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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

رییس کل دادگستری استان اصفهان:

سلب آسایش مردم خط قرمزمان است

رییس مرکز پژوهش های شورای شهر:

 اصفهانی ها عدد
  21۷-30-30 را 
به خاطر  بسپارند

 ضریب نفوذ اینترنت 
سیار و ثابت در روستا های 
اصفهان 83درصد است

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان:

کارگروه فناورانه 
حکمرانی زاینده رود 

تشکیل می شود

استاندار اصفهان 
خواهان عرضه خانه های 
خالی به بازار مسکن شد

مرگ تدریجی 
تاریخ با جاری 
نبودن زاینده رود

 تهران فقط دود و دم شلوغی نیست؛
 تابستان در اطراف پایتخت

نماینده مردم اصفهان در مجلس:
مجلس؛ حامی اقشار 
کم درآمد در پوشش 
بیمه سالمت 
5

7

7

5

5

4

5

3

7

3

رییس اداره ارزیابی عملکرد اداره کل آموزش وپرورش استان:

کمک به مدارس اجباری نیست

جانشین فرمانده انتظامی استان:
  3 باند سرقت مسلحانه در اصفهان 

منهدم شد

نیازی که هست، 
آبی که نیست

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری می گوید 26 میلیون کیلومترمکعب 

آب صرف نگهداری فضای سبز اصفهان می شود؛

7

به نیروی انتظامی گفته ایم در هر محله ای که این افراد باعث سلب آسایش مردم هستند با قوت برخورد کنند و تاکید کردیم برای آزادی خودروهایشان توصیه هیچ احدی را نپذیرند. 
طرف چند روز آینده با این پدیده در استان به شدت برخورد می شود و ماشین ها و وسایل نقلیه توقیف و هیچ مالحظه ای نخواهد شد.
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»بایدن« دست به دامن کنگره شد
نمایندگان دموکرات کنگره می گویند بایدن برای کنترل قیمت بنزین در طول تابستان، پیشنهاد لغو مالیات 
بر بنزین را داده است.پولیتیکو به نقل از چند نماینده دموکرات اعالم کرد: جو بایدن، رییس جمهور آمریکا 
قرار است از کنگره بخواهد که در طول تابستان به منظور کنترل قیمت سوخت، مالیات بر بنزین را در سراسر 
این کشور لغو کند.بر اساس این گزارش، رییس دولت آمریکا آماده است تا از کنگره بخواهد مالیات ۱۸ 
سنت برای هر گالن فدرال را لغو کند، اما بنا بر این گزارش، به اصطالح »تعطیالت مالیات گاز« با مخالفت 
شدید بسیاری از قانون گذاران مواجه شده و شانس تصویب آن کم است.این خبر در بحبوحه افزایش 

قیمت بنزین منتشر می شود که پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین افزایش بیشتری یافت.
 

تمدید حضور نظامیان ترکیه  در لیبی برای 1۸ ماه دیگر
پارلمان ترکیه الیحه دولت برای تمدید حضور نیروهای نظامی این کشور در لیبی را برای مدت ۱۸ ماه 
دیگر تصویب کرد.همچنین با اشاره به تداوم خطرات و تهدیدات برای تمام منطقه از جمله ترکیه در 
لیبی هشدار داده شد که در صورت از سرگیری حمالت علیه دولت مشروع این کشور، منافع ترکیه 
در حوضه مدیترانه و آفریقای شمالی آسیب خواهد دید و بر این اساس تمدید حضور این نیروها 
ضروری عنوان شده است.از تعداد نظامیان ترکیه در لیبی اخبار رسمی منتشر نشده؛  اما سخنگوی 
خلیفه حفتر در لیبی اعالم کرده که تعداد آنها حدود 3 هزار نفر است که از سال ۱39۸ و بعد از تشدید 
درگیری های داخلی به منظور حمایت از دولت وفاق ملی در مقابل نیروهای خلیفه حفتر وارد این 

کشور شده و اقدام به ایجاد پایگاه های نظامی کرده اند.
 

 تالش »نتانیاهو« برای تعویق انحالل کنست
 و تشکیل دولت جایگزین

شبکه خبری المیادین به نقل از رسانه های عبری زبان اعالم کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
سابق و رییس اپوزیسیون رژیم صهیونیســتی به تعویق برگزاری جلسه رای گیری درباره انحالل 
کنست به روزهای پایانی هفته آینده چراغ سبز نشان داده است.طبق گزارش این رسانه ها، هدف 
نتانیاهو از این تصمیم تماس با طرف های مختلف و تشــکیل دولــت جایگزین و تعویق برگزاری 
انتخابات است.در همین راســتا، خبرنگار شــبکه عبری زبان »کان« گفت: طی جلسه ای که سه 
شنبه در کنست برگزار و در آن درخواست انحالل کنست مطرح شد، نتانیاهو با این تصمیم مخالفت 
کرد و گفت که این اتفاق رخ نخواهد داد.وی افزود: این اقــدام نتانیاهو  مهم و غافلگیرکننده بود و 
وی به نحوی چراغ سبز نشان داد که انحالل کنست، تا پایان هفته آینده یا اوایل هفته بعد از آن به 
تعویق بیفتد.این خبرنگار صهیونیست همچنین گزارش داد: نتانیاهو در برهه کنونی خواستار تعویق 

برگزاری انتخابات است و ترجیح می دهد که دولت جایگزین را تشکیل دهد.
 

ولیعهد سعودی با شاه اردن دیدار کرد
محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی در سفر به امان پایتخت اردن با عبدا... دوم شاه این کشور دیدار و 
رایزنی کرد.خبرگزاری رسمی عربستان افزود: دو طرف در این دیدار پیرامون روابط دوجانبه بین دو 
کشور برادر رایزنی کردند. دورنمای همکاری مشترک و فرصت ها برای تقویت آن در زمینه های مختلف 
از دیگر محورهای مورد بحث در دیدار محمد بن سلمان و عبدا...دوم در امان اعالم شده است.ولیعهد 
سعودی و شاه اردن همچنین پیرامون تازه ترین تحوالت منطقه ای و بین المللی و هماهنگی تالش 
ها در قبال آن رایزنی کردند. خبرگزاری رسمی عربستان همچنین افزود که عبدا... دوم باالترین نشان 
اردن را که به پادشاهان، امیران و رؤسای جمهور کشورها اعطا می شود به محمد بن سلمان اعطا کرد.

خبرگزاری واس این اقدام را در راستای تجســم روابط تاریخی متمایز بین دو کشور برشمرد که در 
پایان مذاکرات و رایزنی های بن سلمان و عبدا... دوم در امان پایتخت اردن صورت گرفت.

جروزالم پست از پیام مسکو به واشنگتن نوشت:

امسال پایان جهان»تک قطبی« است

»سث فرانتزمن« در جروزالم پســت نوشت: هفته گذشته، خبرگزاری 
دولتی تاس روسیه در گزارشــی از اظهارات پاپ فرانسیس نوشت که 
در مالقات با مسئوالن نشریه یسویت گفته است »چند سال پیش به 
ذهنم رسید که بگویم جنگ جهانی ســوم را تکه تکه تجربه می کنیم. 

امروز اینجا برای من، جنگ جهانی سوم اعالم شده است«.
به گزارش »انتخاب«، در ادامه این مطلب آمده است: رسانه های روسی 
می خواستند نشان دهند پاپ با نگرانی های غرب در مورد تهاجم روسیه 
موافق اســت. او در مصاحبه های دیگری اوکراین و غرب را مقصر این 
جنگ دانســته و مدعی شده که روســیه برای حمله »تحریک« شده 

است.
رویکرد مسکو با کمی تفاوت این است که باور کنیم جنگ تشدید خواهد 
شــد و می خواهد ترس را در دل غرب بکارد. این کشور می داند که سفر 
اخیر رهبران اروپایی به اوکراین بــه تقویت اجماع اروپا در مورد دومین 
کشور بزرگ پس از اتحاد جماهیر شوروی کمک می کند. ایاالت متحده 
همچنین در حال انتقال توپخانه دوربرد و پهپاد های پیشرفته به اوکراین 

است؛ اما این انتقال کند و اوکراین در رنج قرار دارد.
پیام روسیه این است که امسال پایان جهان »تک قطبی« است. روسیه 
و دوستانش در چین، ترکیه، ایران و ســایر کشور های مستبد چندین 

ســال اســت که این را می گویند و هدف آن ها کاهش قدرت آمریکا و 
غرب است.

اما والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه در بیانی آشکارتر گفت: »بعد از 
پیروزی در جنگ سرد، ایاالت متحده خود را نماینده خدا بر روی زمین 
اعالم کرد. کسانی که اصال مسئولیت پذیر نیستند و فقط به منافع شان 
می اندیشــند و حاال این منافع را مقدس می دانند. این جاده یکطرفه 

شده و این جهان را بی ثبات می کند. «
پوتین گفت: »آن ها در گذشته و در توهمات خود زندگی می کنند. فکر 
می کنند پیروز شده اند و همه چیز مستعمره است، یک حیاط خلوت  و 

مردمی که در آنجا زندگی می کنند شهروندان درجه دو هستند.«
گزارش ها حاکی از آن است که روسیه حمالت هوایی را در سوریه علیه 
یک گروه ســوری مورد حمایت آمریکا انجام داده و مسکو قبل از این 
حمالت به واشنگتن هشدار داده است. به گزارش وال استریت ژورنال، 
روســیه عملیات دیگری را علیــه این گروه مســتقر در تنف در جنوب 
ســوریه در نزدیکی مرز اردن و عراق انجام داده است. از سویی روسیه 
این حمالت را افزایش داده و از ســمت دیگر ایران و نیرو های نیابتی 
آن از اکتبر گذشته ۲9 حمله علیه نیرو های آمریکایی در عراق و سوریه 
انجام داده اند. بر اساس گزارش »سی ان ان« تهدید روسیه باعث شد 

ایاالت متحده به سرعت به جنگنده هایش هشدار دهد جابه جا شده 
و اطمینان حاصل کنند که هیچ نیــروی آمریکایی در آن نزدیکی وجود 
ندارد. این مقامات به »سی ان ان« گفتند که نیرو های آمریکایی مجبور 
نبودند حرکت کنند، زیرا به اندازه کافی دور بودند، اما جنگنده های محلی 

این کار را انجام دادند.
حمله هوایی روســیه بسیار حســاب شده به نظر می رســد، زمانی که 
تنش ها بین واشــنگتن و مســکو بر ســر جنگ در اوکراین باال رفته و 
پنتاگون تالش می کند تنش ها با نیرو های روسیه، از جمله در سوریه، 
افزایش پیدا نکند.روســیه می خواهد به آمریکا نشــان دهد که برای 
حمله به گروه های مورد حمایت آمریکا مصونیت از مجازات دارد. ترکیه 
همچنین تهدید به تهاجم بیشتر به شمال سوریه برای حمله به گروه های 
مرتبط با آمریکا می کند و ایران نیز به نیرو های آمریکایی حمله می کند.

همه این ها گواه این است که پوتین جهان »چند قطبی« خود را همراه 
با دیگــر رژیم های اقتدارگــرا اجرایی می کند. ایــن کار عواقب بزرگی 
برای اســراییل دارد که علیه اســتقرار ایران در ســوریه تالش می کند. 
هنوز مشــخص نیســت که روســیه چگونه می تواند موضع خود را در 
 قبال اســراییل تغییر دهد، اما به تازگی عملیات دولت یهود را محکوم 

کرده است.

فاطمه راکعی از چهره های اصــالح طلب در واکنش 
به اظهارات نماینــده اصفهان دربــاره ازدواج دختران 
باالی3۰ســال ایرانــی با مــردان کشــورهای دیگر 
یادداشتی در روزنامه اعتماد منتشر کرد.در بخش هایی 
از این یادداشت آمده است: در گویش قدیمی پارسی، 
ضرب المثلی وجود دارد درباره »حرف های صد من یک 
غاز« که برای مواردی به کار می رود که فردی، بدون فکر 
زبانش را می جنباند و صحبت هایی را مطرح می کند 
که فاقد اهمیت و ارزش است. اظهارات روزهای اخیر 
یکی از نمایندگان اصفهان درخصوص ازدواج دختران 
باالی 3۰ سال ایران با مردان شیعه کشورهای لبنان، 

سوریه، یمن و... ابعاد تازه ای از برخوردهای سطحی 
با مقوالت مهم و کلیدی در کشور را نمایان کرد. معلوم 
نیست چرا برخی از افراد و جریانات سیاسی تندرو و 
متعصب، تصور می کنند، دختران ایرانی برای پیدا کردن 
شــریک زندگی خود به قیم نیاز دارنــد، دختران این 
سرزمین از آگاهی و درک کافی برای بهترین انتخاب ها 
برخوردارند و هر زمان که صالح بدانند با مردان ایرانی 
یا خارجی ازدواج خواهند کرد. بنابراین دخالت در این 
زمینه در حیطه وظایف نمایندگان قرار ندارد و در زمره 
امور شخصی افراد قرار می گیرد. ازدواج یک امر کامال 
شخصی اســت و در دایره حقوق فردی هر شهروندی 

قرار دارد. ممکن است یک دختر ایرانی دوست داشته 
باشد در ســنین جوانی و زیر 3۰ سال ازدواج کند یا در 
سنین باالتر ازدواج کنند )یا حتی ازدواج نکند( اینکه 
یک نماینده وارد خصوصی ترین امور شخصی جامعه 
زنان شود، جز بی احترامی معنای دیگری ندارد.نکته 
تاســف آور آن اســت که این نماینده، بعد از افزایش 
انتقادات حتی حاضر به عذرخواهی از افکار عمومی و 
جامعه زنان کشور نشدند و با فرافکنی بر دیدگاه های 

خود پافشاری کرده است.

فاطمه راکعی خطاب به قالیباف: 

 اجازه ندهید بعضی نمایندگان مجلس
 »حرف های صد من یک غاز« بزنند!

واکنش روزنامه دولت به انتقادات گسترده از یک سخنرانی رییس جمهور:

»رییسی« از کادر درمان کرونا خیلی تعریف کرده است
اظهارات رییسی که در آن زحمات کادر پزشکی در مقابله با کرونا نادیده گرفته شد، با انتقادات تند جامعه پزشکی روبه رو شده است. روزنامه ایران در پاسخ به این 
اعتراضات مطلبی منتشر کرد.در این مطلب آمده است: رییس جمهور طی یک سال گذشته و حتی از دورانی که برنامه های انتخاباتی خود را برای ریاست جمهوری 
اعالم می کردند بارها از فداکاری های کادر درمان گفته اند و این مهم چیزی نیســت که بر هیچ کس از مردم تا مسئوالن پوشیده باشد.در کمتر جلسه ستاد ملی 
مقابله با کرونا بوده که رییس جمهور در آغاز سخنان خود بابت فداکاری های کادر درمان از آنها قدردانی نکند. مثال در ۲۸ اسفند حجت االسالم سید ابراهیم رییسی 
در آخرین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا در ســال ۱۴۰۰ گفت: از مردم، متخصصان و کادر درمان به خاطر همکاری و همراهی در مقابله با کرونا تشکر می کنم.

قبل تر در آبان ۱۴۰۰ حجت االسالم سید ابراهیم رییسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با گرامیداشت هفته بسیج و تجلیل از روحیه بسیجی دست اندرکاران 
مقابله با بیماری کرونا، گفت: کادر بهداشت و درمان و همه دست اندرکاران با روحیه جهادی و بسیجی در خط مقدم مقابله با بیماری کرونا مشغول ایثار و فداکاری 
هستند و با حفظ و تقویت این روحیه می توان بر مشکالت غلبه کرد و...اینها تنها گوشه هایی از توجه همیشگی رییس جمهور به نقش کادر درمان و فداکاری های 

آنها برای مهار کروناست. بدون شک کادر درمان اذعان دارد که گروه های جهادی نیز در کنار آنها نقشی مهم را خصوصا در ماه های اول مبارزه با کرونا ایفا کردند.

خبر روز

وز عکس ر

پچ پچ رییس 
جمهوری برزیل و 

همسرش هنگام یک 
سخنرانی عمومی

 ماجرای اصول گرایی و اصالح طلبی
 فقط برای سرگرم کردن مردم است

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در این باره که برخی معتقدند این بازی اصول گرایان است 
که خود را منتقد دولت نشان دهند، گفت: ماجرای اصول گرایان، مستقلین و اصالح طلبان صرفا برای 
سرگرمی است به هر حال ما عده ای نخبه، عده ای صاحب تجربه داریم، همان پیشنهادی که مقام 
معظم رهبری ارائه کردند مبنی بر اینکه کرسی های آزاداندیشی برگزار کنیم و افراد را دور هم جمع کنیم 
و از آنها بخواهیم که سخن بگویند. دولت باید به ســمت حمایت، هدایت و نظارت حرکت کند و امور 
را به بخش خصوصی واگذار کند به استثنای بخش های امنیتی و دفاعی و امثالهم.حجت االسالم 
سید رضا اکرمی تاکید کرد: ما باید به این سمت حرکت کنیم؛ اما اگر اقتصادمان دولتی و نفتی باشد 
و در نهایت خصولتی شود کار به جایی نمی بریم در واقع همه دلسوزان و نخبگان جامعه باید دور هم 
جمع شوند، کرسی های آزاداندیشی برگزار کنند و از سهل به سمت کارهای سخت و مهم حرکت کنند.

 

امام جماعتی که دستش خالی باشد، نمی تواند همه کاره شود
حجت االسالم ابوالقاسم علیزاده، معاون سیاسی سابق شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور و 
امام جماعت مسجد حضرت ولیعصر)عج( در شهرک شهید محالتی در گفت و گو با »فارس« گفت: 
امام جماعتی که دستش خالی باشد، پشتوانه ای نداشته باشد، نمی تواند امام جماعتی همه کاره 
باشد و جوانان را جذب کند بنابراین امامان جماعتی که از مســاجدی برخوردارند که هیئت  امنای 
قوی و منابع درآمدی خوب دارند، امروز رونق دارند و کارهای بزرگ انجام می دهند. پس این نشان 
می دهد که همه ایراد به ائمه جماعات برنمی گردد، ضمن اینکه اگر نهادهای دینی از جمله مساجد 
در گلوگاه های تصمیم ساز و تصمیم گیر کشوری و دولتی دخالت داده شوند و به بازی گرفته شوند، 
یعنی از ظرفیت مساجد برای جذب نیروی انسانی استفاده شود، موجب ارتقای شأن و نقش مسجد 
می شود. یعنی اگر بناست نیروی انسانی جذب دولت شود اول سراغ امام جماعت بروند و او بین دو 
نماز اعالم کند که با این ویژگی ها ما برای مثال سیستم بانکی نیرو نیاز داریم، این روند موجب ارتقای 
جایگاه ائمه جماعت می شود و هم برای او روحیه بخش است که در تامین نیروی انسانی مومن و 

مسجدی برای نهادهای کشوری و لشکری به بازی گرفته شده است.
 

