
تشکیلمیزمحالتاولویتبندیکردیم.ویبابیاناینکهبازگشاییگلوگاههایمحلیومسکونی،
روکشوآسفالتمعابرازمهمترینمطالباتمحلهبابوکانبودهاستکهبرایانجامآندرسالجاری
برنامهریزیشده،افزود:احداثزمینورزشیوورزشباستانیازدیگرمواردپیشنهادیشهرداری
استکهاگراهالیمحلهمشارکتوزمینیرادراختیارشهرداریقراردهندتاسالآیندهیکزورخانه
محلیاحداثمیشود.مدیرمنطقهدوشهرداریاصفهانتاکیدکرد:زیباسازی،ایجادپاتوقورزشی
وفعالیتفرهنگیورزشیدردلمحالت،ساماندهیگلزارشهدایبابوکان)رنگآمیزیسالنگلزار
شهداوتامینروشناییوتجهیزات(ازدیگرمطالباتبهثمرنشستهدرمحلهبابوکاناست.وی،کمک
بهفعالیتهایفرهنگیوعمرانیمساجدوفعالیتمشترکفرهنگیمساجدوهیئتامنابامعاونت
فرهنگیشهرداریمنطقهدوراازدیگرفعالیتمشترکمساجدوشهرداریبرشمردوتاکیدکرد:برای
رفعمشکالتاراضیکشاورزیداخلمحدودهمنطقهنیزپیگیریهایالزمازطریقمراجعذیربطو

سایراداراتودستگاههایمتولیامردرحالانجاماست.

وضعیتبحرانیگنبدمسجدشیخلطفا...؛

زخِم تِن تاریخ

یکیازمهمترینشاخصهایاصفهانکه یزدان روحانی  
بهعنوانیــکبرندملیبــرایایراندر
جوامعبینالمللیمطرحاست،بناهایتاریخیومیراثفرهنگیاین
شهراست.شــهریکهبهعنواننصفجهانلقبیافتهودرآنتعدد

زیادیازآثارتاریخیثبتجهانیوملیدیدهمیشود.
بااینحالاصفهانبهعنوانیکــیازمهمترینمراکزمیراثفرهنگی،
گردشگریوصنایعدســتیکشــور،دراینحوزهمسائلومشکالت
بسیاریدارد.مشــکالتیکهبرخیازآنهابهاختالفاتدروناستانی
وبخشبزرگیازآنبهمسائلومشــکالتملینظیرکمبودبودجهو

اعتباراتبرمیگردد.
بسیاریازبناهایاصفهانگسترهاینهتنهاملی،بلکهجهانیدارند،اما
بااینوجودآنطورکهبایدوشایدبهمسائلومشکالتحوزهمیراث
فرهنگیاصفهانتوجهزیادیصورتنگرفتهاســتتااینشهردچار
چالشجدیدربناهاومحوطههایتاریخیخودباشد.اینمشکالت
ازتجاوزهایگستردهبهحریمهایتاریخی،کمبوداعتباراتبرایمرمت
وحفاظتوحتیپروژههایمرمتینیمهکارهبرمیگرددکهامانشهر

رابریدهاست.

گنبد مسجد شیخ لطف ا...و هزار حاشیه
یکیازمهمترینموضوعاتمیراثیدراصفهان،مرمتپوستهبیرونی
گنبدمسجدشیخلطفا...است.مرمتیکهباحواشیحدودچهارسال
پیشآغازشدومرمتترکاولازششترکآنبسیارجنجالیبود.
بسیاریازصاحبنظرانپسازاتماممرمتودورنگشدنگنبد،شکل

ومدلمرمترازیرسوالبردندوآنراغیراصولیدانستند.
بااینحالپسازایناتفاقاتمرمتترکدومنیزبههمانمرمتگر
ترکاولیعنی»رحمتا...رضایت«سپردهشد،اماایناستادطاقزن
ومرمتگرپیشکســوتبهدلیلابتالبهویروسکرونادرگذشــتتا
هزارتویمرمتگنبدمسجدشــیخلطفا...پیچیدهترازقبلشود.در
حالحاضرترکدوماینگنبدماههاستبرداشتهوالیهآجریزیرین
آنزیربارشهایگاهوبیگاهزمستانیوبهاریاصفهانرهاشدهاست.
علیرضاجعفریزند،باستانشناسوفعالحوزهمیراثفرهنگیدراین
بارهبهخبرنگارمهرگفت:اولیناولویتاصفهاندرحوزهمیراثفرهنگی
حفظبناهایموجوداستکهیکیازحیاتیترینآنهادرحالحاضر
مسجدشیخلطفا...اســت.ترکیازگنبداینمسجدکهبرایمرمت
برداشتهشده،بدونمحافظوپوشــشدرزیربارانهایشدیدبهاری

اصفهانرهاشدهاســت.اینبنایثبتجهانیبایدیکیازاصلیترین
اولویتهایحفاظتیمیراثفرهنگیاصفهانباشد.

