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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

سخنگوی صنعت برق اصفهان  می گوید بانک ها بیشترین میزان مصرف برق در اصفهان را دارند:

رفارسیدن والدت امام موسی کاظم)ع( مبارک باد

تافته های  جدابافته!

رییس پلیس راهور استان اصفهان:

تمامی صفحات 
اینستاگرامی صدور 

گواهینامه جعلی هستند

پیشنهاد معاون میراث فرهنگی اصفهان 
برای توزیع سفر در روزهای مختلف سال:
 »تعطیل کردن پنجشنبه ها« 

و »تعطیالت زمستانی«

شناسایی 400 نقطه شهر 
اصفهان برای برپایی 

موکب

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان:

درخواست بیش از 3۶ 
هزار متقاضی نهضت ملی 

مسکن تایید شد

همزمان با عید سعید غدیر 
صورت گرفت؛

ورود دستگاه 
حفار مکانیزه 

TBM  به 
ایستگاه چهارسو

 مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان:  تخلفات ایمنی 
ساختمان نباید از طریق پرداخت جریمه جبران شود؛

غبار فراموشی بر چهره 
کودکان کار اصفهانی؛
 خیابان تنها امید
 برای ادامه زندگی
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بیش از 14میلیارد تومان برای بیابان زدایی 
در استان اصفهان تصویب شد

پروژه ای کالن در حوزه مدیریت انرژی شهر 
اصفهان درحال انجام است

»اصفهان« زیر تیغ کم آبی
شرایط آبی شهر مساعد نیست، لطفا رعایت و صرفه جویی بفرمایید!

دستور، چک لیست،  کارگروه

جلسه مجمع عمومی عادی ســاالنه و مجمع عمومی 
فوق العاده صاحبان ســهام ذوب آهن اصفهان شنبه 
۲۵ تیرماه ، با حضور بیش از ۷۳ درصد ســهامداران و 
نمایندگان صاحبان سهام شرکت، اعضای هیئت مدیره، 
نماینده موسسه حسابرسی و نماینده سازمان بورس 
و اوراق بهــادار تهران و تعدادی از دیگر مســئولین این 

شرکت، در سالن تشریفات روابط عمومی برگزار شد.
مهندس ایرج رخصتی، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 
در ارائه گزارش به هیئت مدیره گفت: این شــرکت به 
عنوان تولید کننده مقاطع ساختمانی مطابق با آخرین 
اســتانداردهای روز دنیا، این مقاطع کیفــی را برای 
استفاده در زیرســاخت های کشــور در بخش های 

گوناگون تولید می کند.

ذوب آهن اصفهان،دارنده رتبه ســوم تولید فوالد 
خام

وی افزود : این شرکت با تولید ۲ میلیون و ۴۸۹  هزار تن 
فوالد خام در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سایر رقبا از منظر 
تولید فوالد خام، رتبه سوم را در کشور دارد و در سال های 
۹۹ و ۱۴۰۰ رشد همه شرکت ها به جز ذوب آهن منفی 
بوده است و این شــرکت مادر صنعتی رشد ۵ درصدی 

تولید فوالد خام را به همت تالشگران ثبت کرد.

 تیرآهن، ســهم ۶4 درصدی در سبد تولید ذوب 
آهن دارد

 این مقام مسئول بیان کرد : در سبد تولید محصوالت 
ذوب آهن،تیرآهن ســهم تولید ۶۴ درصدی دارد و در 
بخش صادرات نیز ۵۶ درصد از سهم صادرات شرکت 
را از آن خود کرده بنابراین تولید و توسعه انواع تیرآهن 

ها در سایزهای مختلف در دستور کار قرار گرفته است.

ذوب آهن روی ریل پیشتازی تولید
رخصتی گفت : طی سه ســال اخیر از سال ۹۸ تا سال 
۱۴۰۰،تولید تمامی محصوالت در شرکت از جمله کک به 
عنوان یک محصول میانی تا شمش و محصوالت نوردی 

رو به افزایش بوده است.