آمریکا: 

در سفر »بایدن« به خاورمیانه موضوع ایران مطرح خواهد شد
ایسنا نوشت: ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری به سواالتی در زمینه آخرین 
تحوالت در روابط تهران-واشنگتن و فعالیت های هسته ای ایران پاســخ داد.به نقل از وبگاه وزارت امور 
خارجه آمریکا، ند پرایس، ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری در پاسخ به این 
که چه واکنشی نسبت به گزارش اخیر درباره نزدیک شــدن قایق های تندروی ایران در خلیج فارس به 
کشتی های آمریکایی دارد، گفت: بهتر است به وزارت دفاع مراجعه کنید. آن ها اطالعات بیشتری برای شما 
خواهند داشت.وی ادعا کرد که نه تنها در چند روز اخیر، بلکه هفته ها و ماه هاست شاهد این بوده ایم ایران 
اقدامات دریایی ناایمنی انجام داده است که غیر حرفه ای هستند و جان دریانوردان را به خطر می اندازند 
و گفت: این اقدامی است که ما آن را محکوم کرده  و از ایران خواسته ایم دست از انجام دادن این کار بردارد.

پرایس در ادامه در پاسخ به این که دیده می شود برخی متحدان آمریکا در منطقه سعی دارند جو بایدن، 
رییس جمهور آمریکا را متقاعد کنند که رویه اش را در قبال ایران تغییر دهد، با توجه به سفر پیش روی بایدن 
به منطقه، این سفر تا اندازه ای درباره ایران است و آیا می تواند جزییاتی درباره دیدارهای برنامه ریزی شده 
درباره ایران ارائه دهد، گفت: من اطالعی ندارم که دیداری فقط با تمرکز بر ایران انجام شود. هنوز چند هفته 
تا انجام شدن این سفر باقی مانده و سفری است که از سوی کاخ سفید انجام می شود، بنابراین، خود کاخ 
سفید باید درباره آن صحبت کند.او با مطرح کردن ادعاهایی علیه نقش ایران در منطقه افزود: می توانم 

بگویم ایران طبیعتا در برخی از جاهای این سفر، موضوع مورد بحث خواهد بود. 

کافه سیاست

فعال سیاسی:

 حرف زدن از بن بست نظام 
کمک به دشمن است

به گزارش نامــه نیوز؛ رهبر انقــالب در دیدار با 
دســت اندرکاران کنگره ملی شــهدای عشایر 
فرمودند: »القای بن بســت و اینکه مسئوالن، 
اداره کشور را بلد نیســتند، کار بدخواهان ایران 
اســت. هر کس مردم را بــه برنامه ریزی های 
مسئوالن بی اعتقاد یا بدبین کند، به سود دشمن 
کار کرده است.« این ســخن معظم له دارای 
پیامی مهمی به سیاســیون و مســئوالن بود.
حبیب ا... بور بور درباره رهنمود اخیر رهبر انقالب 
به سیاسیون و مسئوالن کشور گفت: با وجودی 
که آمریکا می خواهد ایران را در جهان منزوی 
کند، آقای رییسی در حال تقویت روابط ایران با 
دنیا به ویژه کشورهای همسایه است بنابراین 
ایران نه تنها منزوی نشده بلکه سطح همکاری 
هایش با جهــان ارتقا یافته اســت.این فعال 
سیاسی با اشاره به اشراف رهبر معظم انقالب 
بر امور کشور افزود: طی یک سال گذشته تعداد 
زیادی از رؤسای جمهوری کشورهای همسایه 
از رییس جمهور ما دعوت کردند یا دعوت رییس 
جمهور مــا را پذیرفتند و به ایــران آمدند. رهبر 
انقالب این موفقیت هــا را می بیند و بر همین 
اساس نکاتی را یادآور شدند.وی بیان کرد: امروز 
با وجود همه گشایش ها، کسانی که تنها چشم 
امیدشــان به آمریکا بود و فکر می کردند فقط 
آمریکا می تواند مشکل ما را حل کند، در فضای 
مجازی متاثر از فشارها و تحریم های خارجی 
حرف از بن بست می زنند که این مصداق بارز 
کمک به دشمن است.بوربور،  امید به غرب را 
مصداق قدم گذاشتن بر یک زمین لغزنده خواند 
و افزود: در وضعیت تحریــم طبیعتا باید پای 
مان را جایی بگذاریم که زمینش سفت باشد تا 
بتوانیم کارمان را انجام دهیم. اگر غربی ها محل 
توقف شــان را به ما می گفتند مشکل حل می 
شود؛ اما موضوع آنها تنها احیای برجام نیست 
بلکه بعد از آن می خواهند ســراغ برجام دو و 
سه و چهار بروند. وی درباره وظیفه مسئوالن در 
شرایط کنونی گفت: امروز مسئوالن باید بیشتر 
کار کنند و بیشــتر وقت بگذارند تا نقطه ضعف 

دست کسی ندهند. 

همه این ها گواه این است که پوتین جهان »چند 
قطبی« خود را همراه با دیگر رژیم های اقتدارگرا 
اجرایی می کند. این کار عواقب بزرگی برای اسراییل 

دارد که علیه استقرار ایران در سوریه تالش می کند

بین الملل
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 استاندار اصفهان خواهان عرضه خانه های خالی
 به بازار مسکن شد

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل اســتانداری اصفهان، ســید رضا مرتضوی در 
هشتاد و ششمین جلسه شورای مسکن استان در اســتانداری اصفهان اظهار کرد: باید کمیته ای 

در زمینه خانه های خالی تعریف شود تا 
برنامه ای برای استان داشته باشیم؛  در 
مورد چهار محور شناسایی، برنامه، اجرا 
و ارزیابی باید کمیته ای در زیرمجموعه 
شورای مسکن اســتان به عنوان متولی 

این موضوع تشکیل شود.
مرتضوی افــزود: فرصتی به این کمیته 
داده شــود تا در جلســه آینده گزارش 
مختصری در مورد برنامه خود در شورای 
مســکن ارائه دهد و این برنامه پس از 

تصویب در استان به عنوان مالک عمل همه دســتگاه ها و مجموعه های استانداری، اطالعاتی و 
امنیتی و اقتصادی خواهد بود.

استاندار  همچنین با اشاره به اجرای مراحل پاالیش طرح نهضت ملی مسکن در استان، گفت: بر 
اساس گزارش های ارائه شده از مرحله تایید نهایی تا مرحله واریز پول، نزول و کاهش قابل توجهی 
 وجود دارد کــه باید کار کارشناســی در ایــن زمینه انجام شــود.هدف نهایی همــه این طرح ها 
ساخت مســکن برای افراد ضعیف تر در جامعه است که تا کنون نتوانســته اند برای خود تامین 

مسکن کنند.
مرتضوی ادامه داد: هیئت مدیره بانک مسکن به شدت عالقه مند هستند که استان ها پیشنهادهای 
عملیاتی در حوزه بافت فرسوده و ســایر امور را در ساخت مسکن ارائه دهند و باید در این زمینه با 
همفکری بانک مسکن و بر اساس پیشــنهادهایی که ارائه می شود برای افرادی که امکان واریز 

پول را ندارند و نیازمند واقعی مسکن هستند، تدبیری اندیشیده شود.
وی با اشاره به سهم ۱۵ درصدی ساخت طرح نهضت ملی مسکن در بافت فرسوده گفت: برنامه 
مشخصی در این زمینه وجود ندارد که در استان باید این سهم را از چه طریق محقق کنیم؛  مجموعه 
راه و شهرســازی اســتان باید در این زمینه برنامه ای ارائه دهد که به طورقطع ایــن برنامه باید با 
محوریت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و دبیری مجموعه راه و شهرسازی و با کمک 
شهرداری ها تدوین و به شورای مسکن ارائه شود تا جمع بندی در این زمینه انجام دهیم و نسبت 

به تحقق این سهم از مسکن و نوسازی بافت فرسوده داشته باشیم.
وی افزود: در زمینه مجموعه ثبت نام کنندگان هم باتوجه به اینکه اختالف بین اعداد زیاد است به 

نظر می آید که نیاز به نظارت و کنترل جدی تری در این زمینه وجود دارد.
مرتضوی اضافه کرد: فرمانداران در این زمینه نقش ویژه ای بر عهده دارند و باید ترتیبی اتخاذ شود 
تا فرمانداران در شهرستان ها بتوانند در این فرآیند ورود پیدا کنند و پیشنهاد ارائه دهند تا در زمینه 
پاالیش و کنترل و نظارت اعمال نظر کنند تا پیشگیری و پیش بینی های الزم نسبت به بروز مسائل 

و مصائبی همانند مسکن مهر انجام شود.
وی یادآور شد: معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و مجموعه راه و شهرسازی استان باید 
نسبت به برگزاری کمیسیون ماده پنج و کارگروه امور زیربنایی بافاصله زمانی نزدیک تری اقدام 
کنند تا باقی مانده شهرها و شهرســتان هایی که هنوز تعیین زمین های آنها تکلیف نشده اند، به 

سرانجام برسد.
استاندار اصفهان در بخشی دیگر از سخنان خود بار دیگر به معضل آب پرداخت و گفت: بعضی از 
استان ها طرح ها و برنامه هایی برای افق  و چشم انداز ۳۰ساله خود در تامین آب دارند؛ اما استان 

اصفهان به ۳۰ سال گذشته خود هم بدهکار است.

با وجود بسته های سیاستی تعریف شده برای مسکن، سقفی برای اجاره بها وجود ندارد؛

همچنان اندرخم یک کوچه!

در آخرین روزهای اردیبهشت امسال ستاد تنظیم بازار 
با بررسی بسته سیاســتی وزارت راه و شهرسازی در 

حوزه مسکن، سقف افزایش اجاره بها را تعیین کرد. 
 در این جلسه که به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد، سقف 
افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به اجاره بهای سال ۱۴۰۰، در تهران 
حداکثر ۲۵ درصد، کالن شــهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ 

درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید. 
بر اســاس این مصوبه، ســازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با 
مشاوران امالک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد 
کند؛ اما این موارد تماما مباحثی اســت که بر روی کاغذ اعمال شده 
و در واقعیت مســتاجرانی که به دنبال مســکنی برای زندگی هستند 
قیمت های باورنکردنی را مشــاهده مــی کنند. تب بــاالی اجاره بها 

داستان تکراری برای مستاجران در فصل جابه جایی است. 
 هراندازه که مصوبه تعیین ســقف اجاره بها در جلسات هیئت دولت 
باقدرت پیگیری می شود در کف جامعه شرایط به طور قابل توجهی از 
قانون به دور اســت و رقم افزایش های عنوان شده برای بازار اجاره به 

طور سرسام آوری رشد داشته است.
آمارها نشان می دهد میزان تورم اجاره به مراتب باالتر از تورم عمومی 
و تورم مسکن است و عامل جهش تقریبا بی سابقه اجاره بها، وضعیت 

تورم عمومی است.
تورم اجاره بها همواره تابعی از تورم مســکن و نیز تورم عمومی است و 
باتوجه به اینکه در سال های اخیر نرخ تورم عمومی نیز در اغلب مقاطع 
زمانی افزایشــی بوده، این موضوع بر میزان تورم اجاره مسکن نیز اثر 

افزایشی داشته است.
دبیر انجمن انبوه ســازان مســکن اصفهان چندی پیــش اظهار کرد: 
تمهیدات دولت برای بهبود شــرایط مســتاجران تــا میزانی اندک و 
در کوتاه مدت سامان دهنده وضعیت می شــود؛ اما به عنوان راه حلی 
پایدار به شــمار نمی رود.احمد توال با بیان اینکه وام ودیعه مســکن 
باوجود افزایــش مبلغ، بازهم بــرای رهن و اجاره در یک کالن شــهر 
پاســخگو نیست، ادامه داد: شــاید بتواند بخشــی کوچک از مشکل 
یک اجاره نشــین را رفع کند؛اما اینکه چرا رهن و اجاره ها تا این میزان 
افزایش داشته است به شبکه ای از دالیل بازمی گردد. وقتی همه کاالها 

گران می شــود به طور طبیعی رهن و اجاره هم افزایش پیدا می کند. 
وی تاکید کــرد: اقداماتی دیگر نیــز مانند افزایش تولید مســکن به 
سامان بخشــی بازار کمک خواهد کرد و اگــر طرح هایی مانند نهضت 

مسکن ملی به ثمر نشیند تا میزانی این مشکالت حل می شود.

تا زمانی که مسکن گران است رهن و اجاره هم افزایشی است
بر اساس طرح جامع مسکن باید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی 
احداث شود؛ وزیر راه و شهرسازی نیز اخیرا از نیاز کشور به ۱۰ میلیون 
واحد مسکونی ســخن گفته اســت.باتوجه به حدود ۷۰۰ هزار ازدواج 
سالیانه و نوسازی بافت های فرســوده، کارشناسان تخمین می زنند 
که دست کم تا ۱۰ سال آینده باید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی 
احداث شود. طرح جامع مسکن هم نیاز سالیانه کشور به واحدهای 
مسکونی را یک میلیون واحد اعالم کرده است.تمام این مولفه ها خبر 
از هم تراز نبودن میزان تولید و تقاضا در بازار مسکن دارد که باعث این 
حجم از تورم است. رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان با تاکید 
بر تبعیت قیمت رهــن و اجاره ها از نرخ فروش مســکن می گوید: تا 
زمانی که مســکن گران اســت رهن و اجاره هم افزایشی است. تولید 
مسکن و رفع شکاف میان عرضه و تقاضا می تواند به کاهش قیمت ها 
در بخش فروش و اجاره بینجامد.رســول جهانگیری، دررابطه با تاثیر 
اقدامات دولت بر بهبود شرایط اجاره نشینان اظهار می کند: تمهیدات 
دولت با آنچه واقعیت اســت فاصلــه دارد. به عنــوان نمونه تصویب 
افزایش ســقف اجاره ها و برخورد با مشــاوران متخلف تا چه میزان 
قابلیت اجرا را دارد؟ اگر دولت با ضمانــت اجرایی قوه قضاییه بتواند 
افزایش اجاره بهای سال ۱۴۰۱ را در قالب یک مصوبه اعالم کند، مصوبه 
قابلیت اجرایی خواهد داشت.رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان 
خاطرنشان می کند: قطعا هدف دولت، حمایت از مستاجر بوده ولی 
راه هایی هم بــرای دورزدن این قانون وجود دارد. مالک و مســتاجر 
بدون دخالت مشــاور امالک، خود قرارداد را منعقــد می کنند که این 
موضوع هم نتایجی نامطلوبی دیگر به دنبــال دارد.جهانگیری ادامه 
می دهد: وام ودیعه مسکن هم اقدام دیگر دولت است ؛ اما مبلغ آن 
میزانی نیســت که مشــکلی را حل کند جدای از بازپرداختی که دارد. 
تامین زیرساخت های الزم توسط دولت برای تولید مسکن و کاستن از 
تعداد مستاجران تنها راهکار برای بهبود شرایط این بازار است.سازمان 
تعزیرات حکومتی یکی از مهم ترین پایه های نظارتی بر عملکرد بازار در 
تمام سطوح هستند؛ اما به نظر می رسد در حوزه مسکن این سازمان 

چندان ورود جدی و اثرگذاری نداشته است. 

مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب 
منطقه ای اصفهان از اخذ سند حدود ۱۲ هزار هکتار برای 
بستر رودخانه زاینده رود در اســتان اصفهان خبر داد.

احمدرضا صادقی با اعالم این خبر، اظهار کرد: شرکت 
آب منطقه ای از حدود چهار سال پیش برای گرفتن سند 
رودخانه اقدام کرد که با اهتمام همکاران بخش حقوقی 
و دفتر مهندســی رودخانه ها و ســواحل، سند بستر 
رودخانه زاینده رود در شهرستان های اصفهان، مبارکه، 

فالورجان، فریدن، چادگان، لنجان، خمینی شهر و ورزنه 
در مجموع به مساحت بی ســابقه ۱۱۸۹۵ هکتار صادر 
شد.وی افزود: شــرکت آب منطقه ای اصفهان موفق 
به اخذ ۱۶ جلد سند مالکیت اراضی رودخانه زاینده رود 
شده است.صادقی با اشاره به اینکه برای اخذ سند بستر 
رودخانه زاینده رود در واحدهای ثبتی جنوب، شرق و 
مرکز اقدامات الزم صورت گرفته است، افزود: سند بستر 
رودخانه زاینده رود  در ساحل سمت راست به مساحت  
۲۳۹.۱۴ حدفاصل بند آبشــار تا نیروگاه اسالم آباد در 
بهار ۱۴۰۰ صادر و اخذ شده و همچنین اسفندماه سال 
گذشته، سند بستر رودخانه زاینده رود در ساحل چپ 
از محدوده باغ گل ها تا پل دنارت به مســاحت ۱۰۵.۵ 

هکتار در محدوده واحد ثبتی شــرق به نام شرکت آب 
منطقه ای اصفهان صادر شــد. مدیر دفتر مهندســی 
رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای اصفهان با 
بیان اینکه اخذ سند رودخانه زاینده رود در واحد ثبتی 
مرکز، در دو بخش یک و چهار از دیگر اقدامات شرکت 
آب منطقه ای بوده است، اضافه کرد: سند بستر رودخانه 
زاینده رود در بخش یک واحد ثبتی مرکز حدفاصل پل 
مارنان تا پل جویی به مساحت ۳۰.۶۷ هکتار  واقع در 
ساحل چپ زاینده رود و بخش چهار واحد ثبتی مرکز 
حدفاصل پل جویی تا باغ گل ها به مســاحت ۱۷.۹۸  
هکتار واقع در ســاحل چپ رودخانــه در فروردین ماه 

سال ۱۴۰۱ اخذ شد.

مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای اصفهان: 

سند 12 هزار هکتار از رودخانه زاینده رود صادر شد

خبر روز

با مسئولان

اخبار

مدیر شعب بانک کشاورزی استان اصفهان گفت: ۲ هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال تسهیالت بانکی امسال و از زمان اجرای طرح مردمی کردن یارانه ها، به پرورش دهندگان 
دام و طیور در این استان اختصاص یافته است.رضا جمشیدیان افزود: این تسهیالت به پرورش دهندگان دام و طیور استان در قالب ۹۰۰ پرونده و به منظور حمایت 
از تولید اختصاص یافته است.به گفته مدیر شعب بانک کشاورزی اصفهان، طرح دامدار کارت به منظور اختصاص تسهیالت ارزان قیمت به این بخش توسط بانک 
کشاورزی در حال انجام است که براین اساس تا سقف ۲ میلیارد ریال تسهیالت با نرخ ۱۰ درصد به فعاالن تولیدی این بخش پرداخت می شود.وی یادآور شد: تسهیالت 
حمایتی از بخش دامپروری و پرورش طیور در سال گذشته تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال و سود ۱۱ درصد بود که امسال این رقم همسو باسیاست های دولت و تامین 
نقدینگی صاحبان سرمایه افزایش و سود آن یک درصد کاهش یافته است.جمشیدیان اضافه کرد: پارسال ۵۹۰ میلیارد ریال وام به دامداران و پرورش دهندگان طیور 
در اصفهان اختصاص یافت و امسال نیز تاکنون ۲ هزار فقره تسهیالت به متقاضیان این استان پرداخت شده است.وی با بیان اینکه بررسی پرونده های متقاضیان 
در حال بررسی و پرداخت است، گفت: میزان وام پرداختی همزمان با اجرای طرح تا پایان خردادماه  افزون بر پنج هزار میلیارد ریال بوده است.مدیر شعب بانک 
کشاورزی اصفهان با اشاره به خرید گندم تضمینی گفت: بانک کشاورزی برای خرید این میزان گندم ۴۴۰ میلیارد ریال هزینه به گندم کاران پرداخت کرده است.وی با 
بیان اینکه  امسال تاکنون قریب به پنج هزار تن گندم تضمینی برای حمایت از کشاورزان این استان خریداری شده است. خاطرنشان کرد: با اختصاص اعتبار جدید 

امکان خرید مجدد گندم تضمینی فراهم و از کشاورزان حمایت خواهد شد.

اختصاص 2 هزار میلیارد تسهیالت بانکی به پرورش دهندگان دام و طیور در اصفهان 

افتتاح خط ترانزیت 
ریلی قزاقستان به 
ترکیه از مسیر ایران

همزمــان بــا ســفر قاســم 
جومــارت توقایــف، رییس 
جمهور قزاقســتان بــه ایران، 
آییــن افتتاح خــط ترانزیت 
ریلی قزاقســتان به ترکیه از 
مسیر ایران، با حضور معاونان 
راه آهن دو کشــور بــه صورت 

ویدئوکنفرانس برگزار شد.

وز عکس ر

مدیرکل فناوری اطالعات استان:
 ضریب نفوذ اینترنت 

سیار و ثابت در روستا های 
اصفهان ۸3درصد است

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان 
اصفهان گفت: ضریب نفوذ اینترنت ســیار و 
ثابت در روســتاهای باالی ۲۰ خانوار استان 

اصفهان ۸۳ درصد است.
جعفر مطلب زاده وضعیت اســتان اصفهان 
در زمینه برخی از شاخص ها از جمله ضریب 
نفوذ تلفن همراه را مناســب دانست و گفت: 
این شــاخص برای اپراتور همراه اول ۶۳.۵ 
درصد و بــرای اپراتور ایرانســل ۳۳ درصد و 
رایتل ۳.۵ درصد گزارش شــده است.تعداد 
مشــترکان همراه اول در استان پنج میلیون 
و ۵۶۷ هزار و ۷۹۲ خط و تعداد مشــترکان 
ایرانسل ۲ میلیون و ۹۴۱ هزار و ۹۹۷ مشترک 
اســت و هم اینک تمام شــهر های اســتان 
اصفهان از پوشــش نسل های سوم و چهارم 

تلفن همراه برخوردارند.
به گفتــه وی، در حال حاضــر ضریب نفوذ 
اینترنت پهــن باند ثابت در اســتان ۱۸.۳۹ 
درصد اســت و ضریب نفــوذ اینترنت پهن 
باند سیار در استان ۱۱۶.۴۷ درصد و ضریب 
نفوذ اینترنت پهن باند در اســتان ۱۳۴.۸۶ 

درصد است.
 مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات
  اســتان اصفهان تعداد مشــترکان دایری

  تلفــن ثابــت روســتایی را ۲۴۷ هــزار و 
۲۳۳ و تعــداد روســتا های دارای ارتباط را 
۹۳۳ روستا عنوان کرد.استان اصفهان حدود 
 ۶۵۱ هزار پــورت دیتای فعــال دارد و بیش
 از یــک هــزار و ۲۰۰ مشــترک در اســتان 
 اصفهان از پورت VDSL استفاده می کنند و
  ظرفیت پهنــای باند اســتان ۲ برابــر نیاز 
 فعلــی مــردم اســت.مطلب زاده ادامــه

 داد: اســتان اصفهــان  افــزون بــر پنــج 
 میلیون نفــری اصفهــان دارای ۱۰۸ شــهر و 
یک هزار و ۹۳۴ روســتا و آبادی با جمعیت 
نزدیک به ۶۰۰ هــزار نفر اســت و نزدیک به 
۹۰۰ روســتای اســتان اصفهان بیش از ۲۰ 

خانوار دارد.

عکس: فارس

 طرح فرهنگ سازی چهره به چهره مصرف بهینه آب 
در اصفهان آغاز شد

سخنگوی شــرکت آب و فاضالب اصفهان از آغاز طرح فرهنگ ســازی و آموزش چهره به چهره مصرف 
بهینه آب در این استان همزمان با هفته مدیریت مصرف آب خبر داد.به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب و فاضالب اصفهان، مهرداد خورســندی 
افــزود: در این طرح کــه تا پایان تابســتان 
ادامه خواهد یافت، حدود ۳۰۰ نفر از کارکنان 
این شرکت با گشــت زنی در سطح ۱۰۰ شهر 
و ۹۴۸ روســتای تحت پوشــش، عالوه بر 
آموزش چهره به چهره شهروندان و روستاییان، 
نسبت به هدررفت های مشهود نظیر سرریز 
تانک های ذخیره و کولرهای آبی و همچنین 
مصرف بی رویه آب به مشــترکان پرمصرف 
تذکر می دهند.وی با بیان این که اول تا هفتم 
تیرماه هرسال به نام هفته مدیریت مصرف آب نام گذاری شده است گفت: این برنامه ها در آستانه فصل 
تابستان و باهدف حساس سازی رسانه ها و افکار عمومی نسبت به موضوع صرفه جویی در مصرف آب 

و گذر از خشکسالی اجرا می شود.
وی از برگزاری مانور مروجین فرهنگ مصرف بهینه آب به عنوان یکی از برنامه های شاخص این هفته نام 
برد و گفت: در این مانور که تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت در حدود ۳۰۰ نفر از کارکنان و بسیجیان 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با گشت زنی در سطح ۱۰۰ شهر و ۹۴۸ روستای تحت پوشش، عالوه 
بر آموزش چهره به چهره شهروندان و روستاییان، نسبت به هدررفت مشهود نظیر سرریز تانک های ذخیره 

و کولرهای آبی و همچنین مصرف بی رویه آب به مشترکین پرمصرف تذکر می دهند.
مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی آب و فاضالب اســتان اصفهان همچنین از نصب ۱۹۰ بنر باهدف 
آگاهی بخشی و باالبردن سطح دانش عمومی نسبت به محدودیت منابع آبی در مناطق پرتردد شهرها 
و روســتاهای تحت پوشــش خبر داد و گفت: در طول این هفته همچنین یک هزار و ۳۰۰ پوســتر در 
اتوبوس های شرکت واحد، ایستگاه های مترو و ورودی ادارات استان نصب و پنج هزار بروشور آموزشی 

بین مشترکان توزیع می شود.
برپایی میز خدمت در مصالهای نمازجمعه، سخنرانی مدیران آبفای مناطق خودگردان قبل از خطبه های 
نمازجمعه، برگزاری ویژه برنامه »سه شنبه های آبی« در ۳۸ روستای منتخب و »سه شنبه های شادابی« 
با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اســتان اصفهان در مراکز تحت پوشش، برگزاری 
نخستین دوره مســابقات فوتبال »جام حامیان آب« ویژه نونهاالن در شهر جدید بهارستان، برگزاری 
مسابقات کاراته نوجوانان و انتشار ۱۴ پوستر و تیزر در فضای مجازی از دیگر برنامه هایی است که برای 

اجرا در طول هفته مدیریت مصرف آب سال ۱۴۰۱ پیش بینی شده است.

کشت پنبه در بیش از ۸00 هکتار از مزارع استان اصفهان
کارشناس دانه های روغنی و گیاهان صنعتی استان اصفهان گفت:پیش بینی می شود از هر هکتار مزارع 
استان اصفهان حدود ۳ تن پنبه برداشت شود.کیوان بنی اسدی اظهار کرد: بذر پنبه از اوایل فروردین تا 
خرداد کشت و در آبان و آذر از مزارع استان اصفهان برداشت می شود.وی افزود:پیش بینی می شود از 
هر هکتار مزارع استان حدود ۳ تن پنبه برداشت شود، همچنین سازمان جهاد کشاورزی پیگیر توسعه 
کشت قراردادی پنبه است و به مرور زمان قرار است کل مزارع پنبه استان در قالب کشاورزی قراردادی 
کشت  شود.به گفته کارشناس دانه های روغنی و گیاهان صنعتی استان اصفهان، در سال زراعی جاری 
سازمان جهاد کشاورزی استان بیش از ۱۵ تن بذر بدون کرک یارانه دار و گواهی شده ارقام میان رس و 

زودرس در اختیار کشاورزان استان قرارداده است.
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      تهران فقط دود و دم شلوغی نیست؛

   تابستان در اطراف پایتخت

ایران گردی

تهران، پایتخت ایران، شهری پرجنب وجوش است که جمعیت زیادی را در دل خود جای داده است. با وجود فراوانی جاهای دیدنی تهران، بسیاری از پایتخت نشینان 
تمایل دارند برای یک روز هم که شده، از زندگی شهری و دغدغه های ناتمامش دور شوند و به دل طبیعت و آرامش بی وصف آن پناه ببرند. بهترین گزینه برای تحقق 
این هدف، سفر به روستاهای اطراف تهران است که در اوج زیبایی و سرسبزی، فاصله کمی با این شــهر دارند و برای سفرهای آخرهفته بسیار مناسب  هستند. ما در 

این شماره چند روستای بسیار زیبا و رویایی اطراف استان تهران را معرفی می کنیم که دیدن آنها به ویژه در این روزهای گرم سال خالی از لطف نیست. 

افجه، دشت آتشین تهرانی ها
روستای افجه یکی از روستاهای دیدنی اطراف تهران است که در 30کیلومتری این شهر و دامنه رشته کوه های 
البرز قرار دارد. اگر قصد دارید آخرهفته تان را آرام و به دور از هرگونه آلودگی بگذرانید، روستای خوش آب ورنگ 
افجه انتخابی عالی برای شماست. در این روستای سرسبز و باصفا، چشمه ها و آبشارهای خروشانی وجود 
دارد که به مدد آن ها باغ های گیالس، آلبالو، گردو و سیب فراوانی پدید آمده است.یکی از بخش های جذاب 
روستای افجه، دشت هویج است. دشتی تماشایی که در گذشته کشــتزار هویج بوده و ازاین رو با نام گودال 
آتشین معروف شده است. البته امروزه خبری از هویج نیست و رنگ نارنجی جای خود را به سبز داده است؛ 
اما چیزی از زیبایی این دشت کم نشــده و تمام گردشگران روستای افجه، با اشــتیاق از این دشت بازدید 

می کنند.عالوه بر دشت ها و باغ های 
سرســبز این روســتا، آبشارهای 
فراوانــی در افجــه وجــود دارد که 
جلوه ای زیبا به آن بخشیده اند و سفر 
شما را بیش از پیش هیجان انگیز 
می کنند. بنابراین اگــر قصد دارید 
آخرهفته ای آرام و بــه دور از زندگی 
پرمشغله شهری داشــته باشید و 
کمی اکســیژن خالص استنشاق 
کنید، پیشــنهاد می کنیم سری به 

روستای افجه بزنید.

آهار، محلی برای تنفس
یکی دیگر از روستاهای اطراف تهران که بسیار دیدنی است، روســتای آهار در 40کیلومتری این شهر 
است که ازجمله مناطق شمیرانات محسوب می شود. روســتایی رنگارنگ که در هر فصل زیبایی های 
منحصربه فرد خود را دارد و مقصدی مناسب برای سفرهای یک روزه اهالی تهران و کرج است.روستای 
آهار در نزدیکی رشته کوه البرز قرار دارد؛ ازاین رو بسیاری از پایتخت نشینان این روستا را برای کوه نوردی 
انتخاب می کنند. اگر اهل پیاده روی در طبیعت باشید، سفر به آهار به یکی از بهترین گردش های عمرتان 
تبدیل می شود؛ قدم زدن در کوچه باغ های رویایی این روســتا که با درختان خوش قدوقامت پوشیده 
شــده و از میان باغ های آلبالو و گیالس گذر می کند و رودهای خروشــانی که در امتداد مسیر جریان 
دارد، شما را به وجد می آورد.عالوه بر تمام این تفریحات، روستای آهار برای دوچرخه سواری نیز بسیار 

مناسب است؛ به طوری که به 
یکی از تفریحات لذت بخش 
گردشگران این ناحیه تبدیل 
شــده اســت. ناگفته نماند 
که روســتای آهار بــا مناظر 
زیبــای خــود و ســوژه های 
منحصربه فــردش، بــه یکی 
از مناطق پرطرفدار عکاســی 
تبدیل شده اســت. پس اگر 
حتی به یکی از این تفریحات 
عالقه مندید، روستای آهار را از 

دست ندهید.

چناقچی علیا، ایران کوچک
روستای چناقچی علیا از توابع بخش خرقان در شهرستان زرندیه است و در 4۵کیلومتری شمال غرب 
شهر ساوه قرار دارد. ساكنان این روستا با تبار فارس، ترك و ارمنی و با مذاهبی چون تشيع و مسيحيت، 
در كمال دوستی و آرامش در کنار یکدیگر زندگی می كنند؛ همين وحدت كلمه ميان آن هاست كه باعث 

شده به چناقچی لقب ایران کوچک را بدهند.
آبشاری در ضلع شمالی روستای چناقچی قرار دارد که بسیار زیباست و چشم هر گردشگری را به خود خیره 
می کند. در پایین همین آبشار، ســبزه زاری وجود دارد که فضای بسیار دل نشينی برای اتراق چندساعته 
خانواده ها محسوب می شود. رودخانه فصلی روستای چناقچی نیز عالوه بر زیبایی باشکوهش، باغ های 

فراوانــی را پدیــد آورده کــه 
زيباترين جلوه ها را در حاشيه 
رودخانــه خلق كرده اســت.

كليســای »ســركيس« نیز 
یکی از دیدنی های روســتای 
چناقچی است که عبادتگاهی 
برای ســاكنان مسيحی این 
روستاست. بر اساس اسناد 
موجود، قدمت اين كليسا به 
حدود ســال 1770 ميالدی 
یعنی تقریبا چهار قرن پیش 

باز می گردد.

برغان، سرزمین آلوچه ها
روستای برغان یکی دیگر از روستاهای اطراف تهران اســت که در استان البرز واقع شده است و حدود 
۵0 کیلومتر با تهران فاصله دارد. طبیعت بکر و آب وهوای مطلوب این روســتا، باعث شده که بسیاری 
از ســاکنین شــهر تهران، البرز و کرج آخرهفته های خود را در این محل بگذرانند. روســتای برغان با 
رودخانه های جاری و درخت های چنار که عمر بعضی از آن ها به هزارسال نیز می رسد، هر طبیعت گردی 
را شــیفته خود می کند. مهم ترین نکته در رابطه با روســتای برغان، باغ های آلوی این منطقه است که 

ثمره اش، آلوچه های خوشمزه و آبداری است که دل تمام گردشگرانش را می رباید.
عالوه بر تمام زیبایی های ذکرشــده، این روســتا جاهای دیدنی متنوعی مانند حسینیه، مسجد، پل 
و میدان برغان دارد که بســیار قدیمی هســتند و دیدن شان خالی از لطف نیســت. اگر هوس کردید 

به این روســتای زیبا 
سفر کنید و از طبیعت 
ش  د به فــر منحصر
لــذت ببریــد، مــا به 
شــما فصل های بهار و 
تابســتان را پیشنهاد 
می دهیم؛ چراکه برغان 
در این دو فصل به اوج 
زیبایی خود می رسد و 
بدون شــک این همه 
زیبایی روح تان را تازه 

خواهد کرد.

ارنگه، بهشتی در پیج وخم جاده چالوس
در جاده چالوس، دقیقا در 18کیلومتری کرج، روســتای زیبایی به نام ارنگــه وجود دارد که با هوای 
دلنشین و رودخانه های تماشــایی اش، بســیاری از اهالی تهران و کرج را مجذوب خود کرده است. 
گردش در روســتای ارنگه و گــذر از کوچه باغ های رویایــی آن، یکــی از لذت بخش ترین تفریحات 
گردشگران این روستاست.در جای جای ارنگه، صدای دلنشــین رودخانه ها را می شنوید که با کمک 
کانال های ساخته شده، از کوچه های باالی روستا به پایین سرازیر می شوند و باغ های آلبالو، زردآلو، 

گیالس فراوانی را به بار می آورد. 
شما می توانید در استخرهای طبیعی این روســتا که از رودخانه های آن پدید آمده است، شنا کنید یا در 
تنگه  های شگفت انگیز ارگنه، صخره نوردی جانانه ای را تجربه کنید.روســتای ارنگه عالوه بر جاذبه های 
طبیعی خود، از مکان های تاریخی بســیاری برخوردار اســت. به عنوان مثال، امامزاده و گورستان ارنگه 
با سنگ قبرهایی هزاران ســاله که توجه بســیاری از گردشــگران را جلب می کند. ناگفته نماند که این 

روستا در گذشته محل زندگی زرتشتیان 
بوده و با دقت بــر کنده کاری های تپه 
قلعه ها و تپه کارنه، می توان نگاره های 
به جامانده از آن دوران را یافت. بنابراین 
اگر قصد دارید در کمترین زمان ممکن 
از شلوغی های تهران خالص شوید و 
عالوه بر تنفس در هوای پاکیزه، کمی 
غرق تاریخ شوید، شــک نکنید ارنگه 

بهترین انتخاب برای شماست.