   بازار ناایمن و تهدید حریق روی میدان نقش جهان

محوطهمیداننقشجهانوپیرامونآنشــرایطبســیارنامطلوبیرا
دارد،یکیازمهمتریناینفضاهایپیرامونی،بازاراصفهاناســتکه
وضعیتایمنیآنبسیارناپایداربودهودیریازودبهسرنوشتبازارتبریز
دچارخواهدشد.خطرآتشسوزیدربازارجزومواردیاستکهبارها
توسطسازمانآتشنشانیهشداردادهشده،امانیازبهیکعزمملی
وهمکاریچندیندستگاهوصاحبانسرقفلیبرایساماندهیدارد.
جعفریزندبااشــارهبهبــازاراصفهاننیــزتاکیدکرد:یکــیدیگراز
اولویتهایمهممیراثفرهنگیاصفهان،ســاماندهیمحوطههای
اطرافمیداننقشجهاناســت.بازاراصفهانبهحالخودرهاشدهو
اتفاقاتخطرناکمختلفیازجملهآتشسوزیبهدلیلسیمکشیو
برقکشیغیرایمناینمجموعهراتهدیدمیکند.میتوانگفترویکرد
تشکیالتمیراثفرهنگینسبتبهآثارتاریخیبسیارضعیفاستو
اغلبآثاربهحالخودرهاشدند.اصفهانباوجودتمامآثاردرجهیکو
ترازاولش،حرکتهایناچیزیدرزمینهحفظوآثارآنصورتمیگیرد.
درمیانمسائلومشــکالتمرتبطبابناهایتاریخی،اشیایتاریخی
اصفهاننیزوضعیتبحرانیدارند.اشــیاییکهبــهدلیلمحرومیت
اصفهانازیکموزهبزرگتاریخیدرانبارهامدفونشدندوبهزودیبه
زبالهدانتاریخخواهندرفت.کمبودوضعفاصفهاندرحوزهموزهیکی
دیگرازمسائلومشکالتمهماینشهراست.اگرچهبهتازگیموزهای
تحتعنوان»موزههنرهایاصفهان«بههمتبنیادمستضعفاندراین
شهرایجادشده،امابازهماینموزهپاسخگوینیازاصفهاننیست.

جعفریزنداعتقادداردکــهاصفهانموزهدرخورنامخــودندارد،این
باستانشناستصریحکرد:زمانیکهاصفهانخواهرخواندهچندشهر
تاریخیمثلفلورانسوســنتپترزبورگشــدهکهدههاموزهبسیار
بزرگدارند،جایتاســفداردکهموزهدرخورندارد.بازبههمتبنیاد
مســتضعفان،موزههنرهایاصفهانایجادشــدکهاینموزهنیزیک
گالریاست.هرگردشگریکهوارداینشــهرشود،تصورمیکنداین

شهردههاموزهدارد.
بههرحالباتوجهبهسفررییسجمهوربهاصفهان،امیداسترییسی
درخاللسخنرانیاحتمالیخوددرمیداننقشجهان،نگاهی،گوشه

چشمیبهگنبدمسجدشیخلطفا...وبازاراصفهانداشتهباشد.

معاونهماهنگکنندهسپاهصاحبالزمان)عج(
اصفهانگفت:اگردرحوزهرســانهقوینشویمدر
دیگرحوزههاهمتوفیقپیــدانمیکنیم.چوناگر
نتوانیمموفقیتهاودستاوردهایخودرابهمردم
معرفیکنیــم،حسامیدواریونشــاطدرمردم

بهوجودنمیآید.
ســرهنگمرتضیعمومهــدیدرمراســمتودیع
ومعارفهمســئولبسیجرســانهاظهارداشت:در
ســالهایپیشازانقالبکــهامامخمینی)ره(
ازرفتــنمحمــدرضاپهلــوی،صحبتبــهمیان
میآوردند،بعضیخردهمیگرفتندکهاینحرفها
باعثممنوعیتمنبرهاومجالسازسویپهلوی
میشود،درحالیکهبهتراســتدردستگاهرژیم
پهلوینفوذوازترویجبیشــتربیدینیجلوگیری