ســاخت یک میلیون واحد مســکونی، فرصت 
مغتنمی برای تولید کننده مقاطع ساختمانی استاندارد

وی، فرصت های پیــش روی شــرکت را نیز چنین 
برشــمرد :آغاز نهضت ملی مســکن توســط دولت 
خدمتگزار و ســاخت یــک میلیون واحد مســکونی 
در ســال برای ذوب آهــن اصفهان که تولیــد کننده 
مقاطع ساختمانی اســت یک نقطه قوت بسیار مهم 
به شمار می رود، امکان تامین نسبی بخشی از  مواد 
اولیه و انــرژی در داخل کشور،توســعه تکنولوژی در 
صنعت فوالد و امکان کاهش هزینه های تولید،هدف 
گذاری دولت در توســعه شــبکه حمــل و نقل ریلی 
کشور،تغییرالگوی مصرف از ورق به مقاطع سنگین و 
انتقال نماد از فرابورس به بورس و استفاده از معافیت 

های مالیاتی و ابزارهای تامین مالی .
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در ادامه به تشریح نقاط 
قوت شرکت نیز به شــرح ذیل پرداخت : اعتبار و برند 
شرکت در بازارهای داخلی و بین المللی،وجود زنجیره 
کامل تولید فوالد،تولید فوالد خــام تمیز،توانمندی در 
تولید محصوالت متنوع با کیفیت باال،وجود زیرساخت 
های الزم برای توسعه و سرمایه گذاری،تامین بخشی 

از منابع انرژی مورد نیاز)برق و گاز سوختنی( در داخل 
شرکت ، بهره گیری از کمیته های تخصصی و اتاق های 
فکر جهت رصد مستمر  فضای کسب و کار و ارائه سیاست 
های راهبردی . وی در خصوص محدودیت های موجود 
نیز گفت : نامتوازن بودن خط تولید در کک ســازی و 
فوالدسازی از جمله محدودیت هاست. قابلیت تولید ۳ 
میلیون و ششصد هزار تن چدن در باال دست خط وجود 
دارد و در نوردها نیز قابلیت تولید مقاطع وجود دارد. در 
میانه فوالدسازی وجود دارد که قابلیت جذب این میزان 
از چدن را ندارد که با تاکید هلدینگ صدرتامین و برنامه 
های مصوب شده به سمت جذب حداکثری چدن در 
کوتاه مدت و تبدیل آن به فوالد که ارزش افزوده باالیی 

دارد،حرکت می کنیم.

سه هاب ویژه برای تامین پایدار مواد اولیه  
 مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در خصوص تامین مواد 
اولیه نیز گفت : در سه محدوده کشور سه هاب تعریف 
شده اســت که در یک بخش آن مجوز تاسیس گندله 
سازی و فرآوری ســنگ آهن گرفته شده و در بخش 
دیگر در کردستان تفاهم نامه آن منعقد شد و در شرق 

اصفهان نیز در مرحله مذاکره هســتیم و ان شاءا... به 
زودی خبرهای خوشی در این زمینه منتشر می کنیم.

وی اظهار کرد: ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین تولید 
کننده فوالد در ایران از نسل اول که بنیان این کارخانه را 
نهادند تاکنون به همت نیروی انسانی مجرب، کارنامه 
درخشانی از خود در بخش مختلف و در جای جای ایران 
اسالمی به یادگار گذاشته است.برنامه ریزی برای بهره 
گیری از تجربیات پیشگامان و همچنین دانش کارکنان 
در بخش های مختلف شرکت در دستور کار قرار دارد.  
رخصتی، رکوردهای شرکت در سال ۱۴۰۰ را نیز چنین 
عنوان کرد : دســتیابی به رکورد تولید ۲ میلیون و ۷۶۸ 
هزار تن چدن مذاب و یک میلیون و ۲۲۳ هزار تن کک 
خشک،طراحی و تولید ریل مترو و قطار پرسرعت،توافق 
با استانداری کردستان برای بهره برداری از معادن سنگ 
آهن،اخذ مجوز فرآوری ســنگ آهن و تولید گندله در 
خراسان جنوبی و خراسان رضوی،تکمیل زنجیره تولید 
ریل ملی با انعقاد قرارداد سوزن ریل با استفاده از توان 
شرکت های دانش بنیان،طراحی و تولید محصوالت 
جدید با ارزش افزوده باال مانند : میلگرد ساده قطر۳۰  
و ۵۰ مارک۷۰Cr۲ ، تیرآهن IPE۳۰و شمش فوالدی 

با مارک های مختلف و کســب رکورد  ۱۲ ساله تولید 
قطعات در کارگاه های ســاخت با  ســاخت و تحویل 

حدود ۴۰۵۰۰۰ قطعه .
بر اســاس مصوبات مجمع عمومی عادی ســالیانه 
صورت هــای مالی تلفیقی گروه و شــرکت ذوب آهن 
اصفهان شامل صورت وضعیت های مالی به تاریخ ۲۹ 
اسفند ماه ۱۴۰۰ و صورت های ســود و زیان ، تغییرات 
در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی 
منتهی بــه ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ، با اکثریــت آرا مورد تصویب 
مجمع قرار گرفت. همچنین مقرر شــد از محل ســود 
خالص سال ۱۴۰۰ به ازای هر ســهم ۶۰ ریال به عنوان 
سود سهام تقســیم و طبق برنامه زمان بندی شده در 
وجه سهامداران پرداخت شود. بر اساس این مصوبات 
، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس 
مســتقل و بازرس قانونی اصلی شــرکت و موسسه 
حسابرســی تدوین و همکاران به عنوان حســابرس 
مستقل و بازرس قانونی علی البدل، برای مدت یکسال 
انتخاب شدند. ضمن اینکه روزنامه دنیای اقتصاد جهت 
درج اطالعیه و آگهی های شرکت برای مدت یک سال، 

تعیین شد.  