کردان، تلفیقی از طبیعت روستایی و معماری مدرن
روستای کردان یکی از جاهای دیدنی اطراف تهران است که ۵0 کیلومتر با این شهر فاصله دارد و در استان 
البرز قرار گرفته است. این روســتای جذاب یکی از مناطق پرطرفدار گردشگری برای تهرانیان است و 
بسیاری از پایتخت نشــینان این روســتا را به دلیل ویالها و تاالرهای مجلل عروسی اش می شناسند؛ 

درواقع روستای کردان تلفیقی از طبیعت روستایی و معماری مدرن شهری است.
این روستای خوش آب وهوا در تمام فصل ها جذاب و دیدنی است؛ اما اگر بهار و تابستان را برای گردش 
در کردان انتخاب کنید، به شما قول می دهیم محو زیبایی چشم نواز این روستا شوید و از طبیعت بکر این 

منطقه لذت ببرید.
عــالوه بــر پیــاده روی در 
کوچه باغ هــای باصفــای 
کــردان، تفریحات دیگری 
مانند کوه نوردی و پاراگالیدر 
در این روســتا وجود دارد 
که لذت ســفر را برای شما 
تکمیل می کنــد. پس اگر 
قصــد داریــد آخــر هفته 
را بــا دوســتان و عزیزان 
خود در منطقــه ای لوکس 
بــا آب وهوایــی مطلــوب 
بگذرانید، کــردان بهترین 

انتخاب برای شماست. 

مفاد آراء
4/9  آگهي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صــادره هيات هــاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ســاختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومــي در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهي 
مي شود. در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود 

را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 1894 - 1401/02/29 هيات دوم خانم معصومه جواهری باغبادرانی 
به شناسنامه شماره 11 کدملي 6209664660  صادره باغ بهادران  فرزند امير در ششدانگ 
يک  باب ساختمان به مساحت 203/92 متر مربع قسمتی از پالک شماره  105  فرعی از 5  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از مورد ثبت دفتر امالک 

الکترونيکی 25012622 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/02

م الف: 1331269  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

4/10 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 - برابــر رای شــماره 276 مــورخ 1401/1/28 هيــات اول موضــوع قانــون
 تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد 
 ثبتی حــوزه ثبت ملک جنوب اصفهــان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت

 خانم زهرا بهشتی پور به شناسنامه شماره 1 کدملی 2411446632 صادره آباده  فرزند محمد 
باقر در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 107/21 متر مربع مفروزی از 
پالک شماره 131 فرعی از 4483  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان به موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای رحيم سبز عليان دستجردی 

)مالک رسمی( خريداری شده است. 
- برابر رای شماره 275 مورخ 1401/1/28 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای غالمعلی آزادمنش به شناسنامه 
شماره 125 کدملی 2411410050  صادره  فرزند رضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب 
خانه به مساحت 107/21 متر مربع مفروزی از پالک شماره 131 فرعی از 4483  اصلی واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه از 

طرف آقای رحيم سبز عليان دستجردی )مالک رسمی( خريداری شده است. 
لذا به منظــور اطالع عمومی مراتــب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
 صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشــته باشند 

می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکيت صادرخواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/02

م الف: 1331280  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

4/11 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 - برابــر رای شــماره 261 مــورخ 1401/1/28 هيــات اول موضــوع قانــون
 تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد 
ثبتی حــوزه ثبت ملک جنوب اصفهــان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت 
آقای احمد ناد عليان مارنانی به شناســنامه شــماره 333 کدملی 1288523841 صادره 
اصفهان  فرزند حســن در ششدانگ قسمتی از  يکباب خانه به مســاحت 21/45 متر مربع 
مفروزی از پالک شــماره 20 فرعی از 3303  اصلی واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبت 
 ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رســمی مشــاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده اســت
 ) بموجب ســند انتقال شــماره 117904 مورخ 1373/04/25 دفتــر 92 اصفهان مقدار 
ســه حبه مشــاع از 72 حبــه ششــدانگ پــالک 3303/20 واقــع در بخــش 5 ثبت 
اصفهان )قباًل پــالک 3303/3 بوده اســت( بنام آقای احمــد نادعليــان مارنانی فرزند 
حســن انتقال قطعی يافته اســت و ذيل صفحه 289 دفتــر 566 امالک دارای ســابقه 
 ثبت اســت و با توجه به اينکه ســهم متقاضی از پــالک 3303/20 ميــزان 14/87 متر 
می باشــد و تصرفات وی مقدار 21/45 متر مربع و همچنين تصرفات وی ميزان 0/82 متر 
مربع در پالک 3303/1 می باشد، متقاضی با ارائه يک برگ رضايتنامه عادی از طرف خانم 
توران واحد دستجردی ) فروشنده سند انتقال شماره 117904 مورخ 1373/4/25 دفتر 92 
اصفهان در پالک 3303/3( که به گواهی دفترخانه 133 اصفهان رسيده است اعالم داشته 
است نسبت به تصرفات متقاضی به ميزان 21/5 متر و نيم هيچگونه ادعای مالکيتی ندارد و 
اعالم رضايت نموده است و همچنين با توجه به اينکه متقاضی از پالک 3303/1 ميزان 0/82 
متر مربع نيز در تصرف دارد ولی با ارائه مشروحه مورخ 1401/1/8 اعالم نموده است به علت 
 عدم در دسترس بودن مالکين پالک 3303/1 تقاضای حذف مقدار ذکر شده از مورد تقاضا

  را نموده اســت(  لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت بــه 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 
قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکيت صادرخواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/02

م الف: 1331260  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

تبصره یک ماده 105 
4/12 بدينوســيله بــه خانــم فاطمــه بهاردانــی باغبادرانــی به شناســنامه شــماره 
231 عيــال دائــم مرحــوم فــرج الــه باغبهادرانــی )مالک ثمنيــه اعيانــی پالک 
 365 فرعــی از 158-  اصلــی واقــع در همــام لنجان بخــش 9 ثبت اصفهــان( ابالغ 
می نمايد که اعيانی پالک فوق توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزيابی گرديده که بهای 
اســتثناء مزبور به مبلغ 44/750/000 ريال ارزيابی گرديده که مبلغ فوق الذکر نزد صندوق 
سپرده اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان توديع گرديده است. لذا مقتضی است 
جهت اخذ سپرده مذکور به اداره ثبت اسناد و امالک باغبادران مراجعه نماييد و در صورتی که 
مدعی تضييع حق می باشيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ انتشار اين آگهی، به دادگاه صالحه 
مراجعه و گواهی طرح دعوی را به اين اداره ارائه نماييد. بديهی اســت در صورتی که ظرف 
مدت مرقوم گواهی طرح دعوی ارائه نگردد، اين اداره سند مالکيت پالک فوق را بدون استثناء 
چيزی از آن صادر خواهد نمود. م الف: 1336258 حميد سعيدی  سرپرست اداره ثبت 

اسناد و امالک باغبهادران 
فقدان سند مالکیت

4/13 نظــر به اینکه ســند مالکیت 18 سهم مشاع از 30 ســهم شش دانگ پالک 
ثبتی شــماره 1841 فرعــی از 26 اصلــی واقع در بخــش 4 خوانســار ذیل دفتر 
امــالک الکترونیکــی 139620302011003041 بــه نام فرج ملــک مختاری 
تحت شماره چاپی مسلســل 322633 ثبت و صادر و تســلیم گردیده است سپس 
حمید ملک مختــاری  طبق وکالت نامه شــماره 148897  مــورخ 1401/03/12 
دفتر 12 خوانســار و وکالت نامه 20066 مــورخ 1400/01/05 دفتــر 5 الیگودرز 
بوکالت از ناصر و فرج ملــک مختاری  با ارائه درخواســت کتبی به شــماره وارده 
140121702011002576 بــه انضمام دو برگ استشــهادیه محلــی که امضاء 
شهود آن ذیل شــماره 140102155852000156 به گواهی دفترخانه 5 خوانسار 
رسیده است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است 
و درخواست صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد 
 تبصره یک اصالحی ذیــل ماده 120 آییــن نامه قانون ثبت در یــک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این اداره تســلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض سند مالکیت یا 
 سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 1338715  اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار 
اخطار اجرایی

4/14 شماره: 558/98  به موجب رای شماره 804 تاریخ 98/12/21 حوزه 2  شورای 
حل اختالف شهرستان لنجان که قطعیت یافته است محکوم علیه سید عباس احمدی 
شیخ شــبانی فرزند علی محمد به نشانی خمینی شــهر زازران جاده نجف آباد اول 
عربزاده  نبش ک ویال محکوم است به انتقال سند خودرو پیکان وانت مدل 1377 به 
شماره انتظامی 579 س 96 ایران 23 به نام محکوم له و پرداخت مبلغ 812/500 ریال 

هزینه دادرسی در حق محکوم له رجبعلی عباس زاده ریزی فرزند علیرضا به نشانی 
زرین شهر خیابان مدیسه ای که شهید محمد سلیمیان پ1،  ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را 
 به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:1337683 

شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان لنجان )زرین شهر(
حذف بهاء ثمنیه اعیانی

4/15 شماره نامه: 140185602025003780 - 1401/03/30 بر اساس تقاضای 
آقای ســعید کریمی فرزند اســماعیل مبنی بر حذف عبارت »به استثناء بهاء ثمنیه 
اعیانی« از تمامت پنج سهم مشاع از یکصد و هفتاد و پنج سهم ششدانگ پالک 1099 
فرعی از 15 اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان مورد ثبت دفتر امالک الکترونیکی 
شماره 140020302025014434 که طبق ســوابق و گواهی دفتر امالک، مالک 
بهاء ثمنیه اعیانی مزبور خانم صفیه نصری همســر مرحوم حســین نصر اصفهانی 
می باشد در اجرای تبصره یک ماده 105 اصالحی آیین نامه قانون ثبت، کارشناس 
 رسمی دادگستری بهاء مورد ثبت فوق را مبلغ 2250000 را تعیین نموده که متقاضی 
فوق الذکر مبلغ مزبور را طی فیش شماره 957729 مورخ 1401/03/30 به صندوق 
سپرده ثبت تودیع نموده و اعالم داشته به مالک دسترسی  نداشته لذا مراتب فقط یک 
مرتبه در روزنامه کثیراالنتشار آگهی می شود تا ذینفع جهت اخذ سپرده مذکور به اداره 
ثبت اسناد و امالک منطقه غرب اصفهان واقع در خیابان طیب کوچه سرلت مراجعه 
نماید و در صورتی که مدعی تضییع حق باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت یکماه 
به مراجع صالحه قضایی مراجعه و گواهی طرح دعوی را به این اداره تسلیم نماید. در 
صورت عدم ارائه گواهی طرح دعوی عبارت »به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی« از سند 
فوق الذکر حذف خواهد شد. م الف: 1340601 ابوالفضل شهریاری نائینی مدیر 

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

اعالم مفقودی 
بــرگ ســبز و کارت موتــور و کارت ســوخت 
موتــور ســیکلت سیســتم احســان تیــپ 125 
 مــدل 1389 بــه رنــگ قرمــز  بــه شــماره پــاک

 ایران 619-22352  و شــماره موتــور *0992673* و 
شماره شاسی *N2N125E8910978  *و شناسه ملی 
IRADN911396910978 به نام آقای جواد اکبری مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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رییس کل دادگستری استان روز گذشته در نشستی با خبرنگاران که به مناسبت 
فرزانه افسرطه 

هفته قوه قضاییه برگزار شد، به برنامه های تحولی دادگستری های استان ها در سال 
۱۴۰۱ اشاره کرد. حجت االسالم جعفری گفت: پیشگیری از وقوع جرم، دعوا و آسیب  های اجتماعی مانند سرقت، 
اعتیاد، کالهبرداری، جرائم مربوط به امالک، جرائم علیه اشخاص، تصادفات، دعاوی خانوادگی، اعتیاد، جرائم 
اخالقی، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی  های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات، توسعه 
اقدامات حمایتی در خصوص امور حسبی، سرعت و دقت در کشف جرم و تعقیب مجرمان شامل افزایش کیفیت 
تحقیقات دادسرا، کشف و تعقیب به موقع و توسعه صلح و ســازش و حل و فصل دعاوی از طرق غیرقضایی و 

توسعه میانجی گری و داوری و استفاده حداکثری از ظرفیت شورای حل اختالف از جمله این برنامه هاست.
در ادامه گزیده ای از اهم سخنان رییس کل دادگستری استان در این نشست را می خوانید:

 درحال حاضر ۵۹۶ شعبه فعال داریم، یعنی ۳۵ درصد با کمبود قاضی و شعب فعال مواجه هستیم.
کمبود نیروی قضایی، نیروی اداری و فضا در دادگستری استان وجود دارد. تالش کردم ذهنیت برخوردار بودن 
استان اصفهان را در قوه قضاییه تغییر دهم، چراکه در برخی از شاخص ها و موارد ما هم رده میانگین استان های 

متوسط و محروم کشور هستیم و در برخی موارد دچار بحران و فوق بحران شده ایم.
 بعد از هفته قوه قضاییه، اولین دوره کارآموزان قضایی را برگزار خواهیم کرد که حتما باید بومی باشند و بنا داریم 
تا پایان ســال ۱۴۰۱ بخش عمده ای از کمبود کادر قضایی استان تامین شود. قوه قضاییه اجازه جذب تا ۲۰۰ نفر 

قاضی را به ما داده که اگر امسال صد نفر را با کارآموزی جذب کنیم، بخشی از مشکل حل می شود.
سهمیه استان ۳۵۰ کارمند اداری بود که با دســتور رییس قوه قضاییه به دو برابر افزایش یافت. با اتمام دوره 

کارآموزی طی ماه های آینده ۷۰۰ نیروی اداری به ما اضافه می شود.

 

یک میلیون و ۵۶۴ هزار و ۹۵ فقره پرونده از ابتدای تیرماه سال قبل تا ابتدای تیر امسال وارد دادگستری استان 
شد؛ از این تعداد، یک میلیون و ۴۳۲ هزار و ۳۴۲ پرونده مختوم شد که این حجم  از پرونده نمونه بارز کار جهادی 

است.
 از نظر وقوع یعنی تشکیل پرونده و بدون ثبت مجدد، ۹۲۱ هزار و ۸۴۲ فقره پرونده براساس آمار سامانه یکتا 

ثبت شده که همچنان عدد زیادی است.
هر پرونده حداقل دو طرف دارد و ما نمی توانیم همه را راضی کنیم؛ اما نباید برخورد نامناسب و رفتار غیراسالمی 

داشته باشیم و یا در فرآیند رسیدگی و اجرای احکام باعث نارضایتی مردم شویم.
 طی یک سال گذشته ۴ هزار و ۴۶۵ مورد مالقات مردمی داشته ایم که از این تعداد، ۳ هزار و ۸۶۷ مورد معادل 
۸۶ درصد فقط توسط بنده انجام شد. اعتقاد داریم باید با تمام وجود در خدمت مردم به عنوان سرمایه اجتماعی 

باشیم، بر این اساس تمام مطالبات مردمی را دریافت و بررسی کرده ایم.
ماده ۴۷۷ جنبه ارفاقی دارد و قانونگذار اجازه داده کســی که حکم خالف شرع گرفته دوباره تقاضای بررسی 
دهد. باالی ۹۰ درصد از آرای صادر شده ای که اعالم شده خالف شرع است، رد شده و فقط ۳ درصد خالف شرع 

بوده است.
 طی ۸ ماه، ۴ هزار و ۹۲۰ درخواست در ماده ۴۷۷ داشتیم که با تعیین کارگروه های قضات تجدیدنظر، ۳ هزار 
و ۴۴۲ پرونده بررسی و نتیجه آن مشخص شد. در حال حاضر در بررسی ماده ۴۷۷ و اعاده دادرسی اطاله نخواهیم 

داشت و زمان بررسی پرونده ها از مردادماه طی کمتر از دو ماه انجام خواهد شد.
 طی یک سال گذشته ۶۷ هزار و ۶۶۲ پرونده وارد شعب اجرای احکام مدنی در استان وارد شد. ۶۷ هزار و ۱۳۷ 

پرونده نیز  رسیدگی و مختومه شد. 
 در اجرای احکام مشکالت، موانع و کمبودهایی داریم، ضمن اینکه نگران اختالفات خانوادگی هستیم و باید بر 
تحکیم بنیان خانواده کار کرد. در جرائم غیرعمد هم ســتاد دیه و هم خیرین فعال هستند و به ویژه در اصفهان 
خیرین بسیار فعال هستند، اما مبالغ محکومیت بسیار باالســت و به همین دلیل نمی توانیم همه پرونده های 

اجرای احکام را مختومه کنیم.
 هر شعبه قضایی باالی ۲۰۰ پرونده رسیدگی می کند، ۱۹۸ همکار قضایی و هزار و ۵۴۲ همکار اداری به صورت 

افتخاری به پرونده های شورای حل اختالف که منجر به صلح و سازش نمی شود، رسیدگی می کنند.
 ۳۳۴ شعبه فعال شورای حل اختالف در استان فعال است، طی یک سال گذشته ۳۲۴ هزار و ۹۶ پرونده به 
شورای حل اختالف استان وارد شــد و در همین مدت ۳۲۵ هزار و ۷۹۵ پرونده مختومه شد. میانگین کشوری 

صلح و سازش ۳۹ درصد است، درحالی که در استان اصفهان ۴۲ درصد اعالم شد.
 ۴۳ فقره پرونده با موضوعات کالهبرداری شبکه ای منتهی به اخالل در نظام اقتصادی کشور، تخلف از تعهدات 
ارزی با عدم ارائه برگه سبز گمرکی، ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی به بانک ها، دریافت ارز دولتی و فروش آن در 
بازار آزاد و اخالل در نظام اقتصادی از طریق قاچاق سوخت و حامل های انرژی یارانه ای و سهمیه آراد یارانه ای در 

استان داشتیم.
 در مبارزه با فساد اداری و اقتصادی عهد بسته ایم و دستگاه قضایی به هیچ وجه کوتاه نمی آید، با استفاده از 
ظرفیت های انتظامی، امنیتی و اطالعاتی لیست کل اراذل و اوباش در استان شناسایی شده و مرحله بعد کنترل 
و مهار آنهاست. بنای جدی داریم اگر دست از سلب آرامش مردم نکشند که خط قرمز ماست با آنها برخورد کنیم و 

به مردم استان قول می دهم شدیدترین برخوردها را با سلب کنندگان امنیت مردم خواهیم داشت.
 مردم به ما مراجعه و از وضعیت برخی حوزه های اجتماعی گالیه دارند، من هشدار نمی دهم عمل می کنم، چون 
برنامه ریزی انجام شده است. دشمن در حال انجام عملیات روانی است و االن محله هایی در اصفهان داریم که مردم 
به ما مراجعه می کنند و از افراد بی توجه و بی مسئولیتی شکایت دارند که می خواهند خوش گذرانی کنند و آسایش 
مردم را سلب می کنند. به نیروی انتظامی گفته ایم در هر محله ای که این افراد باعث سلب آسایش مردم هستند با 
قوت برخورد کنند و تاکید کردیم برای آزادی خودروهایشان توصیه هیچ احدی را نپذیرند. ظرف چند روز آینده با این 