کنیم.
ویافزود:امامخمینــی)ره(درجواباینافراد
پاسخمیدادند،شــأنمردمایناستکهنظامو
حکومتیاسالمیحاکمشود.هرچنداززمانیکه
امامخمینی)ره(ازرفتــنپهلویصحبتکردندتا

زمانیکهویرفت،5سالبهطولانجامیدودراین
راهسختیهایزیادیکشیدندوتبعیدشدند.اما
باهمیاریووحدتمردمورهبریایشان،انقالب

بهپیروزیرسید.
معاونهماهنگکنندهسپاهصاحبالزمان)عج(
اصفهانبیانکــرد:درآنزمانچنــدابرقدرتدر
دنیاوجودداشتوبقیهکشورهامستعمرهبودند.
کشــورایراننیزپیشازانقالبکشــوریجهان
سومیبودکهدریدقدرتابرقدرتهابود.بههمین
دلیلابرقدرتهازیربارانقالباسالمینمیرفتند
وازایــنموضوعترسداشــتندکهمبــادادیگر
کشــورهانیزمانندایرانعلیهایــنابرقدرتهابه

پاخیزند.
ویبااشــارهبهتحــتفشــارقــراردادنایران
اززمــانانقالباســالمیتصریــحکــرد:اززمان
انقالباســالمیجنــگتحمیلــیرابــاحمایت
صدامبــهراهانداختند.جنگسیاســیوترورها
رادرســالهایابتدایانقالبراهاندازیکردندبه
گونهایکــهازابتدایانقالب۲۰هزارشــهیدترور
داریم.بعدازآنبــاراهاندازیداعشســعیدر
اختاللامنیتداشــتندکهاگرشهیدسردارقاسم
سلیمانیجلویآنرانگرفتهبود،قتلعامیبزرگ

راهمیافتاد.
ســرهنگعمومهــدیاضافــهکرد:دشــمنانبه
محــضاینکــهدریافتندنظاماســالمیبــرپایه

اعتقــاداتوفرهنگواخالقاســت،عــالوهبر
جنــگاقتصادی،شــبیخونفرهنگیوســپس
جنگفرهنگــیوجنگنرمراراهانــدازیکردند.
انگلســتانباراهاندازی۱۶۰شــبکهوبااستفاده
ازرســانهمباحثیماننــداینکهدرایــرانحقوق
بشررعایتنمیشــودویامردمایرانتروریست
هســتند،رامنتشــروترویجدادند.اینشبکهبا
ابزاررســانههاوفضایمجازیتبلیغــاتخودرا

منتشرمیکنند.
ویگفت:وظیفهماایناســتکهبــهگفتهمقام
معظــمرهبــریدرهمهابعــادنظامــی،علمی،
فرهنگــیورســانهقویشــویم.بایــددرعرصه
فضــایمجازیورســانهقــویباشــیم.اکنون
تالشهاییصــورتمیگیرد،اماایــنتالشها
کمیباالترازصفراســت.بایدآرمانها،اعتقادات
وتوانمندیهایبعدازانقالباســالمیرادردرجه
اولبهمردمکشورخودودردرجهدومبهمردمدنیا
بشناسانیم.معاونهماهنگکنندهسپاهصاحب
الزمان)عج(اصفهانخاطرنشانکرد:اگردرحوزه
رسانهقوینشویمدردیگرحوزههاهمتوفیقپیدا
نمیکنیم؛چوناگرنتوانیمتوفیقاتوموفقیتها
ودســتاوردهایخــودرابهمردممعرفــیکنیم،
حسامیدواریونشاطوحرکتروبهآیندهوقله
اهدافانقالباسالمیدرمردمبهوجودنمیآیدو

نمیتوانیمدردیگرعرصههاموفقشویم.

معاونسپاهاستاناصفهان:

باید در عرصه فضای مجازی و رسانه قوی شویم
مدیرمنطقه۱۳شهرداریاصفهانخبرداد:

روکش آسفالت ضلع غربی خیابان جانبازان پس از 20 سال
مدیرمنطقه۱۳شهرداریاصفهانگفت:روکشآسفالتضلعغربیخیابانجانبازانکهخواسته۲۰ساله
ساکنانشهرکولیعصربود،بهمرحلهاجرارسید.جوادکشانیاظهارکرد:سالگذشتهبهمنظورروکش
آسفالتضلعغربیخیابانجانبازانواقعدرشــهرکولیعصربودجهایاختصاصیافتوبالفاصله
عملیاتاجراییآنآغازشد.وی،میزاناعتباراختصاصیافتهبرایاجرایروکشآسفالتضلعغربی
خیابانجانبازانرا۳۰میلیاردریالاعالمکردوافزود:مساحتاینطرح۲۱هزارمترمربعاستکهعملیات
اجرایروکشآسفالتآندرضلعغربیصددرصدانجامشدهاست.درمدتاجرایعملیاتآسفالت،
ترکهایعمیقایجادشدهدرآسفالتخیابانجانبازانبهطورکاملیکدستشدتابهترددآساندراین
محدودهکمکشود.مدیرمنطقه۱۳شــهرداریاصفهانبابیاناینکهامسالنیزعملیاتعمرانیضلع
شرقیخیابانجانبازاندردستورکارقرارگرفتهاست،تصریحکرد:درحالحاضراینعملیاتبهمناقصه
گذاشتهشدهاستکهبابهکارگیریپیمانکاریحاذقبرایاجرایعملیاتعمرانی،اینمعبرنیزتاسه
ماهآیندهدراختیارشهروندانقرارخواهدگرفت.ویبابیاناینکهطیدوماههنخستامسالدرمجموع
یکهزارمترمربععملیاتلکهگیریآسفالتبهتفکیکمحلههاانجامشدهاست،خاطرنشانکرد:این
عملیاتدرمحلههایباغزیار،گلزار،باغفردوس،ولیعصر،امیرحمزه،شفقوقائمیهانجامشدهاست.



تغییر موقت مسیر حرکت خط 31 اتوبوسرانی اصفهان
معاونبهرهبرداریشرکتواحداتوبوسرانیاصفهانوحومهگفت:بهدلیلنشستزمیندرمیدان
فیض،مسیرترددخط۳۱اتوبوسرانیاینکالنشهردچارتغییراتیشدهاست.سیدمهدیکاظمی
اظهارکرد:باتوجهبهنشســتزمیندرمیدانفیضمسیررفتوبرگشتخط۳۱درمیدانفیض
غیرممکنومسیرمسدودشدهاستواتوبوسهاازمسیرخیابانآبشارترددمیکنند.ویبابیان
اینکهخط۳۱اتوبوسرانیاصفهانازپایانهآبشاربهکویولیعصرسرویسدهیمیکند،افزود:
بهمحضتمامشــدناقداماتعمرانیوایمنیالزمدرمیدانفیضتوسطدستگاههایمربوطه،
امکانتردداتوبوسهایخط۳۱دراینمیدانبرقرارخواهدشد.معاونبهرهبرداریشرکتواحد
اتوبوسرانیاصفهانوحومهخاطرنشانکرد:شهروندانمیتوانندپیشنهادهایاانتقادهایخودرابه

شمارهپیامکوتاه۳۰۰۰۱۶۴۶ارسالکنندیاباشمارهتلفن۳۸۱۸۸تماسبگیرند.


اجرای ماده 110 قانون شهرداری ها در منطقه ۹ اصفهان
مدیرمنطقه۹شهرداریاصفهانگفت:پروژهتعمیراتواحداثدیوارهایبلوکیجهتاجرایماده
۱۱۰قانونشهرداریهادراینمنطقهبااعتباریبالغبردومیلیاردریالدرحالاجراست.سیدسلمان
قاضیعســگراظهارکرد:پروژهتعمیراتدیوارهایبلوکیمنطقه۹شــهرداریشاملاجراواصالح
جداولوکانیوهایبتنی،اجرایســنگهایمالونحاشــیهمعابریانهرها،لولهگذاریجهتدفع
آبهایســطحی،تعمیراتخرابیپیادهروهاورفعخطرمحلهایداراینشســتدرمعابرسطح
منطقهاست.وی،احداثومناسبســازیمعابرهمچنینتوجهبهوضعیتآبروهاراامریبسیار
مهموضروریدانستوافزود:درراستایرعایتموازینشهرسازیزمینها،بناهایمخروبهوغیر
مناسبیانیمهتمامکهدرخیابان،کوچهیامیدانقرارگرفتهاستوپاکیزگیوزیباییشهرراتحت
تاثیرقرارمیدهد،پسازطیمراحلقانونیوابالغمفادالزم،براساسماده۱۱۰قانونشهرداریها
اقداماتالزمبرایآنهاانجاممیشود.مدیرمنطقه۹شــهرداریاصفهانافزود:براساسماده۱۰۰
قانون،شهرداریموظفاستنسبتبهزمینهایبایریکهدرمحدودهشهرقرارگرفتهاستوباعث
آلودگیمیشود،پسازصدوراخطاروابالغقانونبهمالکودرصورتمراجعهنکردنمالکدرزمان
مقرر،اقدامبهدیوارکشیملککند.ویتصریحکرد:اینکاربهمنظورجلوگیریازتجمعخاکونخاله
درزمینهایفوقانجاممیشودکهیکیازعواملایجادآلودگیبصریوزیستمحیطیونابسامانی

درمحدودهشهربهشمارمیآید.