در مجمع عمومی ذوب آهن اصفهان مطرح شد :

تولید محصوالت با ارزش افزوده باال، استراتژی اصلی ذوب آهن است
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واکنش »مقتدی صدر« به اظهارات منتسب به »المالکی«: 

از سیاست کناره گیری کن
رهبر جریان صدر عراق طی سخنانی در واکنش به اظهارات منتسب به رییس ائتالف دولت قانون علیه 
خود، خواستار کناره گیری وی از دنیای سیاست شد.به نقل از صدی البلد، مقتدی صدر، رهبر جریان 
صدر عراق با انتشار پیامی در توئیتر نسبت به اظهارات منتسب به نوری المالکی، رییس ائتالف »دولت 
قانون« و دبیرکل حزب »الدعوه« علیه خود واکنش نشان داد.مقتدی صدر گفت که از سوی المالکی 
تهدید به قتل شده است. وی نوشت: المالکی یا از دنیای سیاست کناره گیری و یا خودش را به دستگاه 
قضایی معرفی کند.مقتدی صدر گفت: مایه تعجب است که تهدید به مرگ از سوی حزب »الدعوه« 
که منتسب به خاندان صدر بوده و یکی از رهبران آن المالکی است، مطرح می شود.مقتدی صدر از 
رهبران فراکسیون های هم پیمان با المالکی )اعضای چارچوب هماهنگی شیعیان( و بزرگان عشیره  

وی خواست  که با محکوم کردن مشترک این اظهارات، فتنه را خاموش کنند.

 ادعای رژیم صهیونیستی 
درباره هدف قرار دادن یک پهپاد حزب ا...

منابع خبری رژیم صهیونیستی مدعی انهدام یک فروند پهپاد حزب ا... در آسمان اراضی اشغالی 
شدند.به گزارش ایسنا، رادیو ارتش رژیم اشغالگر مدعی شد که یک پهپاد حزب ا... را پس از ورود 
به آسمان اراضی اشغالی، هدف قرار داده است. ارتش رژیم صهیونیستی دو هفته پیش هم مدعی 
شده بود که سه فروند پهپاد حزب ا... را که به ســوی میدان گازی کاریش در شرق دریای مدیترانه 
در حال پرواز بوده اند، سرنگون کرد که حزب ا...ساعاتی بعد در این رابطه بیانیه صادر و اعالم کرد که 

ماموریت این پهپادهای غیر مسلح شناسایی بوده و ماموریت مورد نظر انجام شد.

 دعوت رییس جمهوری چین
 از سران آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا برای سفر به پکن

در پی دعوت رییس جمهوری چین از مقامات ارشد اروپایی برای سفر به کشورش، روزنامه ساوت 
چاینا مورنینگ پست گزارش داد، مقامات اروپایی هنوز به این دعوت برای دیدار با شی  جینپینگ 
در اواخر ســال جاری میالدی پاســخ نداده اند.به نقل از بلومبرگ، روزنامه ساوت چاینا مورنینگ 
پست به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد: اوالف شولتس، صدراعظم آلمان، امانوئل مکرون، رییس 
جمهور فرانسه، ماریو دراگی، نخست وزیر ایتالیا و پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا برای دیدار با 
شی جینپینگ، رییس جمهور چین در نوامبر سال جاری میالدی دعوت شده اند.در ادامه این گزارش 
آمده است: دولت های فرانسه، ایتالیا و اسپانیا به ســواالت در این رابطه پاسخ ندادند در حالی که 
مقامات چین هنوز هیچ اظهارنظری در این باره نکرده و دولت آلمان نیز از پاسخگویی امتناع کرده 

است. در این گزارش هیچ اشاره ای به زمان ارسال دعوت نامه ها نشده است.