پدیده در استان به شدت برخورد می شود و ماشین ها و وسایل نقلیه توقیف و هیچ مالحظه ای نخواهد شد.
 آمار جرائم خشن در استان باال نیست، اما حتی یک مورد هم برای ما زیاد است، ستادی به نام کنترل مجرمین 
سابقه دار و حرفه ای داریم که در آنجا راجع به جرائم مهم و خشن و مرتکبین آنها تصمیم گیری می کنیم. درحال 
حاضر آمار برخی جرائم خشن در استان کاهش داشته، اما سرقت در خیلی از استان های کشور ازجمله استان 

اصفهان در رده باالست.
 سال گذشته در پرونده های کیفری سرقت با ۹۵ هزار و ۶۱۲ فقره پرونده رتبه اول و در پرونده های حقوقی اولین 

دادخواست مطالبه خسارت با ۶۲ هزار پرونده بوده است.
در اســتان اصفهان نزدیک به ۹۰۰ قاضی داریم، از این تعداد تنها از ۵ قاضی گزارش تخلفات رسید که درحال 
رسیدگی است، البته نمی گوییم همه قضات مصون از خطا هستند، ولی اکثریت قریب به اتفاق با رعایت انصاف 

و عدالت و دقت فعالیت می کنند.
جامعه باید تحمل اجرای حدود را داشته باشــد و همراهی کند، زمانی بود که جامعه اجرای حدود را مطالبه 
می کرد. برخی می گویند جلوی دانه درشت ها را بگیرید، درحالی که ما با مفسدان اقتصادی هم با جدیت برخورد 

می کنیم و نباید مسائل را به هم گره زد.
سال گذشته ۱۱۱ میلیون و ۹۷۷ هزار و ۷۰۰ متر مربع از اراضی ملی در استان اصفهان رفع تصرف شد و بالغ بر ۹۸ 
درصد از اراضی ملی و دولتی براساس قانون حدنگار کاداستر اجرا شــد. ۳ هزار و ۲۹۸ متر مربع حریم و بستر 
رودخانه ها آزادسازی شد. همچنین ۴۶ پرونده تصرف عدوانی اراضی ملی از طرف منابع طبیعی به دستگاه قضایی 

آمد که حکم به نفع دولت صادر شد.
 )با اشاره به بازدید از ۱۳۴ واحد تولیدی استان(: در این راستا ۴۸۱ مورد مکاتبه قضایی انجام شد و ۱۰۵ واحد 

تولیدی با پیگیری های ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی دادگستری احیا و ۳ هزار و ۲۳۰ کارگر به کار بازگشتند.

جامعه

جانشین فرمانده انتظامی اســتان اصفهان از انهدام 
۳ باند سرقت مســلحانه و کشــف ۱۸ میلیارد ریال 
اموال مسروقه در عملیات کارآگاهان پلیس آگاهی 
خبر داد. ســردار محمدرضا هاشــمی فر، جانشین 
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان اظهار داشــت: در 
پی وقوع سرقت مســلحانه از یک دستگاه خودروی 
تریلر کشــنده حامل ۲۰ تن و ۷۰۰ کیلــو تیرآهن در 
یکی از محورهای استان اصفهان موضوع به طور ویژه 
در دســتور کار کارآگاهان پلیــس آگاهی فرماندهی 
انتظامی اســتان اصفهان قرار گرفــت و در نهایت با 

اشرافیت و رصد هوشمندانه متهمان، اعضای باندی 
۴ نفره که همگی دارای سابقه کیفری بودند، دستگیر 
شدند.وی از دســتگیری مالخری که اقدام به خرید 
محموله تیرآهن از سارقان کرده بود خبر داد و گفت: 
ارزش این محموله برابر ارزیابی کارشناسان مربوطه 
بالغ بر ۳ میلیــارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شــده 
است.هاشمی فر با اشــاره به دستگیری اعضای باند 
۹ نفره که در زمینه سرقت مســلحانه خودرو، اماکن، 
مغازه و احشام فعالیت می کردند، گفت: متهمان در 
تحقیقــات صورت گرفته به ۸ فقره ســرقت معترف 
شدند که برابر ارزیابی صورت گرفته توسط کارشناسان 
مربوطه ارزش اموال مکشــوفه از مخفیگاه های این 
متهمان نیز بالغ بــر ۱۲ میلیــارد و ۵۰۰ میلیون ریال 
است.جانشــین فرمانده انتظامی استان اصفهان در 
بخش دیگری از صحبت های خود بیان کرد: با تالش 

شبانه روزی و اقدامات هوشمندانه کارآگاهان پلیس 
آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان اعضای 
باند ۳ نفره ای که اقدام به ســرقت مســلحانه از یک 
منزل و یک باغ کرده بودند هم دستگیر و در بازرسی 
از مخفیگاه آنان تعداد قابل توجهی اموال مســروقه 
به ارزش ۲ میلیارد ریال کشــف شــد.وی ادامه داد: 
ماموران پلیس اطالعات اســتان در طرحی مشترک 
با همکاری ماموران پلیس اطالعات شهرستان های 
نجف آباد و تیران و کرون موفق شدند باند ۳ نفره ای که 
اقدام به قاچاق سالح به استان می کردند را شناسایی 
و دستگیر کنند.هاشمی فر با بیان اینکه از این باند ۳۳ 
قبضه سالح شامل ۲۳ قبضه اسلحه شکاری و ۱۰ قبضه 
اسلحه کلت جنگی کشف شده است، خاطرنشان کرد: 
متهمان دستگیر شــده برای انجام اقدامات قانونی 

تحویل مرجع قضایی شدند.

3 باند سرقت مسلحانه در اصفهان منهدم شد

خنده از ته دل 
کودکان پناهنده 

افغان
اردوگاه اســکان پناهجویان 
افغانســتانی در حومه شــهر 

الهور پاکستان.

رییس اداره ارزیابی عملکرد اداره کل آموزش وپرورش استان:
کمک به مدارس اجباری نیست

رییس اداره ارزیابی عملکرد اداره کل آموزش وپرورش اســتان اصفهــان از ثبت نام یک میلیون 
دانش آموز در سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: به همه مدارس اعالم کرده ایم در زمان ثبت نام 
هزینــه ای از خانواده ها گرفته نشــود، 
اما اولیای دانش آمــوزان می توانند از 
ابتــدای مهر مشــارکت های داوطلبانه 
مردمی داشته باشند.مصطفی درستکار 
با اشاره به شروع ثبت نام دانش آموزان 
مدارس ابتدایی از دهــم خرداد، اظهار 
کرد: ثبت نام پایه اول به صورت حضوری 
اســت. دانش آموزان پــس از مراجعه 
به مدرســه پیش ثبت نام می شــوند، 
مشــخصات آنها در ســامانه سنجش 
سالمت وارد می شود و بعد از آن به پایگاه های سنجش مراجعه می کنند. پایگاه های سنجش از 
ابتدای تیرماه فعال شده و بعد از اینکه سنجش سالمت انجام شد، باید به همان مدرسه مراجعه 
و به صورت قطعی ثبت نام کنند. وی با اشــاره به اینکه برای میان پایه های دوره ابتدایی نیازی به 
مراجعه به مدرسه نیست، گفت: بعد از واردکردن نمرات ارزشیابی دانش آموزان، مدیر مدرسه آنها 
را به پایه باالتر انتقال می دهد و نیازی به مراجعه حضوری به مدرسه نیست.رییس اداره ارزیابی 
عملکرد اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان از آغاز ثبت نام متوسطه اول از اول تیرماه خبر داد 
و گفت: برای پایه هفتم باید اولیای دانش آموزان روزهای دوشنبه و چهارشنبه به صورت حضوری 
به مدرســه مراجعه و ثبت نام کنند، اما برای میان پایه های متوسطه اول نیازی به مراجعه نیست 
و مدیر مدرسه دانش آموزانی که در امتحانات پایان ســال قبول شده اند را به پایه های باالتر ارتقا 
می دهد.وی با بیان اینکه دانش آموزان متوســطه دوم باید فرم هدایت تحصیلی دریافت کنند، 
گفت: این دانش آموزان نیمه تیرماه به دبیرســتان های نظری یا هنرستان ها مراجعه و ثبت نام 
می کنند.درستکار در مورد دانش آموزانی که به هر دلیل قصد تغییر مدرسه قبلی خود را دارند، گفت: 
این دانش آموزان باید به ادارات آموزش وپرورش مراجعه کنند تا آنها را به نزدیک ترین مدرســه 
محل سکونت شان که ظرفیت ثبت نام دارد هدایت کنند، چون معتقدیم مدارس محدوده سکونت 
دانش آموزان بهترین مدرسه برای آنهاســت. ما به همه مدارس سطح استان توجه داریم، ضمن 
اینکه تحصیل در مدارس محدوده سکونت دانش آموزان برای رفت وآمد آنها و سرزدن پدر و مادر 
به مدرسه و رسیدگی به وضعیت تحصیلی فرزندشان بهتر است.وی با اشاره به اینکه گاهی برخی 
از والدین یا دانش آموزان به ثبت نام و تحصیل در مدرســه خاصی اصرار دارند، گفت: اولویت اول 
ثبت نام در محدوده سکونت اســت، اما بعد از اینکه دانش آموزان محدوده ثبت نام شدند، برای 
ثبت نام خارج از محدوده در دوره متوسطه فرم های ویژه ای در اختیار مدارس قرار داده ایم که فرم 
امتیازبندی است. دانش آموزان این فرم ها را پر می کنند و مدارک خود را تحویل مدارس تحویل 
می دهند تا به تعدادی که ظرفیت خالی دارند بتوانند دانش آمــوزان خارج از محدوده را ثبت نام 
کنند. این فرم شــرایط برابری برای همه فراهم می کند، اما باز هم تاکیــد می کنیم اولویت اول 
محدوده سکونت است و اگر ظرفیت خالی باقی بماند، بر اساس باالترین امتیاز، ظرفیت خالی 
مدارس تکمیل می شود. رییس اداره ارزیابی عملکرد اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان با 
اشاره به اینکه به همه مدارس اعالم کرده ایم در زمان ثبت نام هزینه ای از خانواده ها گرفته نشود، 
گفت: اما اولیای دانش آموزان می توانند از ابتدای مهر مشــارکت های داوطلبانه مردمی داشته 
باشند و در تعلیم وتربیت فرزندان شان مشــارکت کنند، اما باز هم تاکید داریم که مشارکت های 
داوطلبانه مردمی بایــد در زمان خودش یعنی ابتــدای مهرماه دریافت شــود، ضمن اینکه این 

مشارکت داوطلبانه است و صرف تعلیم وتربیت فرزندان شان خواهد شد.

وز عکس ر

خبر روزبا مسئولان

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی 
مجلس شورای اسالمی مطرح کرد:

مجلس؛ حامی اقشار 
 کم درآمد در پوشش 

بیمه سالمت
مجلــس حامــی اقشــار کم درآمــد در طرح 
پوشش بیمه همگانی ســالمت است. عباس 
مقتدایــی، نماینده مردم اصفهــان در مجلس 
در دیدار مدیرکل بیمه ســالمت استان اصفهان 
با نایب رییس کمیســیون امنیت ملی مجلس 
شــورای اســالمی، گفــت: یکــی از مهم ترین 
دغدغــه نماینــدگان مجلس، ســالمت مردم 
و هزینه های کمرشــکن درمان جامعه اســت 
که پیشــنهاد اضافه کردن بودجه صندوق های 
 بیمه ای به هیئت رییســه مجلس ارائه شــده

 است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
از اجرای طرح پزشک خانواده شهری قدردانی 
کرد و افزود: با نظارت بــر عملکرد ارائه خدمات 
درمانی می تــوان حمایت مناســب از بیماران 
و جلب رضایــت از آنان داشــت.مدیرکل بیمه 
ســالمت اســتان اصفهان در این دیدار با ارائه 
گزارشی از عملکرد صندوق های بیمه ای سازمان 
بیمه سالمت گفت: در حال حاضر از یک میلیون 
و هشتصد هزار نفر بیمه شده این سازمان، یک 
میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در قالب صندوق های بیمه 
روستاییان، عشایر و شهر های زیر ۲۰ هزار نفر و 
بیمه سالمت همگانی با اختصاص یارانه دولت 
رایگان تحت پوشــش قرار گرفته و از خدمات 
مراکز درمانی طرف قرارداد بهره مند می شــوند.

صفاری، دغدغــه اصلی مدیریت ارشــد بیمه 
سالمت استان را پوشش سالمت استان دانست 
و افزود: تالش می شــود با نظــارت بر عملکرد 
پزشکان خانواده در روستا ها و شهر ها، خدمات 

مطلوب به بیمه شدگان ارائه شود.
وی افزود: یکی از آرزوهای فعاالن و دلســوزان 
نظــام ســالمت کشــور، تحقق تجمیــع همه 
صندوق های بیمه ای درمان در یک سازمان است 
که انتظار می رود نماینــدگان مجلس انقالبی 
با ارائه طرحی، تجمیــع صندوق های بیمه پایه 
درمان در یک سازمان را مصوب و بر اجرای دقیق 

آن نظارت کنند.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان گفت: برنامه ریزی های الزم برای تامین کسری ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفری نیروی انسانی برای پروژه مهر در سال 
تحصیلی ۱۴۰۱ -۱۴۰۲ در استان صورت گرفته است.سید احمد بنی لوحی  افزود: این میزان کسری نیرو در پی بازنشسته شدن تعداد زیادی از معلمان در سال تحصیلی جاری 
در استان به وجود آمد که باید برای مهر امسال جبران می شد.وی اظهار داشت: به این منظور از ظرفیت دانشگاه فرهنگیان، نیروهای استخدامی و نیز نیروهای سربازمعلم برای 
جبران بخشی از این کمبود بهره گرفته می شود.معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان افزود: بخش دیگری نیز از طریق به کارگیری نیروهای خرید 
خدمات آموزشی که صالحیت آنها مورد تایید قرار گرفته است، تامین می شود.به گفته وی، برای نیروهای جذب شده از طریق آزمون استخدامی و همچنین سرباز معلم ها 
در طول فصل تابستان دوره آموزشی برای افزایش مهارت تدریس در آنها برگزار می شود.بنی لوحی در بخش دیگری به وضعیت فضاهای آموزشی برای سال تحصیلی آتی 
اشاره کرد و گفت: در سفر اخیر رییس جمهور و وزیر آموزش وپرورش به استان، اعتبارات خوبی برای بازسازی کالس ها و تجهیز در استان اختصاص یافت.دبیر پروژه مهر 
تحصیلی اداره کل آموزش وپرورش اصفهان افزود: بازسازی و مرمت این کالس ها در صورت تامین به موقع اعتبارات سفر رییس جمهور برای مهر آتی به اتمام خواهد رسید.

وی افزود: با این برنامه ریزی پیش بینی می شود که استان مشکلی از بابت فضای فیزیکی و نیروی انسانی در سال تحصیلی آتی نخواهد داشت.

کسری بیش از 1۶ هزار نیروی انسانی برای پروژه مهر امسال در اصفهان تامین می شود

رییس کل دادگستری استان اصفهان:

سلب آسایش مردم خط قرمزمان است

با استفاده از ظرفیت های انتظامی، امنیتی و اطالعاتی 
لیست کل اراذل و اوباش در استان شناسایی شده و مرحله 
بعد کنترل و مهار آنهاست. بنای جدی داریم اگر دست از 
سلب آرامش مردم نکشند که خط قرمز ماست با آنها برخورد 
کنیم و به مردم استان قول می دهم شدیدترین برخوردها را 

با سلب کنندگان امنیت مردم خواهیم داشت



پیشکسوت فوتبال: 

تلویزیون از روی کینه و تسویه حساب شخصی به »محرم« حمله کرد
محرم نویدکیا پس از دو سال جام نگرفتن در سپاهان از این تیم استعفا داد تا باشگاه به دنبال  جانشین او باشد. حال اینکه چرا محبوب ترین بازیکن اصفهان نتوانست 
در تیم پر مهره و پر هزینه سپاهان جام بگیرد، شاید به کم تجربگی او برگردد.رسول کربکندی، پیشکسوت فوتبال ایران و اصفهان اعتقاد دارد، آوردن نویدکیا به عنوان 
سرمربی سوزاندن او بود.کربکندی گفت: برنامه های باشــگاه برای قهرمانی بود چون هزینه هایی که کرده بودند فقط برای جام گرفتن بود. وقتی باشگاهی این همه 
هزینه می کند، ولی جام نمی گیرد مشخص است که سرمربی اش تحت فشار قرار می گیرد. البته این نوع سرمایه گذاری برای تیم ها و آوردن مربیان جوان سوزاندن 
سرمایه هاست که این اتفاق برای محرم رخ داد. او مربی با شخصیتی بود که نوع برخوردها و مصاحبه هایش کامال حرفه  ای بود، ولی متاسفانه در فرهنگ فوتبال ایران 
جواب نداد و تیمش نیز جام نگرفت.وی در مورد اینکه مجری تلویزیون مدعی شد که محرم باید ۱۰ سال از فوتبال کنار گذاشته شود، گفت:این یک تسویه حساب و کینه 
شخصی است که تلویزیون انجام داد، وگرنه محرم نویدکیا باز هم می تواند دوباره به مربیگری برگردد و کارش را انجام دهد. محرم محبوبیت خاص خودش را دارد و هر 

وقت بخواهد می تواند در کار مربیگری فعالیت کند.
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»لواندوفسکی« اشتباه کرد
ستاره سابق لهستانی معتقد است رابرت لواندوفسکی رفتارهای درستی در قبال جدایی از بایرن نداشته 
و زمان بندی حرف هایش درست نبود.توماژ هایتو، بازیکن سابق لهستانی که سابقه بازی برای شالکه 
و نورنبرگ را دارد و این روزها برای شبکه های ورزشی کشورش به کارشناسی فوتبال می پردازد، در مورد 
وضعیت لواندوفسکی  گفت:» معتقدم این وضعیت باید در داخل باشگاه حل و فصل می شد و به بیرون 
درز نمی کرد. اطمینان دارم که با رومینیگه و اولی هوینــس در رأس بایرن، هرگز این اتفاق رخ نمی داد. 
هوینس و رومینیگه اجازه نمی دادند این مشــکالت علنی شــود. نه بایرن به این وضعیت نیاز دارد نه 
لواندوفسکی.«هایتو ادامه داد:» اغلب با لواندوفسکی صحبت می کنم و از یک سال پیش می دانم که 
قصد جدایی دارد. او اعتقاد دارد این آخرین فرصت برای تجربه چالشی جدید در فوتبال است. به شخصه 
از رفتارهای اخیر رابرت خوشم نیامده و نشست خبری تیم ملی لهستان جای صحبت در مورد جدایی از 

بایرن نبود. او را درک نمی کنم و زمان درستی برای حرف هایش انتخاب نکرد.«
 

مهاجم سرخ ها مشتری ندارد!
در یونایتد این اتفاق نظر وجود دارد که نگرش مارسیال، یکی از مشکالت اصلی او بوده است. به دلیل 
عدم ابراز عالقه باشگاه دیگری به آنتونی مارسیال، منچســتریونایتد خودش را برای همکاری با این 
مهاجم فرانسوی در فصل آینده آماده می کند. به گزارش Manchester Evening News، مارسیال 
۲۶ ساله طی دو فصل اخیر فقط ۸ گل برای شیاطین سرخ به ثمر رسانده و در دوران قرضی خود در سویا 
هم نتوانست انتظارات را برآورده کند. منابع مطلع می گویند پس از ثبت تنها ۲ گل و فقط ۴ بار قرار گرفتن 
در ترکیب اصلی یونایتد در فصل گذشته، هیچ باشگاهی جویای شرایط او نشده است. سال گذشته بود 
که دیدیه دشان تصمیم گرفت مارسیال را از ترکیب تیم ملی فرانسه کنار بگذارد و بر اساس شرایط فعلی، 
بعید است که او برای حضور در جام جهانی شانسی داشته باشد. مارسیال باید  همراه دیگر بازیکنان غیر 

ملی پوش یونایتد، برای تمرینات پیش فصل در کمپ کرینگتون حضور پیدا  کند. 
 