با مسئولان

چهره روزاخبار

شهردار:

متعهد به حفظ شخصیت 
اصفهان هستیم

شــهرداراصفهانگفت:ازابتدایفعالیتمبه
عنوانشهرداربهمردمتعهددادهامکهحافظ
شخصیتشهروشــهرداریاصفهانباشم،
بنابراینمتعهدهستمچیزیبهغلطبرقامت
اصفهاننپوشانم؛دیگراینکهبتوانیمباتفکر
جوانانیهمچونسازندگانوطراحان،فصل
جدیدیرادرتاریختحولاصفهانرقمبزنیم.
علیقاسمزادهبابیاناینکهجهانهستیدر
حالتغییراستومنتظرعزمارادهمانخواهد
ماند،اظهارکرد:دربرابــرتغییراتوتحوالت
مستمرجهانهســتیمیتوانیمسهموضع
متفاوتداشتهباشــیم،نخستینموضعآن
استکهدرمقابلدنیایدرحالتغییروتحول
مقاومتودرمقابلتغییرایســتادگیکنیم
کهایننمــودتحجراســتوتجربهتاریخی
نشــاندادهکههرکــسبخواهــددرمقابل
تغییربایســتد،الجرمدرچرخهتغییرهاخرد

میشود.
ویادامهداد:نگاهدومآناستکهدرمقابل
تغییرحالتتسلیمداشتهباشیم،خودرادر
جریانتغییررهاکنیموبدونارادهباجریان
تغییرحرکتکنیمورویکردســومایناست
کهنهدرمقابلتغییربایستیمونهاینکهخود
رارهاکنیــم،بلکهاینرویکردمــارابهایجاد
تغییردعــوتکند؛رویکردســومتاکیددارد
پیشگامتغییرباشیمومغلوبمکانوزمان
نشویم.شهرداراصفهانبابیاناینکهامروزهبه
شدتدرسازندگیوطراحیشهربهخالقیت
ونوآورینیــازداریم،گفت:امــروزبهدنبال
انسانهاییهستیمکهادراکواحساسقوی
داشتهباشندوبتواننداینادراکرادرمعماری

تجسمکنندوخالقمکانشوند.

آیین رونمایی از 
پالک کوب شهر 

خالق
پالککــوباصفهان،شــهر
خالقیونسکوطیمراسمیدر
میدانامام)ره(رونماییشد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا



   

مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان به عنوان ســخنران اصلی اولیــن کنفرانس 
تخصصی استیل پرایس با عنوان تولید فوالدهای پیشرفته با ارزش افزوده باال  
که سه شــنبه ۲۴خرداد ماه در هتل المپیک تهران برگزار شد، به شرایط تولید 
این محصوالت پرداخت و گفت : تولید محصوالت با ارزش افزوده باال یکی از 
استراتژی های اصلی این شرکت اســت که در این راستا برنامه امسال ذوب 
آهن اصفهان ، تولید ۴۰۰ هزارتن محصوالت صنعتی و با ارزش افزوده باالست . 
ایرج رخصتی  افزود: با اجرای طرح های توســعه مرتبــط تا افق۱۴۰۴ بیش 
از۶۰درصد ازمحصوالت تولیدی شــرکت ، فوالدهای آلیــاژی وکیفی باارزش 

افزوده باال خواهد بود .
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشاره به وجود زنجیره کامل تولید فوالد از مواد 
معدنی تا محصول نهایی در این مجتمع عظیم صنعتی ، تولید فوالد به روش 
کوره بلند-کنورتور مشابه۷۰ درصد واحدهای تولید فوالد جهان را یکی از مزیت 
های اصلی این شــرکت برای تولید محصوالت با ارزش افزوده باال دانست و 
گفت : این شرکت با دارا بودن گواهینامه ها و استانداردهای ملی و بین المللی 
در تولید محصوالت فوالدی در سال گذشته موفق به صادرات یک میلیون و ۱۰۰ 