فایننشال تایمز:

»نانسی پلوسی« به تایوان می رود
روزنامه فایننشال تایمز به نقل از شش منبع آگاه نوشت، رییس مجلس نمایندگان آمریکا در ماه 
اوت به تایوان ســفر خواهد کرد.به نقل از خبرگزاری رویترز، برنامه ســفر نانسی پلوسی، رییس 
مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان در حالی مطرح می شــود که این جزیره خودمختار با فشــار 
فزاینده چین مواجه بوده و تنش ها میان پکن و واشنگتن بر سر مسئله تایوان باال گرفته است.تایوان، 
جزیره ای خودمختار است که چین آن را بخشی از خاک خود دانسته و تاکید کرده که در صورت لزوم، 

با اعمال فشار نظامی تایوان را به خاک خود الحاق خواهد کرد.

رهبر معظم انقالب خطاب به »اردوغان«:

حمله نظامی به شمال سوریه به ضرر ترکیه، سوریه و به نفع 
تروریست ها خواهد بود 

رهبر معظم انقالب اســالمی پیش از ظهر روز گذشــته در دیدار آقای 
رجب طیب اردوغان رییس جمهــور ترکیه و هیئت همــراه با تاکید بر 
لزوم افزایش همکاری های دو کشــور به ویــژه همکاری های تجاری، 
رژیم صهیونیســتی را از عوامل اصلی ایجاد اختالف بین کشــورهای 
اسالمی برشمردند و با تاکید بر اینکه آمریکا و رژیم غاصب نمی توانند 
جلوی حرکت عمیق فلسطینی ها را بگیرند، در خصوص مسئله سوریه 
خاطرنشــان کردند: حفظ تمامیت ارضی سوریه بسیار مهم است و هر 
گونه حمله نظامی در شمال ســوریه قطعا به ضرر ترکیه، سوریه و همه 

منطقه و به نفع تروریست ها خواهد بود.
مقام معظم رهبری  در این دیدار، حجــم و کیفیت تبادالت و همکاری 
های اقتصادی دو کشور را بســیار کمتر از ظرفیت های موجود خواندند 
و تاکید کردند: این مسئله در مذاکرات بین رؤسای جمهور حل و فصل 
شود. ایشان، عزت و عظمت امت اســالمی را در گرو عبور از اختالفات 
سلیقه ای و هوشیاری در مقابل سیاســت های تفرقه افکن، دانستند و 
گفتند: یکی از عوامل ایجاد اختالف و دشمنی در منطقه، رژیم غاصب 

صهیونیستی است که آمریکا نیز از آن پشتیبانی می کند.
رهبر انقالب،  فلسطین را مسئله اول دنیای اســالم برشمردند و تاکید 
کردند: با وجود اقبال بعضی دولت ها به رژیم صهیونیســتی، ملت ها 

عمیقا با این رژیم غاصب مخالف هستند.
ایشــان با تاکید بر اینکه نباید به آمریکا و رژیم صهیونیستی تکیه کرد، 
گفتند: امروز نه رژیم صهیونیســتی، نه آمریکا و نــه دیگران نخواهند 
توانست جلوی حرکت عمیق فلسطینی ها را بگیرند و عاقبت کار به نفع 

مردم فلسطین خواهد بود.
مقام معظم رهبری در ادامه، مسئله تمامیت ارضی سوریه را بسیار مهم 
برشمردند و با اشاره به برخی نقل قول ها مبنی بر حمله نظامی به شمال 
سوریه، تاکید کردند: این کار قطعا هم به ضرر سوریه هم به ضرر ترکیه 
و هم به ضرر منطقه است و اقدام سیاســی مورد انتظار از جانب دولت 

سوریه را نیز محقق نخواهد کرد.
ایشــان با اشــاره به اظهار نفرت رییس جمهــور ترکیه از گــروه های 
تروریستی، گفتند: با تروریسم حتما باید معارضه کرد؛ اما حمله نظامی 
در سوریه به نفع تروریست ها خواهد بود البته تروریست ها نیز محدود 

به یک گروه خاص نیستند.
رهبر انقالب اسالمی در پاسخ به درخواست رییس جمهور ترکیه مبنی بر 

همکاری ایران برای مبارزه با گروه های تروریستی، گفتند: ما در مبارزه 
با تروریسم مطمئنا با شما همکاری می کنیم.