چرا بارسلونا تخفیف نمی دهد؟!
تالش های منچستریونایتد برای جذب فرانکی دی یونگ از بارســلونا به دلیل قوانین مالی اللیگا 
با مشکل مواجه شده اســت.فرانکی دی یونگ، هافبک هلندی بارســلونا، تابستان امسال هدف 
شماره یک نقل و انتقاالتی منچستریونایتد بوده است. اریک تن هاخ، سرمربی جدید یونایتد برای 
در اختیار داشتن ســتاره ســابقش در آژاکس اصرار دارد، ولی یونایتد تا اینجا در توافق با کاتاالنها 
ناموفق بوده است.گفته می شود یونایتد به بارسا پیشنهاد داده که 7۲ میلیون یورو به صورت نقد و 
۶ میلیون یورو به صورت پاداش پرداخت کند؛ اما بارسلونا خواهان دریافت 9۰ میلیون یورو است. 
علت اصلی بن  بست در مذاکرات دو باشگاه، قوانین مالی اللیگا و محدودیت های ناشی از آن بوده.

اللیگا باشگاه بارسلونا را به دلیل نقض کردن محدودیت در میزان دستمزد پرداختی، جریمه کرده 
و بر اساس این جریمه، بارسلونا تنها می تواند یک سوم درآمد را در بازار نقل و انتقاالت برای خرید 

بازیکن جدید خرج کند.
 

مقصد احتمالی »ژکو« مشخص شد
اینتر به دنبال راهی برای قطع همکاری با ژکو است.به نقل از گاتزتا دلو اسپورت؛ جدایی ژکو از اینتر 
پس از یک فصل قطعی است. نراتزوری به دنبال راهی برای فسخ قرارداد او با حداقل هزینه است. 
از قرارداد این مهاجم 3۶ ســاله با اینتر هنوز یک فصل دیگر باقی مانده و پیدا کردن تیمی برای او 
آسان نیست چراکه دستمزد باالی ژکو مانع بزرگی بر سر راه جدایی او از نراتزوری محسوب می شود. 
والنسیا و یوونتوس به واسطه حضور جنارو گتوزو و مکس الگری محتمل ترین گزینه ها برای انتقال 

ژکو هستند؛ اما هنوز هیچ تیمی به صورت رسمی، او را از اینتر درخواست نکرده است.

سرمربی جدید سپاهان؛ یک انتخاب جذاب

بوی جوی »مورینیو«!

پس از هفته هــا گمانه زنی درباره انتخاب جانشــین محــرم نویدکیا 
به نظر می رســد انتظار هواداران ســپاهان نیز مانند استقاللی ها رو به 

پایان است.
 درست همانطور که انتخاب جانشــین فرهاد مجیدی برای مصطفی 
آجورلو بسیار ســخت بود و او تالش زیادی داشــت تا گزینه مناسبی 
را انتخاب کند و بســیاری از گزینه های ایرانی هم بــه همین دلیل از 
پذیرفتن این مسئولیت اجتناب کردند، در سپاهان هم همین رویه به 
شکلی دیگر جریان داشت و مدیران باشگاه که می دانستند گزینه ایرانی 
به شدت از سوی هواداران پس زده می شــود، از همان ابتدا به دنبال 
گزینه خارجی رفتند.فیلیکس مــاگات آلمانی، اولین مربی ای بود که 
به صورت جدی مذاکرات مدیران سپاهان با او آغاز شد ولی این مربی 
با تجربه که افتخارات زیادی در فوتبال آلمان دارد، در شــرایطی که به 
حضور در سپاهان بسیار نزدیک شــده بود، درنهایت تصمیم گرفت به 
ایران نیاید.پس از اینکه محمدرضا ســاکت در مذاکره با ماگات به بن 
بست رسید، تمرکز روی سایر گزینه هایی که کارنامه آنها بررسی شده 
بود افزایش یافت و از میان آنها مذاکرات بــا ژوزه مورایس با جدیت 
بیشتری دنبال شد و در هفته  گذشــته این مربی به ایران آمد و سفر 

دو روزه ای به اصفهان داشت تا شــرایط حضور در سپاهان را از نزدیک 
بررسی کند.پس از این سفر که با جلساتی طوالنی مدت میان مدیران 
ســپاهان و این مربی در اصفهان همراه بود، بر سر جزییات توافق شد 
ولی مبلغ قرارداد، رســمی شــدن اعالم حضور این مربی پرتغالی5۶ 
ساله را کمی به تعویق انداخت.حاال اما پس از چند روز از بازگشت این 
مربی به کشورش به نظر می رســد کار حضور این مربی در سپاهان در 
حال نهایی شدن اســت و فقط این مربی که قصد دارد خانواده اش را 
نیز به ایران بیاورد، با توجه به اخباری که از وضعیت ایران در رسانه های 
جهان مخابره می  شود، در حال بررسی بیشتر شرایط و احتماال مشورت 
با مربیان پرتغالی اســت که ســابقه کار در ایران را دارند تا نســبت به 
امنیت خانواده اش اطمینان حاصل پیدا کند.مورایس که دوران بازی 
قابل توجهی ندارد، از آخرین ســال دهه نود میالدی کارش را به عنوان 
سرمربی تیم دوم بنفیکا آغاز کرد و سپس طی ۲۰ سال گذشته شانس 
حضور در کشــورهای مختلفی نظیر آلمان، انگلیس، ایتالیا، اسپانیا، 
یونان، ترکیــه، تونس، یونان، ســوئد، عربســتان و کره جنوبی را پیدا 
کرده اســت. جالب اینکه این مربی که تجربه باالیی از کار مربیگری و 
دستیاری در کشورهای مختلف را دارد در الهالل عربستان و چونبوک 

موتورز کره جنوبی توانســته به مقام قهرمانی هم دســت پیدا کند که 
می تواند خبر خوبی برای هواداران ســپاهان باشد که امیدوارند با این 
مربی به ششــمین قهرمانی تاریخ لیگ برتر دســت پیدا کنند.یکی از 
نکات قابل توجه در کارنامه این مربی پرتغالــی دوران پربار حضور به 
عنوان دستیار ژوزه مورینیو در چلسی، اینترمیالن و رئال مادرید است 
که به قهرمانی های قابل توجهی ختم شده است.طی سال های اخیر 
مربیان نظیر استانکو پوکله پوویچ کروات، ادسون تاوارس برزیلی، لوکا 
بوناچیچ کروات، ویرای برزیلی و فیرات آلمانی در ســپاهان به عنوان 
سرمربی حضور داشــته اند. البته اســتیماچ و کرانچار آخرین مربیان 
خارجی سپاهان به شمار می  روند که نتایج خوبی کسب نکردند و حاال 
پس از 5 سال بار دیگر قرار است هدایت طالیی پوشان اصفهانی برعهده 
یک مربی خارجی گذاشته شود.حاال و در شرایطی که ریکاردو پینتوی 
پرتغالی پس از انتخاب به عنوان مربی استقالل است و به زودی کارش 
را در تهران آغاز خواهد کرد، به نظر می رســد دومین مربی پرتغالی نیز 
برای حضور در رأس کادر فنی سپاهان به زودی کارش تمام می شود. در 
واقع برای نهایی شدن این انتقال که بر سر جزییات و حتی مبلغ قرارداد 

آن توافق حاصل شده، تنها یک امضا باقی مانده است.

خبر روز

پیشکسوت فوتبال:

»گل محمدی« تخم دو زرده می گذارد؟!
پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس گفت: مگر این مربی تخم دو زرده برای پرسپولیس می گذارد؟وحید 
قلیچ در واکنش به قرارداد ۴۰ میلیارد تومانی ســرمربی و خرید بازیکنان میلیــاردی برای تیم فوتبال 
پرسپولیس بار دیگر لب به انتقاد گشود و اظهار داشت: ۴۰ میلیارد تومان از کجا می آید که به یک مربی 
می  دهند؟ مربی ای که با تاکتیک برانکو جلو رفت چه تاکتیک جدیدی برای پرســپولیس به گذاشــته 
است، جز اینکه تیم پرســپولیس، فوتبال محتاطانه و عقب بازی کند. بهترین بازیکنان دنیا را هم جمع 
کنید، اما فوتبالی محتاطانه ارائه دهد باز هم نتیجه نخواهد گرفت.وی افزود: این پول هایی که برای خرید 
بازیکنان به باشگاه پرسپولیس آمده است، از کجاست؟ عیب ندارد به من فحش بدهید،  اما حرف حق 
را می گویم.قلیچ در مورد قرارداد ۴۰ میلیارد تومانی یحیی گل محمدی گفت: مگر این مربی تخم دو زرده 
برای پرسپولیس می گذارد؟ گل محمدی چه کاری برای پرسپولیس کرده است که حاال باید قراردادش 

چند صد برابر شود. فقط چون هر هفته یک بار قهر می کرد با او قرارداد ۴۰ میلیاردی بستند.
 

»مهرداد محمدی« در العربی ماندنی شد
باشگاه العربی قطر قصدی برای فروش بازیکن ایرانی خود در فصل نقل و انتقاالت تابستانی ندارد.به نقل 
از الرای، مهرداد محمدی در فصلی که گذشت به خاطر آسیب دیدگی که داشت نتوانست برای العربی به 
میدان برود و فرشید اسماعیلی جایگزین او شد. محمدی قبل از آسیب دیدگی فصل بسیار خوبی را با 
العربی تجربه کرد و بهترین گلزن تیمش بود.طبق اعالم روزنامه الرای، مهرداد محمدی با العربی قرارداد 
دارد و این بازیکن ایرانی به حضورش در العربی ادامه خواهد داد. العربی در فصلی که گذشت نتایج بسیار 
خوبی به دست آورد  و برای نخستین بار قهرمان جام حذفی قطر شد و در لیگ ستارگان هم در رده چهارم 

جدول رده بندی قرار گرفت. قرار است که این تیم قطری اردوی سه هفته ای را در اسپانیا برگزار کند.
 

شکار جدید »استراماچونی« به جای »عزت اللهی«
سرمربی پیشین استقالل ستاره الریان قطر را جذب کرد.سعید عزت اللهی، هافبک ملی پوش کشورمان 
بعد از ۶ ماه حضور قرضی در ترکیب الغرافه قطر زیرنظر استراماچونی نتوانست رضایت مدیریت باشگاه 
قطری را جلب کند.مصدومیت های متوالی هافبک ملی پوش ایرانی باعث شد تا این بازیکن بعد از اتمام 
دوران حضور قرضی اش در قطر در لیست خروج قرار بگیرد.استراماچونی، روی نیمکت الغرافه دست 
به کار شده تا تیمش را برای فصل آینده تقویت کند. یاسین براهیمی، ستاره ملی پوش الجزایری الریان 
اولین خرید استراماچونی در خط میانی است که جانشین عزت اللهی خواهد شد.ابراهیمی، ستاره الریان 

در فصل گذشته بود و با قراردادی دو ساله به الغرافه ملحق شد.
 

روایت رسانه پرتغالی از آغاز ماجراجویی جدید »ساپینتو« در ایران
رسانه پرتغالی به انتخاب سرمربی جدید استقالل واکنش نشان داد.باشگاه استقالل تهران بعد از یک 
ماه رایزنی ها برای انتخاب ســرمربی به جای فرهاد مجیدی در نهایت از سرمربی جدید رونمایی کرد.

ریکاردو ساپینتو ،سرمربی پرتغالی و ۴9 ساله سه شنبه شب وارد ایران شد تا کار خود  را به صورت رسمی 
به عنوان سرمربی جدید استقالل آغاز کند. نشــریه »desporto.sapo« پرتغال در واکنش به انتقال 
مربی پرتغالی نوشت: قهرمان فوتبال ایران اعالم کرد ریکاردو سا پینتو پرتغالی که فصل گذشته نتوانست 
مانع از سقوط موریرنزه به لیگ دسته دوم شود، سرمربی جدید استقالل شد.مهاجم سابق ۴9 ساله پس 
از کار در صربستان، یونان، عربستان سعودی، بلژیک، لهستان، برزیل و ترکیه، ماجراجویی جدیدی در 
خارج از کشور خواهد داشت. استقالل پس از یک دوره رقابتی که هیچ شکستی در آن متحمل نشد )۱9 
برد و ۱۱ تساوی( قهرمان فعلی ایران است.پیش از این در پرتغال، ساپینتو مربیگری اسپورتینگ،  براگا، 

بلننسس و موریرنزه را برعهده داشته است.

مستطیل سبز

 چراغ سبـز اینستاگرامی 
»کی روش« به فوتبال ایران!

3۰ خــرداد، چهارمین ســالروز دیــدار ایران 
و اســپانیا در جام جهانی ۲۰۱۸ روســیه بود، 
دیداری که با برتری یــک بر صفر ماتادورها به 
پایان رسید ؛اما خیلی ها یوزهای ایرانی را به 
دلیل عملکرد خوب شان مقابل قهرمان سابق 
جهان ستودند. درست در چهارمین سالروز این 
دیدار تماشایی، کارلوس کی روش سرمربی 
ســابق تیم ملی ایران پســتی اینستاگرامی 
منتشر کرد که خاطرات زیادی برای خیلی از 
فوتبال دوســتان ایرانی زنده شد. کی روش 
در پست اینستاگرامی اش نوشت: »یکی از 
بهترین خاطرات دوران ورزشی من، چهار سال 
پیش در جام جهانی روسیه با یکی از بهترین 
خانواده های فوتبالی بود که این شــانس را 
داشــتم تا با آن ها کار کنم و آن تیم را بسازم. 
فوتبال هیچ رازی ندارد و  تنها راز آن یک کلمه  
است: تیم.  به فوتبال دروغ نگویید، تیم همه و 
همه چیز است.« شــاید در نگاه اول این فقط 
یک پیام ساده و خاطره بازی به نظر برسد؛ اما 
همه می دانند که کی روش فرد باهوشی است 
و هر متن و پیامی را بی دلیل منتشر نمی کند. 
خیلی ها پس از انتشار پست جدید کی روش 
آن را چراغ سبز مرد پرتغالی به دوستدارانش در 
ایران و حامیانش در فدراسیون فوتبال و وزارت 
ورزش قلمداد کرده اند و معتقدند که سرمربی 
سابق تیم ملی یک پیام روشن و واضح دارد 
و آمادگی اش را برای بازگشت به نیمکت تیم 
ملی ایران اعالم کرده است. مصاحبه چند روز 
پیش نلــو وینگادا، مربی پرتغالی و دوســت 
صمیمی کی روش و تاکید او به تمایل کارلوس 
به حضور در یک تیم آســیایی حاضر در جام 
جهانی قطر هم احتمال بازگشت مرد پرتغالی 
به نیمکت تیم ملی را افزایش داد و خیلی ها 
هم از این مسئله استقبال کردند. با این حال 
عده ای از ملی پوشــان پس از مطرح شدن 
دوباره بازگشت کی روش به تیم ملی و احتمال 
تغییر در کادر فنی، واکنش نشــان دادند و به 
حمایت از اسکوچیچ پرداختند که از جمله آن 
ها سردار آزمون مهاجم ایرانی تیم بایرلورکوزن 

آلمان است.

یکی از نکات قابل توجه در کارنامه این مربی پرتغالی 
دوران پربار حضور به عنوان دستیار ژوزه مورینیو 
در چلسی، اینترمیالن و رئال مادرید است که به 

قهرمانی های قابل توجهی ختم شده است

فوتبال جهان

وز عکس ر

 خرید جذاب 
وارد مونیخ شد

سادیو مانه، ستاره سنگالی و 
گلزن لیورپول برای گذراندن 
تست های پزشکی وارد شهر 

مونیخ شده است.