هزار تن از محصوالت خود شد.
 رخصتی ، طراحی و تولید ریل ملــی در ذوب آهن اصفهان را یکی ازمهم ترین 
 گام های صنایع فوالدی کشــور بــرای تولید محصوالت صنعتی دانســت و 
گفت : در این راستا فوالد مورد نیاز ریل تولید شــد و همچنین انواع ریل مورد 
نیاز کشور از جمله ریل مترو ، ریل معدن ، ریل زبانه سوزن و ... نیز تولید شد که 
به لحاظ بومی سازی یکی ازافتخارات سال های اخیر صنعت کشور محسوب 

می شود .
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان اظهار داشــت : این شــرکت از ۱۰ سال گذشته ، 
رویکرد تولید محصــوالت صنعتی را به صورت جدی دنبال کــرده و به تدریج 
ازتولید محصوالت ســاختمانی به ســمت تولید محصوالت صنعتی حرکت 

کرده اســت.  مدیر عامل ذوب آهن اصفهان به پروژه های توسعه این شرکت 
در راستای تولید محصوالت صنعتی اشاره کرد و گفت : پروژه های احداث خط 
جدید کالف آلیاژی در کارگاه نورد۳۵۰ ،  احداث کوره پاتیلی شماره۳ و بازسازی 
کوره پاتیلی شــماره یک،  احداث واحد VOD در بخش فوالدسازی و ریخته 
گری تختال و نورد گرم و ســرد الکتریکی از جمله پروژه هایی است که تولید 
محصوالت صنعتی در ذوب آهن اصفهان را متحول می سازد .وی به ۱۲ مورد 
فوالد های خاص تولید شده در ذوب آهن اصفهان اشاره کرد و گفت : این شرکت 
قادر به تولید انواع فوالدهای آلیاژی از جمله کــم آلیاژ ، پر آلیاژ ، میکروآلیاژ با 
اســتحکام باال ، ابزار و فوالد ضد زنگ اســت و همچنین قادر به تولید هرگونه 

سفارش برای فوالد های خاص خواهد بود.
رخصتی، نتایج اقتصادی حاصل از توسعه تولید فوالدهای آلیاژی و صنعتی را 
برای ذوب آهن اصفهان بسیار چشمگیر دانست و گفت : نسبت حاشیه سود 
تولید ورق سرد الکتریکی و ورق گرم آلیاژی نسبت به سایر محصوالت بسیار 
قابل توجه است و همچنین تولید ریل و تیرآهن H بال پهن و فوالدهای آلیاژی 
همچون کالف آلیاژی، سیم و ... نیز نســبت به دیگر محصوالت حاشیه سود 

خوبی ایجاد می کند.
 وی افزود: در تولید محصوالت ســاختمانی نیز، به ســمت تولید محصوالتی 
رفتیم که ســایر فوالدســازان کشــور قادر به تولید آن نبوده اند. از جمله این 
محصوالت می توان به تیرآهن های بال پهن اشاره کرد که در استحکام صنعت 
ساختمان کشور اهمیت بسیاری دارد و می تواند تحولی در این صنعت ایجاد 
کند. رخصتی افزود : گرایش ذوب آهــن اصفهان به تولید محصوالت صنعتی 
به این معنا نیست که نیاز کشــور به محصوالت ساختمانی را نادیده گرفته ایم 
بلکه هرگاه نیاز باشد این محصوالت را به اندازه کافی و بر اساس تقاضای بازار 
تولید می کنیم و در ابتدای ســال جاری نیز نقش مهمــی در کنترل قیمت ها 

ایفا کردیم .

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

 ذوب آهن امسال ۴۰۰ هزارتن محصوالت
 با ارزش افزوده باال تولید می کند

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

نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3
تلفن: 8-۳۶۲8۴۱۶۷-۰۳۱     فکس: ۳۶۲8۴۱۶۶

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

در نخستین اجالس سازندگان و طراحان اصفهان  فرزانه افسرطه 
و اولین مقصد کمپین ملی ساختمان پایدار، شهر 
پایدار که با حضور مدیران استانی و کشوری به میزبانی شهرداری اصفهان برگزار 
شد، توجه به ایمنی ســاختمان ها به لحاظ تامین ایمنی شهروندان و پایداری 
شهر، به عنوان یک ضرورت مطرح شــد. در این مراسم، از »کمپین ساختمان 

ایمن، شهر ایمن« رونمایی شد.

ضرورت توجه به ایمنی ساختمان
دبیر نخستین اجالس سازندگان و طراحان اصفهان با اشاره مشکالت فراوانی 
که در حوزه ساخت و ساز وجود دارد، توجه به ایمنی ساخت و ساز را عاملی مهم 
و الزامی در پایداری ساختمان و تحقق شــهر ایمن اعالم کرد و افزود: پایداری 
ساختمان ها، نما و منظر شــهری با نوع نگاه، نگرش و احساسات ما در ارتباط 

است.
سعید ظریف، رییس مجمع رسانه ای راه و ساختمان ایران)صما(  بیان کرد: سه 
حوزه پایداری ساختمان ها، نما و منظر شهری تبدیل به سه کمپین ملی شده اند 
و برگزاری نخستین اجالس سازندگان و طراحان ساختمان در اصفهان، گامی در 
 راستای ارتقای استانداردهای ساختمان ایمن و پایدار شهری است و همینطور،

 می خواهیم به تدویــن و تعریف نمای اصفهان و شــاخص  ملی آن مبتنی بر 
هویت شهر دست یابیم.

فقدان رویکرد ایجاد قوانین شهروندی در ایران
در ادامه، وحیــد مهدویان، رییس اجــالس و معاون شهرســازی و معماری 
شهرداری اصفهان گفت: در قانون شهرسازی، شهرو تمدن و هویت، سه همراه 
تاریخی دیرینه هستند و نقش مهمی در شهرسازی، توسعه پایدار و زندگی در 

شهرها دارند. 
مهدویان با اشاره به نقش دولت و وزارت راه و شهرسازی در حوزه شهرسازی و 
معماری برای طراحی و ساخت و ســاز، اظهار کرد: دستورالعمل ها، شیوه نامه 
ها و طرح هایی با هدف ایجاد محیط های امن و پایدار توأم با سرزندگی برای 
زندگی شهروندان تدوین و اجرا شده است و آنچه که از نتایج موارد تدوین شده، 
مشهود است، حاکی از برخورداری سازندگان و بهره برداران از جایگاه رسمی در 
قوانین است و با توجه به اینکه رویکرد ایجاد قوانین شهروندی در ایران وجود 
ندارد و سازوکار مناسبی برای حضور شهروندان در فرآیند تصمیم گیری  پیش 
ببنی نشده، بنابراین، مهندسان ســاختمان تاثیر چندانی در کیفیت ساخت و 

ساز شهری ندارند. 
رییس اجالس ســازندگان و طراحان اصفهان بیان کرد: در برنامه جدید جامع 
شهر اصفهان که به عنوان پایلوت در کشور به صورت یک برنامه راهبردی و مستند 
اجرا می شود، بازیگران شهر که به طور مستقیم و غیرمستقیم در فرآیند ساخت 
و ساز شهری نقش دارند، در پایداری کالبد شــهر موثر خواهند بود. وی ادامه 
داد: فاز اول برنامه با رویکرد نوین به همت شــهرداری و شورای شهر و اداره کل 
راه و شهرسازی استان اصفهان به تصویب رســیده است و شهرداری به عنوان 

کارفرمای فاز دوم که فاز تجمیع است، کارخود را آغاز می کند. 

ایمنی، سرمایه گذاری مسئوالنه است
امیدرضــا ریاحی فر، دبیرکمیته ســازمان نظام مهندســی کشــور به موضوع 
»ساختمان ایمن، شهر ایمن« و بررسی حادثه متروپل پرداخت و اظهار کرد: در 
حادثه متروپل همه ما ازجمله شــهرداری، سازمان نظام مهندسی، دانشگاهی 
که آموزش الزم را نداده و همه ما و نهادهایی که دســت انــدرکار صدور مجوز و 
احداث متروپل بوده اند و برای ایمنی ساختمان، جایگاهی را تعریف نکرده ایم، 
مقصر هستیم. چون تفکر تامین ایمنی نداشــته ایم و ایمنی را هزینه دانسته 
و  این عامل مهــم را در اولویت قرار نداده ایم.وی، تحمل ریســک باال و ایمنی 
فدای ســرعت کار را غیرمنصفانه خواند و افزود: نه تنها، ایمنی هزینه نیســت، 

بلکه سرمایه گذاری مسئوالنه است و در پروژه های ساخت و ساز باید ایمنی را 
از طراحی با محاسبات دقیق فنی تا مراحل پایانی ساختمان بعنوان یک اصل 

مدنظر قراردهیم.
ریاحی فر گفت: ما اولین کمپین طراحی ایمن، اجرای ایمن و بهره برداری ایمن 

هستیم و  اولین کمپین ساختمان ایمن را راه اندازی می کنیم. 