دارنده مدال های طالی جهان و برنز المپیک، گفت: 
یک دکه ۶ متری میوه فروشــی در اندیمشک به من 
داده اند؛ اما شــهرداری هر روز سر من منت می گذارد 
که اگر به خاطر تو نبود این دکه را جمع می کردیم  ولی 
کشتی گیری مثل حسن یزدانی زمین چند هکتاری 
پاداش گرفت و یک نیکوکار  هم ســالن ســاخت و 
او االن از آن استفاده می کند.ســعید عبدولی چهره 
شاخص کشتی جهان، اظهار کرد: خود من ۱5 سال به 
اردوی تیم ملی می رفتم؛ اما یک بار هم هزینه رفت و 
آمد من را نمی دادند و همیشه از جیب خودم پرداخت 
می کردم. در حال حاضر در کشــتی نیستم و اطالع 
چندانی ندارم ولی کشتی استان از سال های طالیی 
خود فاصله گرفته است. چشم امید ما به رییس هیئت 
جدید است تا کشتی استان از پایه رشد کند و قهرمانان 

جدیدی معرفی شوند.  زمانی اندیمشک مهد کشتی 
فرنگی ایران بود و قهرمانان زیادی در باشــگاه ها کار 
می کردند؛ امــا االن من وقتی به باشــگاه می روم تا 
تمرین کنم، حتی حریف تمرینی هم ندارم.دارنده یک 
مدال طال و ۲ برنز جهان و یک برنز المپیک، افزود: یک 
دکه ۶ متری میوه فروشی در اندیمشک به من داده اند، 
دم به دقیقه می روند امضا جمع می کنند تا این دکه را 
جمع کنند. شهرداری هم مدام منت سر من می گذارد 
که چون تو هستی دکه را جمع نمی کنیم وگرنه در طرح 
است و باید جمع شــود.عبدولی افزود: من هر مدال 
و افتخاری کسب کردم به عشق مردم و کشورم بوده 
اســت اما طوری رفتار می کنند که در حد جایگاه یک 
قهرمان نیست و مدام تهدید می کنند که باید دکه ات 
را تخریب کنیم. دیگر از این رفتارها و برخوردها خسته 

شــده ام. مگر برای من کاری کرده اند که انقدر منت 
سر من می گذارند؟ من خانه ام را با پول پاداش هایم 
ساختم و این دکه را هم استاندار داده است. شما مگر 
جز تخریب عبدولی کار دیگری کرده اید؟ به کشــتی 
گیری مثل حســن یزدانی زمین چند هکتاری دادند 
و یک خیر هم سالن ورزشی ســاخت و او االن از آن 
استفاده می کند. کشتی گیران شهرهای دیگر هم در 
حد خود پاداش گرفتند. البته نوش جان شان اما من 
هیچ منتی سر کشــتی ندارم و هر کاری کردم برای 

مردم و کشورم بوده است.

دارنده مدال های طالی جهان:

به »حسن یزدانی« زمین هکتاری دادند به من دکه ۶ متری!
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رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان:

کارگروه فناورانه حکمرانی زاینده رود تشکیل می شود
رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از تشکیل کارگروه فناورانه حکمرانی زاینده رود خبر داد.

اســتفاده از ظرفیت دانش بنیان ها در حل مســائل کشــور و تبدیل دانایی به توانایی و ضمیمه 
کردن آن به اقتصاد و سفره مردم، یکی 
از مهم تریــن تاکیــدات رییس جمهور 
در ســفر به اســتان اصفهان و بازدید از 
شــهرک علمی و تحقیقاتــی اصفهان 
بــود که وجــود شــرکت های فنــاور و 
دانش بنیان در این مســیر نقطه قوتی 
بــرای حل معضــات اســتان و حتی 
کشــور بــه شــمار می رونــد؛ ازاین رو 
رییــس شــهرک علمــی و تحقیقاتی 
اصفهــان به منظــور بهره منــدی از علم 

و فناوری در پایش و رصد هوشــمند حوزه آبریز و مصارف، خبر از »تشــکیل کارگــروه فناورانه 
حکمرانی زاینــده رود« داد. جعفر قیصری با اعــام این خبر گفت: کارگــروه فناورانه حکمرانی 
زاینــده رود با فراخوان جــذب ایده ها، فناوری ها، محصــوالت فناورانــه  و گفت وگوی معکوس 
به منظور پایش هوشــمند حوزه آبریز زاینده رود در شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان تشکیل 
می شــود. وی اظهار کرد: مقابله بــا بحران های کم آبــی و رفع چالش های مرتبــط با آن یکی از 
 معضات ملی به شــمار می رود که با  به کارگیری علم و فناوری بخشــی از ایــن معضات قابل 

جبران است. 
رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با بیان اینکه پیاده سازی حکمرانی صحیح در حوزه آبریز 
زاینده رود از سرچشــمه تا تاالب گاوخونی نیاز به ابزارها و تکنیک های جدید دارد، گفت: فناوری 
موجود در دستان نخبگان این مرزوبوم می تواند در ابزارهای موردنیاز برای پایش هوشمند و برخط 

حوزه آبریز و مصارف زاینده رود کمک کننده باشد.
قیصری، نظارت و پایش هوشمند و مستمر بر ورودی و خروجی منابع سرچشمه به سد زاینده رود 
را یکی از محورهای این کارگروه دانست و افزود: این محور شامل مدیریت برداشت در باالدست 
و پایین دست از خروجی سد تا تاالب گاوخونی و میزان دسترسی ها به آب زاینده رود، برداشت از 
سفره های زیرزمینی و سطح کشت می شود که با فناوری های مختلف و سیستم های جمع آوری 

دیتا به صورت سخت افزاری و نرم افزاری قابل رصد و پایش است.
رییس شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان کمک به اکوسیستم محیط زیست را محور اصلی این 
کارگروه فناورانه حکمرانی  زاینده رود عنوان کرد و گفت: پایش و رصــد منابع آالینده کننده آب و 
ممانعت از این آلودگی ها و نظارت و مانیتورینگ بر برداشت  چاه های غیرمجاز و کشاورزی دقیق 
به صورت زنجیره وار می تواند در مدیریت استراتژی آب تاثیرگذار باشد که به وسیله هوشمندسازی 
ابزارها و سامانه های نظارتی و مدیریتی اطاعات سریع الوصول و به روزی را در اختیار دستگاه های 
ذی صاح قرار می دهد.وی با اشاره به کشاورزی دقیق به عنوان استراتژی مدیریتی مزارع، تصریح 
کرد: در مفهوم تکنیک کشاورزی دقیق از تکنولوژی اطاعات و سامانه های فضایی و ماهواره ای 
باهدف بهبود تولید و حداقل سازی اثرات زیست محیطی به کار گرفته می شود که نقش بسزایی در 
مصرف بهینه آب و مدیریت زاینده رود دارد.قیصری، نظارت بر آب های شیرین را یکی از مسائل 
مهم در سطح بین المللی دانست و افزود: کشورهای سوئد و ژاپن نمونه های موفقی در به کارگیری 
مدیریت هوشمند بر آب شیرین هستند که با اتکا بر علم و فناوری معضل کمبود آب و به ویژه آب 

شیرین را به درستی مرتفع کرده اند.
رییس شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ادامه داد: حوزه صنعت، مصــارف خانگی و فناوری 

احیای خاک از دیگر اقدامات موردبحث و بررسی در این کارگروه خواهد بود.

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری می گوید 26 میلیون کیلومترمکعب آب صرف نگهداری فضای سبز اصفهان می شود؛

نیازی که هست، آبی که نیست

 نشست خبری مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری روز گذشــته و با حضور اصحاب رسانه اصفهان 
برگزارشد. »مجید عرفان منش« در این نشست از اجرای پویش خانه سبز در 
کان شــهر اصفهان خبر داد و گفت: این پویش با هدف معرفی ویژگی ها و 
مشخصات گیاهان آپارتمانی به شــهروندان اجرا شده است.عرفان منش 
همچنین گفت که نگهداری از فضای سبز شهری با  ۲۶ میلیون مترمکعب آب 
صورت می گیرد که درنوع خود رقم قابل توجهی است. در ادامه گزیده ای از 
صحبت های مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان را 

می خوانید:
 اکثر بیشه زار و مرغزارها در اصفهان به ساختمان تبدیل شده است. شهر 
اصفهان را روی بهترین خاک که می توانست برای گسترش فضای سبز مورد 
اســتفاده قرار گیرد، توســعه دادیم و ساختمان ســازی کردیم و در مقابل 

کشاورزی را در بدترین زمین ها و خاک ها بنا کردیم.
 سال گذشته درختکاری را به پویش درخت بانی تبدیل کردیم. یک زمانی 
موضوع باغبانی مطرح بود، اما امروز به درختان بانی رسیده ایم و این آخرین 
مرحله ای است که باید برای حفظ درختان و سبزینگی شهر تاش کنیم، زیرا 

تاکنون بانیان خوبی برای درختان نبوده ایم .
 پویش خانه سبز در کان شهر اصفهان اجرا می شود. این پویش با هدف 
معرفی ویژگی ها و مشــخصات گیاهان آپارتمانی به شهروندان اجرا شده 

اســت، زیرا نگهداری از گل های آپارتمانی باید جزو اصول زندگی شــهری 
اصفهانی ها قرار بگیرد.

 از مجموع شش هزار هکتار فضای سبز شهر اصفهان، چهار هزار هکتار در 
اختیار شهرداری است و دو هزار هکتار به ســایر ارگان ها اختصاص دارد که 
پشتیبانی فنی و حقوقی آن نیز بر عهده شهرداری است. برای آبیاری فضای 
سبز در هر سال به ۶۰ میلیون متر مکعب آب نیاز است که در بهترین شرایط 

این آمار به ۲۴ تا ۲۵ میلیون متر مکعب می رسد.
 شهرداری اصفهان به عنوان نخستین شهرداری در کشور طی سال های 
۸۵ تا ۸۶ برای آبیاری فضای سبز نسبت به خرید پساب اقدام کرد و این در 

حالی است که هیچ حقی از آب های سطحی )زاینده رود( ندارد.
*در استان اصفهان از مجموع حدود ۳۰ هزار حلقه چاه، حدود ۹۰ حلقه چاه 
فعال در اختیار شهرداری اســت. در حال حاضر اصاح و تعمیر شبکه های 
آبیاری فضای سبز انجام می شود، اما در عین حال شاهد سرقت بعضی از 

این تجهیزات هستیم.
آبیاری فضای سبز شهر اصفهان وابسته به منابع سطحی و زیرسطحی و 
پساب فاضاب است و باتوجه به خشکی زاینده رود منابع سطحی کاما حذف 

شده است.
 برای مجتمع مســکونی های پر جمعیت احداث دو شــبکه فاضاب را 
پیشنهاد می دهیم. در این مجتمع ها باید یک فاضاب دستشویی و فاضاب 

دیگر برای جمع آوری آب های خاکســتری تخصیص یابد و از این آب برای 
آبیاری فضای سبز مجتمع استفاده شود.

 ممنوعیت کاشت گیاهان پر نیاز آبی از جمله چنار، کبوده، بید و چمن های 
پرنیاز از سال ها قبل به مناطق شهرداری اعام شــده است. در زمان حاضر 
امکان کاشت درختان پرنیاز نیست و باید از گونه های مقاوم به شرایط خشکی 

و کم نیاز آبی استفاده شود.
آبیاری ۶۰ درصد فضای سبز شهر مدیریت شده است. بخشی از فضای 
سبز نیز با اســتفاده از تانکر آبیاری می شــود، زیرا هیچ منبع آبی در اختیار 

نداریم.
* بحران آب در اصفهان دلیلی برای حذف یا کاهش فضای سبز نخواهد بود، 
بلکه با توجه به افزایش آالیندگی ها در این شهر باید ضمن نگهداری فضای 
سبز موجود، نسبت به افزایش آن با اســتفاده از گونه های مقاوم به کم آبی 

نیز اقدام شود.
اصفهان یک شهر تاریخی است قســمتی از فضای سبزی شهر اصفهان 
قدمت ۸۰ساله دارد و ریشه گیاه به روش غرق آبی عادت کرده است، بنابراین 

ناچار هستیم که با این روش آبیاری درختان را ادامه دهیم.
در گذشته بیش از ۶۰۰ هکتار چمن در اصفهان وجود داشته که امروز به کمتر 
از ۴۰۰ هکتار رسیده است، بر اساس فرهنگ حاکم بر اصفهان، شهروندان تنها 
چمن را به عنوان فضای ســبز می پندارند، اما این نوع دیدگاه را به درختان 

ندارند.
 تخریب چمن در مکان های گردشگری از جمله میدان امام )ره( اصفهان 
از فرهنگ نامناسب نشأت می گیرد. برگزاری مسابقاتی همچون چوگان در 
میدان امام )ره(، نشستن روی چمن و قراردادن قابلمه داغ روی چمن همه 

از عوامل تخریب آن است.
آلودگی هوا، خشکسالی و بحران خاک سه عامل خشکی درختان است؛ 
چنار و ناروند درختان بومی شهر اصفهان است که به دلیل آلودگی هوا در حال 

خشک شدن است.
 بر اســاس آمار محیط زیســت، بخش عمده ای از محصوالت زیربنایی 
مصرفی کشور از جمله ۷۰ درصد سوخت جت، ۷۰ درصد فوالد کشور و بخش 
عمده ای از فرآورده نفتــی و صددرصد محصوالت آجــری و گچی ایران در 
اصفهان تولید می شود و این در حالی است که کشور از این محصوالت بهره مند 

می شود و آلودگی آن برای اصفهان باقی می ماند.
 اگر بخواهیم حجم آالیندگی ها را با توسعه فضای سبز کاهش دهیم یا آن 
را خنثی کنیم، بر اساس معیارهای بین المللی باید ۲.۸ دهم هکتار فضای سبز 
ایجاد کنیم که این رقم برای اصفهان حدود پنج هکتار است، یعنی برای از بین 

بردن آلودگی از هر نفر در اصفهان نیاز به کاشت پنج هکتار فضای سبز است.

رییس مرکز پژوهش های شــورای اســامی شهر 
اصفهان با بیان اینکه شهروندان عدد ۳۰-۳۰-۲۱۷ 
را به خاطر بســپارند، گفت: ۲۱۷ مصوبه، ۳۰ دستگاه 
و ۳۰ هزار میلیارد تومان ســه عدد کلیدی اســت که 
در سفر ریاست جمهوری به اصفهان به ثبت رسید و 
باید آن را تا تحقق کامل، به ذهن بسپاریم.به گزارش 
اداره ارتباطات و امور بین الملل شــورای اســامی 
شــهر اصفهان، مصطفی نباتی نژاد با اشاره به سفر 

رییس جمهور و هیئت دولت بــه اصفهان اظهار کرد: 
شهرداری و شورای شهر از حدود یک ماه و نیم پیش 
در جلسات تخصصی، مطالبات مردم اصفهان را احصا 
و در قالب بیانیه ای به مدیریت استان تقدیم کردند.

وی افزود: در ایــن بیانیه فرابخشــی در حوزه های 
مختلف مانند، آب، محیط زیست، میراث فرهنگی، 
گردشــگری، حمل ونقل و ... ۳۰ مطالبه را به صورت 
کارشناسی ارائه کردیم. رییس مرکز پژوهش های 
شورای اسامی شــهر اصفهان گفت: مقرر شد این 
مطالبات بــا ۲۱۷ مصوبه هیئت دولــت در اصفهان 
مقایسه شــود تا مشخص باشــد این دغدغه ها که 
می تواند پیشران توسعه شــهر و استان باشد تا چه 
میزان با مصوبات همخوانــی دارد.وی با بیان اینکه 

مهم ترین دغدغه مردم اصفهان و مســئوالن در این 
ســفر بحث زاینده رود بود، گفت: در نشست شورای 
اداری استان یکی از مسئوالن در ابتدای سخنان خود 
شاخص های توسعه ای اصفهان را مطرح و به جایگاه 
نخست اصفهان در بســیاری از حوزه ها اشاره کرد.

نباتی نژاد اظهار کرد: اگر ما در برخی شــاخص های 
اقتصادی در میان برترین ها هستیم به همان نسبت 
هم در پیامدهای آن جایگاه برتــر را داریم، بنابراین 
اصفهان نیازمند یک توسعه پایدار است.وی تصریح 
کرد: تصویری از اصفهان در مقابل دیدگان همه مردم 
است که آن را برخوردار نشان می دهد؛ بنابراین معتقد 
هستیم سخنانی که مطرح شد و با شعری نیز همراه 

بود، سبب ایجاد گسست در میان مردم می شود. 

اصفهانی ها عدد 21۷-30-30 را به خاطر بسپارند

همنشینی سیارات منظومه شمسی را به تماشا بنشینید
یک مدرس و پژوهشگر نجوم گفت: همنشینی سیارات منظومه شمسی یکی از رویدادهای نجومی 
زیبا و قابل رصد با چشم غیرمسلح است که فرصت مشاهده آن تا دهم تیر امسال وجود دارد.سهراب 
علیدوستی افزود: هرچند سال یک بار، پدیده مقارنه یا همنشینی سیاره های منظومه شمسی اتفاق 
می افتد و امســال نیز ایــن پدیده از ۲۸ 
خرداد آغاز شده اســت و تا حدود دهم 
تیرماه جاری می توان ایــن رویداد را در 
دقیقه های ابتدایی صبح تماشا کرد.وی با 
بیان اینکه در این پدیده نجومی می توان 
سیاره های عطارد )تیر(، زهره )ناهید(، 
مریخ، مشــتری و زحل را در یک امتداد 
دید، اظهار داشت: ســیاره اورانوس نیز 
در این پدیده در مســیر سیاره های دیگر 
قرار می گیرد؛ اما امکان رصد آن با چشم 
غیرمسلح وجود ندارد و باید از تلسکوپ یا دوربین دوچشمی استفاده کرد.این کارشناس نجوم با اشاره 
به اینکه تا حدود یک هفته دیگر ماه نیز مهمان این همنشــینی است، اضافه کرد: بهترین زمان برای 
مشاهده این پدیده بین ساعت چهارتا چهار و نیم صبح و پیش از روشن شدن هواست و باید به سمت 
جنوب و در فضایی باز که مانعی برای دید در افق وجود نداشته باشد، بایستیم.علیدوستی با بیان اینکه 
اگر فردا صبح برای تماشای این پدیده اقدام کنیم، در سمت جنوب یک جرم آسمانی نارنجی رنگ 
مشاهده می شود که سیاره زحل است، گفت: سمت چپ آن به جهت شرق جرم آسمانی سفیدرنگ 
درخشانی دیده می شود که سیاره مشتری است.وی با اشاره به اینکه در امتداد چپ، جرم آسمانی 
قرمز و نارنجی رنگ و پرنور دیگری وجود دارد که مریخ است، ادامه داد: در نزدیکی افق شرقی نیز زهره 
پرنور مشاهده می شود و بعد از ساعت چهار و نیم صبح، جرم آســمانی دیگری در نزدیک افق قابل 
تشخیص است که چندان پرنور نیست و سیاره عطارد است.این کارشناس نجوم با بیان اینکه سیاره 
اورانوس نیز در این همنشینی حضور دارد؛ اما با چشم غیرمسلح دیده نمی شود، خاطرنشان کرد: در 
شب های آینده جای ماه تغییر می کند به عنوان مثال صبح کنار مریخ است اما ۲ روز بعد از مریخ فاصله 
می گیرد.علیدوستی با تاکید بر اینکه همنشینی سیارات در واقع یک پدیده ظاهری است، توضیح داد: 
در این پدیده ما از روی زمین سیارات منظومه شمسی را در یک راستا و مسیر می بینیم.وی با اشاره به 
اینکه پس از چند روز فاصله سیاره عطارد نسبت به افق کاهش می یابد و کمتر دیده می شود، گفت: 
اما زحل، مریخ و مشتری همچنان در کنار هم قابل مشاهده هستند.وی با بیان اینکه آلودگی نوری 
چندان در تماشای این پدیده نجومی تاثیری ندارد، افزود: عاقه مندان به تماشای همنشینی باید 

در مکانی قرار گیرند که افق شرقی باز و بدون مانع دید باشد.