    گسترش حاشیه نشینی، تهدیدی برای هویت شهروندان
در این اجالس، علی زینی وند، معاون امور شــهری ســازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشور با طرح پرســش هایی که آیا معماری، طراحی و ساخت و 
ساز در شهرها منجربه زندگی ایمن می شود و هویت ما را بازبینی می کند، چه 
ســازوکاری برای اخذ نظر مردم وجود دارد که بتواند منجربه حفظ و انســجام 
وحدت در محالت مختلف شهر، فاصله فرهنگی، اجتماعی، طبقاتی و یا برهم 
زدن تعادل شهر و مبتنی بر اقلیم شود، گفت: متاسفانه، آنچه امروز در طراحی 
ها می بینیم، هویت  و حس تعلق مارا تقویت نکرده و نمی توانیم حس انسجام 
و هویت بخشی را به شهروندان منتقل کنیم. با گسترش حاشیه نشینی، انسجام 
و هویت شهری را به تاراج می دهیم. معماری بومی که حاصل اجداد و نیاکان 
است را تخریب می کنیم و ســاختمان هایی را جایگزین کرده ایم که غربت و 
بیگانگی را منتقل می کنند. وی با تاکید بر حس مشارکت جویی، گفت: طراحی 
ساختمان نباید بالی جان مردم باشد و مبنای این امر از دانشگاه آغاز می شود. 

همچنین، با توجه به ایمنی و عمر مفید ساختمان باید نگرش دوام و استحکام 
یکصد ساله داشته باشیم، ضمن آنکه کنترل قیمت ها ضروری است. 

زینی وند از تشکیل کارگروه هایی در این زمینه خبر داد و بر مسئولیت پذیری و 
هراس از نظارت مردم، توان و دانش تخصصی، حساس سازی مردم و نهادهای 

ذی ربط تاکید کرد. 

    باید پیشگام تغییر و تحول باشیم
علی قاسم زاده، شــهردار اصفهان با اشــاره به روند گریزناپذیر تغییر و تحول ، 
مقاومت در مقابل تغییر و تســلیم را عبث خواند و گفت: باید پیشــگام تغییرو 
تحول در مفهوم زمان و مکان باشــیم. وی افزود: در طراحی شــهری نیازمند 
خالقیت، ادبیات دینی و آنچه کــه هویت ما را تقویت می کند، هســتیم. باید 
افرادی که با تخصص، ادراک و احســاس خــود را در معماری ما منعکس می 

کنند ، ارج نهیم.
شــهردار اصفهان در صحبت از اصفهان نوین،  توضیح داد: شهرها طبق عناصر 
هویتی خود، شخصیتی دارند و باید با شناســایی شخصیت شهر و استفاده از 
دانش و تجارب در طراحی گام برداریم. وی افزود: معماری اصفهان از روایتی 
خاص برخوردار اســت که برای دســتیابی به اصفهان نوین بایــد آن روایت را 
بشناسیم و به تغییر و تحول معماری و ارکان و عناصر خالقیت در شهرسازی و 

توسعه پایدار شهر ایمن، توجه کنیم.
در نخستین اجالس ســازندگان و طراحان اصفهان، از نماد»کمپین ساختمان 

ایمن، شهر ایمن«که از اصفهان آغاز می شود، رونمایی شد.

در نخستین اجالس سازندگان و طراحان اصفهان مطرح شد:

تحقق ایمنی ساختمان از طراحی تا معماری براساس هویت، دانش و خالقیت
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آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

 شركت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعمليات اجرايی به شرح زير را از طريق 

مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

شركت آب وفاضالب استان اصفهان

نوبت اول

محل تامين موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمين )ريال (برآورد )ريال (اعتبار

401-2-104/2
تهيه مصالح و حفاري تكميلي يك 
حلقه چاه آب شرب به روش دستي 

در منطقه الاسپيدانی نطنز

جاری
۷,۴9۶,۱۰۴,9۰۵۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۳ ماه

401-2-144
توسعه شبكه فاضالب محله 

كالمخواران وكوچه گلستان در 
منطقه یک  )با ارزیابی کیفی(

جاری
۵۲,9۰۲,۴۵۱,۲۳۵  ۱,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰

9 ماه

401-2-145
لوله گذاري فاضالب باقيمانده 

ورودي و خروجي ايستگاه پمپاژ 
ديزيچه مبارکه  )با ارزیابی کیفی(

۱۴,۴8۷,۳۲9,۲۵8  ۵۶۴,۶۲۰,۰۰۰ جاری

۲ ماه

تهيه مصالح و تكميل ساختمان  و 401-2-146
سوله شير آالت ايمانشهر فالورجان   

۱۴,۰۵۶,۰8۴,۱۷۳۵۵۱,۷۰۰,۰۰۰
جاری

9 ماه
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