فراخوان جشنواره ملی رسانه ای معلوالن برای دریافت آثار
دبیر پنجمین جشنواره ملی رسانه ای معلوالن درباره برگزاری پنجمین دوره جشنواره ملی رسانه ای 
معلوالن اظهار داشــت: دوره پنجم این جشنواره، امسال با شعار »رســانه به توان فرهنگ« برگزار 
می شود.منصور گلناری  افزود: رسانه ها در حوزه اطاع رسانی باید نگاه فرهنگی داشته باشند و اصول 
فرهنگی و اخاقی را در اولویت فعالیت های رسانه ای خود قرار دهند.وی با بیان اینکه این جشنواره 
در دو بخش اصلی و جنبی برگزار می شــود، بیان کرد: محورهای بخش اصلی شامل شش عنوان 
گزارش مکتوب، گزارش تصویری، مصاحبه مکتوب، مصاحبه تصویری، نقد و یادداشــت و کلیپ 
آموزشی ۶۰ ثانیه ای با موضوع فرهنگ رفتار با معلوالن است.گلناری ادامه داد: بخش جنبی نیز در 
هفت محور برگزار می شود که شامل شعر و دلنوشته، داستان کوتاه، طنز مکتوب، کاریکاتور، عکس 
سوژه ای، فن بیان و کلیپ است.وی گفت: در بخش اصلی و جنبی، هر شرکت کننده حداکثر می تواند 

سه اثر ارسال کند و آیین اختتامیه جشنواره در مهرماه ۱۴۰۱ برگزار می شود.

با مسئولان

خبر روزاخبار

برگزاری جشنواره موسیقی 
اقلیت های دینی در اصفهان

عضو انجمــن کلیمیان اصفهــان از اجرای 
جشنواره موســیقی اقلیت های دینی برای 
نخســتین بار در اصفهــان خبــر داد.ایگال 
ساســون اظهار کرد: جشــنواره موســیقی 
اقلیت های دینی به همت اداره کل فرهنگ 
و ارشــاد اسامی اســتان اصفهان و جنوب 
ایران و بــا همکاری انجمن هــای کریمیان 
زرتشــتیان و انجمن کلیسای شرق آشوری 
شاهین شهر در حال طی مراحل آماده سازی 
برای برگــزاری اســت.به گفتــه وی، این 
جشــنواره در نوع خود در کشورمان کم نظیر 
است و شامل اجرای تک نوازی، هم نوازی و 
آوا های مذهبی برای مخاطبان اقلیت های 

دینی خواهد بود.
ساســون افزود: پس از انتشــار فراخوان 
جشنواره و دریافت آثار شرکت کنندگان، ۱۴ 
نفر در بخش تک نوازی و چهار نفر در بخش 
هم نوازی نام نویسی کردند که متعاقب آن در 
تاریخ بیست و هفتم خردادماه ۱۴۰۱ جلسه 
هیئت داوران با حضور نایرا الکسانیان، ناربه 
گریگوریان و آسپت سیمونیان از خلیفه گری 
ارامنه و همچنین خــودم از انجمن کلیمیان 
اصفهان برگزار شــد.  عضو انجمن کلیمیان 
اصفهــان ادامــه داد: داوران با بررســی و 
ســنجش آثار دریافتی و باتوجه بــه اینکه 
هدف اصلی برگزاری جشــنواره گردهمایی 
و حضور اقلیت های دینی کشــور در کنار هم 
تعیین شــده بود تصمیم گرفتنــد که همه 
شــرکت کنندگان به جشــنواره راه یابند. در 
این جشنواره شاهد اجرای آوا های مذهبی 
هرکدام از اقلیت ها نیز خواهیم بود. اکنون 
هیئت اجرایی جشــنواره در حال طراحی و 

آماده سازی مراسم است.

رییس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای اسامی شهر اصفهان گفت: زاینده رود با اصفهان و تمدن این شهر عجین شده و جاری نبودن آن مرگ تدریجی 
برای تاریخ و دنیا خواهد بود.به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسامی شهر اصفهان،  مجید نادراالصلی با اشاره به تبعات جاری نبودن زاینده رود در 
اصفهان، اظهار کرد: زاینده رود با اصفهان و تمدن این شهر عجین شده  و جاری نبودن آن مرگ تدریجی برای تاریخ و دنیا خواهد بود.وی با بیان اینکه زاینده رود موجب 
تثبیت جایگاه تاریخی اصفهان می شود، ادامه داد: جایگاه تاریخی نقش ممتازی برای اصفهان است و جاری نبودن زاینده رود موجب بروز آثار زیست محیطی و 
آالیندگی های شدید در اصفهان شده و بر جغرافیای اصفهان و مسئله فرونشست این شهر تاثیر گذاشته است.رییس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای 
اسامی شهر اصفهان تصریح کرد: مسئله جاری نبودن آب در رودخانه زاینده رود اصفهان، مسئله ای نیست که بتوان به سهولت از آن گذشت و باید برای حل آن چاره ای 
اندیشید، افرادی که پوست و خون شان با اصفهان عجین است می دانند که موضوع اصفهان گریزی نیست، بلکه می خواهیم مشکات اصفهان را رفع کنیم.وی با 
تاکید بر اینکه فرونشست تهدیدی برای آثار تاریخی اصفهان است، گفت: اصفهان درگذشته با حقابه ای که داشته باغشهر نامیده شده است و امروز از آن باغشهر 
چیزی باقی نمانده که البته همین مقدار کم نیز استفاده عام دارد و مردم سراسر کشور و گردشگران خارجی از این موقعیت استفاده می کنند، اما خشکی زاینده رود 

و مسائل زیست محیطی این موقعیت را از بین برده است.

مرگ تدریجی تاریخ با جاری نبودن زاینده رود

حمایت از 
 دست های توانا 

در منطقه 14
مدیــر منطقه ۱۴ شــهرداری 
اصفهان گفت: نمایشگاهی با 
عنوان »حمایت از دست های 
توانا« از توانمندی های اتباع 
افغانستانی در ورزشگاه بهمن 

برگزار شده است.
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سخنگوی آبفای استان اصفهان از آغاز ویژه برنامه های هفته مدیریت مصرف آب 
سال 1401 خبر داد.مهرداد خورسندی با بیان این که اول تا هفتم تیرماه هر سال به 
نام هفته مدیریت مصرف آب نام گذاری شده است، گفت: این برنامه ها در آستانه 
فصل تابستان و با هدف حساس سازی رسانه ها و افکار عمومی نسبت به موضوع 
صرفه جویی در مصرف آب و گذر از خشکسالی اجرا می شود.وی از برگزاری مانور 
مروجین فرهنگ مصرف بهینه آب به عنوان یکی از برنامه های شاخص این هفته 
نام برد و  اظهار کرد: در این مانور که تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت در حدود 
300 نفر از کارکنان و بسیجیان شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با گشت زنی 
در سطح 100 شهر و 948 روستای تحت پوشش، عالوه بر آموزش چهره به چهره 
شهروندان و روستاییان، نسبت به هدررفت های مشهود نظیر سرریز تانک های 
ذخیره و کولرهای آبی و همچنین مصرف بی رویه آب به مشترکین پر مصرف تذکر 
می دهند.مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی آبفای استان اصفهان همچنین 

از نصب 190 بنر با هدف آگاهی بخشی و باال بردن سطح دانش عمومی نسبت به 
محدودیت منابع آبی در مناطق پرتردد شهرها و روستاهای تحت پوشش خبر داد 
و گفت: در طول این هفته همچنین 1300 پوســتر در اتوبوس های شرکت واحد، 
ایستگاه های مترو و ورودی ادارات اســتان نصب و 5000  بروشور آموزشی بین 
مشترکین توزیع می شود.برپایی میز خدمت در مصالهای نماز جمعه، سخنرانی 
مدیران آبفای مناطــق خودگردان قبل از خطبه های نمــاز جمعه، برگزاری ویژه 
برنامه »سه شنبه های آبی« در 38 روستای منتخب و »سه شنبه های شادابی« 
با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان در مراکز تحت 
پوشش، برگزاری نخســتین دوره مســابقات فوتبال »جام حامیان آب« ویژه 
نونهاالن در شهر جدید بهارستان، برگزاری مسابقات کاراته نوجوانان و انتشار 14 
پوســتر و تیزر در فضای مجازی از دیگر برنامه هایی است که برای اجرا در طول 

هفته مدیریت مصرف آب سال 1401 پیش بینی شده است.

معاون سرمایه های انسانی و ســازماندهی فوالد مبارکه، در نشست تخصصی 
فعاالن محیط زیست، حفاظت از محیط زیست را یکی از ماموریت های اصلی این 
شرکت عنوان کرد.مهدی کفایت در نشست تخصصی فعاالن محیط زیست که به 
میزبانی این شرکت برگزار شد، اظهار کرد: از فعاالن محیط زیست استان اصفهان 
می خواهیم تا در راســتای آشنایی بیشــتر مردم با موضوعات مربوط به حفظ 
محیط زیست، فعالیت های خود را گسترش دهند.وی با اشاره به در نظر گرفتن 
مسائل زیســت محیطی در کلیه طرح ها و پروژه های فوالد مبارکه افزود: فوالد 
مبارکه از ابتدای راه اندازی برای اجرای هر پروژه، ابعاد محیط زیستی را نیز مدنظر 
داشته و به دلیل سرمایه گذاری های متعدد برای حفظ محیط زیست، هزینه های 
بیشتری را نسبت به حد معمول برای اجرای پروژه های خود متحمل شده است.

معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی فوالد مبارکه، حفاظت از محیط زیست 
را ماموریت اصلی این شرکت دانست و خاطرنشان کرد: مردم نیازمند صنایعی 
هســتند که عالوه بر اشــتغال آفرینی، از محیط زیســت هــم محافظت کنند؛ 
اطالع رسانی از پیشرفت های صنعت از اهمیت زیادی برخوردار است و در راستای 
جهاد تبیین، باید دستاوردهای مهم صنایع به خصوص در حوزه محیط زیست به 

سمع و نظر مردم برسد.

فوالدمبارکه،پیشگامدرحفظمحیطزیست
حسین مدرسی فر، مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه 
در نشست تخصصی فعاالن محیط زیست گفت: شــرکت فوالد مبارکه یکی از 
شرکت های پیشگام در حفظ محیط زیست کشور است که توانسته نام خود را در 
عرصه های مختلف در بین فوالدسازان برتر دنیا مطرح کند؛ فلسفه وجودی فوالد 
مبارکه به عنوان مولود انقالب اسالمی و یکی از بزرگ ترین صنایع کشور »شهروند 
شرکتی مسئولیت پذیر برای خلق آینده ای بهتر« است.وی با اشاره به ارزش های 
فوالد مبارکه افزود: »حفظ ارزش های اســالمی و انسانی«، »مشتری مداری، 
تکریم همــکاران و ذی نفعان، تکریــم کارکنان و ذی نفعــان«، »تعالی، بهبود 
مســتمر، نوآوری و مشــارکت ســازمانی« و »کار ایمن، باکیفیت و به موقع« 
ارزش های ما هستند.مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه 
خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین ارزش ها در بین ارزش های ذکرشده، عمل به 
مسئولیت های اجتماعی به ویژه حفاظت از محیط زیست است که این نکته در 

برنامه های توسعه ای و تولیدی فوالد مبارکه موردتوجه ویژه قرارگرفته است.

حفاظتفناورانهازمحیطزیست
بهنام کاویانی، رییس محیط زیست شرکت فوالد مبارکه در این نشست اظهار کرد: 
شعار نشست تخصصی فعاالن محیط زیست »محیط زیست مردم پایه، هوشمند 

و فناورانه« انتخاب شــده چراکه مشکالت محیط زیســتی با کمک مردم حل 
می شوند و از سوی دیگر در مسائل زیست محیطی باید از علم و دانش جوانان و 

نخبگان کشور استفاده کرد.
وی افزود: وقتــی راجع به حفاظت فناورانه از محیط زیســت ســخن به میان 
می آوریم، به معنای آن اســت که می توانیم از تکنولوژی روز دنیا در این عرصه 
اســتفاده کنیم؛ به طورکلی در این زمینــه وقتی پای تکنولوژی بــه میان آورده 

می شود، قطعا کیفیت کار نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

حفظمحیطزیستوظیفهآحادجامعهاست
رییس محیط زیست شــرکت فوالد مبارکه با اشــاره به اصل 50 قانون اساسی 
جمهوری اســالمی ایران خاطرنشــان کرد: در جمهوری اســالمی، حفاظت از 
محیط زیست که نســل امروز و نســل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو 
به رشدی داشته باشــند، وظیفه عمومی تلقی می شــود؛ ازاین رو فعالیت های 
اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن مالزمه 

پیدا کند، ممنوع است.
وی ادامه داد: این وظیفه همه مردم جامعه است که از محیط زیست حفاظت کنند 
و فوالد مبارکه در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی و رسیدن به اهداف 
خود، اقدامات زیادی را در این زمینه انجام داده و خود را ملزم به رعایت قوانین و 

استانداردهای زیست محیطی می داند.
کاویانی تاکید کرد: فوالد مبارکه در جهت حفظ محیط زیست و در راستای حفظ 
حقوق نسل های آینده و ذی نفعان، خود را ملزم به رعایت قوانین محیط زیست 

دانسته و همواره در جهت تحقق صنعت سبز و توسعه پایدار قدم برمی دارد.
وی عنوان داشت: در راستای حفظ محیط زیست، آموزش، فرهنگ سازی، پایش 
و کنترل، به روزرسانی تجهیزات، بهینه سازی فراآیندها و استفاده از فناوری های 
جدید، در قالب پروژه هــای متعددی انجام گرفته و از توانمندی شــرکت های 
دانش بنیان، دانشگاه ها، مراکز علمی، مراکز پژوهشی و... نیز استفاده حداکثری 
داریم.رییس محیط زیست شــرکت فوالد مبارکه بیان کرد: می کوشیم مسائل 
مرتبط با حوزه محیط زیســت در فوالد مبارکه را بــا رویکردی علمی حل وفصل 
کنیم. در این راستا، پروژه های زیادی تعریف شده و با کمک اساتید دانشگاه ها و 

شرکت های دانش بنیان به نتیجه رسیده است.
وی با بیان این که طبیعت متعلق به همه ماست و باید مرزنگهدار طبیعت باشیم، 
ابراز داشت: در همین راستا شرکت فوالد مبارکه هزار و 600 هکتار فضای سبز )از 
طریق کاشت گونه های کم آب بر و آبیاری با پساب شهرهای اطراف( ایجاد کرده 
که این امر منجر به کاهش دی اکسید کربن و تولید اکسیژن، حفظ میزان رطوبت 

هوا و اتفاقات مثبت زیادی شده است.

جمعی از کارشناســان بخش مشــترکین و فناوری اطالعات شرکت های آب و 
فاضالب یزد و کاشان از روند فعالیت سامانه خدمات غیر حضوری 1522 آبفای 
استان اصفهان بازدید کردند.در جریان این بازدید 15 نفر از کارشناسان آبفای یزد 
و کاشان با زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری و فرآیند هوشمندسازی 
سامانه 1522 آشنا شدند.مدیر دفتر سامانه خدمات غیر حضوری سامانه 1522 
آبفای استان اصفهان در جریان این بازدیدگفت: پس از هوشمند سازی سامانه 
1522 مردم بدون محدودیت زمانــی و مکانی خدمات 23 گانه آبفای اســتان 
اصفهان را سریع، آسان و بی وقفه دریافت می کنند.روح ا... سعیدی افزود: روزانه 
در حدود دو هزار تماس با سامانه 1522 گرفته می شود که پس از ثبت درخواست 
ها، پاسخ الزم برای متقاضیان ارسال و روند درخواست آن ها تا رسیدن به نتیجه 
مطلوب پیگیری می شــود. مدیر دفتر ســامانه خدمات غیر حضوری ســامانه 
1522 آبفای استان اصفهان به ســایر روش های ارائه خدمات غیر حضوری آبفا 
به متقاضیان نیز اشاره کرد و اظهار داشت: مشترکین می توانند خدمات 23 گانه 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان را عالوه بر سامانه 1522 از طریق میز خدمت 

الکترونیک پرتال شرکت به نشانی www.abfaesfahan.ir، اپلیکیشن همراه 
آبفا، دفاتر پیشــخوان دولت، کد دســتوری # 151522*6655* و آبفا رمزینه 
)QR-CODE( به صورت سریع و آســان دریافت کنند.واگذاری انشعاب آب 
و فاضالب، تغییر کاربری انشــعاب آب، پاسخ به استعالم مالکیت انشعاب آب، 
تغییر مشخصات مشترکین آب و فاضالب، تغییر تعداد واحد مسکونی مشترکین 
آب و فاضالب، تغییر ظرفیت قراردادی انشــعاب آب، تغییر قطر انشــعاب آب، 
تفکیک، تغییر مکان، آزمایش، تعویض کنتور آب، نصب سیفون اضافی فاضالب، 
قطع موقت و وصل انشعاب آب، جمع آوری یا ادغام انشعاب آب، تسویه حساب 
بدهی مشترکین آب و فاضالب، درخواست بررسی صورت حساب مشترکین آب و 
فاضالب، اعالم کارکرد کنتور آب، مشاهده سوابق صورت حساب ها و پرداختی های 
مشترکین آب و فاضالب، فروش آب تانکری، پاسخگویی به شکایات مرتبط با آب 
و فاضالب، رسیدگی به پیشنهادات حوزه آب و فاضالب و درخواست لوازم کاهنده 
مصرف آب، عناوین 23 خدمتی است که مردم می توانند به صورت غیرحضوری از 

آبفای استان اصفهان دریافت کنند.

سخنگوی آبفای استان اصفهان خبر داد:

آغاز ویژه برنامه های هفته مدیریت مصرف آب سال 1401

حفاظت از محیط زیست، یکی از ماموریت های اصلی فوالد مبارکه

بازدید کارشناسان آبفای یزد و کاشان از سامانه 1522

پنجشنبه02تیر23/1401ذیالقعده23/1443ژوئن2022/شماره3559

رتبه: 3    ضریب کیفی روزنامه: 53.4

منبع: ایمنا
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