مقام معظم رهبری با تاکید بر اینکه ما امنیــت ترکیه و مرزهای آن را 
امنیت خود می دانیم، خطاب به آقای اردوغان گفتند: شــما نیز امنیت 
سوریه را امنیت خود بدانید. مسائل سوریه را باید با مذاکرات حل کرد 

و ایران، ترکیه، سوریه و روسیه با گفت وگو این مسئله را تمام کنند.
ایشان همچنین با ابراز خرسندی از بازگشت قره باغ به آذربایجان، گفتند: 
البته اگر سیاستی مبنی بر مســدود کردن مرز ایران و ارمنستان وجود 
داشته باشد، جمهوری اســالمی با آن مخالفت خواهد کرد چرا که این 

مرز یک راه ارتباطی چند هزار ساله است.
رهبر انقالب، افزایش همکاری های ایران و ترکیه در همه مسائل منطقه 
را مفید و الزم خواندند و افزودند: ما همواره از دولت شــما در مســائل 
داخلی و در مقابل دخالت ها دفاع کرده ایم و همچنان که گفتید دوستان 
دوران سخت یکدیگر هستیم و برای ملت مسلمان ترکیه دعا می کنیم.

در این دیدار که آقای رییسی، رییس جمهور کشورمان نیز حضور داشت، 

آقای اردوغان با تبریک اعیاد قربان و غدیر خم، اتحاد امت اســالمی و 
افزایش همبستگی ایران و ترکیه را الزم دانست و گفت: ترکیه هیچگاه 
در مقابل اجحاف علیه ایران ساکت ننشسته و برادری ایران و ترکیه در 

همه زمینه ها باید گسترش پیدا کند.
آقای اردوغان بــا تاکید بر اینکه همواره مخالــف تحریم های یکجانبه 
علیه ایران بــوده و خواهیم بــود، گفت: از انتظارات مشــروع ایران در 
برجام، حمایت و شــرکت های ترکیه ای را به ســرمایه گذاری در ایران 
تشویق می کنیم. رییس جمهور ترکیه با اشاره به درگیری ایران و ترکیه 
با تروریست ها در طول سال های متمادی، گفت: در سوریه گروه های 
تروریستی، مورد حمایت تسلیحاتی سنگین از طرف کشورهای غربی 

همچون آلمان، انگلیس، فرانسه و به ویژه آمریکا هستند.
آقای اردوغان بــا بیان اینکه موضع ترکیــه در خصوص تمامیت ارضی 
سوریه مشخص است، افزود: از دولت ســوریه انتظار داریم روندهای 
سیاسی را آغاز کند. در اجالس آستانه، مسئله سوریه به صورت ویژه در 

دستور کار است و امیدواریم به نتایج خوبی دست پیدا کنیم.

فارس نوشت: قائم مقام وزارت خارجه آمریکا با تاکید 
بر این که هنوز شانس احیای برجام با وجود اختالفات 
فعلی وجود دارد، گفت که جهان به نفت ایران نیاز دارد.

»وندی شــرمن«  در مراســمی در »خانه بین المللی 
دانشجویان«)ISH( تصریح کرد که توافق هسته ای 
ایران موســوم به برجام هنوز از بین نرفته است.وبگاه 
»واشــنگتن دیپلمات« گزارش کرد با وجــود آن که 
مذاکرات برای احیای توافق هسته ای ایران از ماه فوریه 
در جریان بوده و نشانه های اندکی از احتمال رسیدن 
به توافق جدید وجود دارد؛ اما وندی شرمن بر این باور 
است که همچنان شانس رسیدن به توافق وجود دارد.

شــرمن در این خصوص گفت: »فکر می کنم که یک 

توافق بسیار عملی وجود داشــته باشد و ایران باید به 
آن پاسخ »آری« دهد. به بهترین شکلی که می توانیم 
بگوییم این اســت که آن ها نمی توانند به یک تصمیم 
برسند«.قائم مقام وزارت خارجه آمریکا همچون دیگر 
مقام های آمریکایی تــوپ را در زمین ایران انداخت و 
گفت که رســیدن به توافق به نفع ایران است و گفت: 
» اقتصاد آن ها بهبود پیدا می کند و بار دیگر نفت خود 
را به فروش می رسانند و جهان به نفت ایران نیاز دارد 
بنابراین می توانند قیمت خوبی برای آن تعیین کنند. 
به نفع ایران است که این کار را انجام دهد؛ اما آن ها در 
رسیدن به اجماع مشکل دارند. اتحادیه اروپا،  فرانسه، 
آلمان و انگلیس که در خصوص ایــن توافق مذاکره 

کرده اند به همراه چین و روســیه همگی خواهان این 
توافق هستند«. وندی شرمن در خصوص سفر »جو 
بایدن« رییس جمهور آمریکا به عربستان سعودی که 
انتقادات زیادی را به همراه داشت، گفت که هدف این 
سفر افزایش پتانسیل ثبات در یک بخش بی ثبات از 
جان بوده است. وی افزود: »وقتی خاورمیانه )غرب 
آسیا(، بی ثبات است، به نوعی به دیگر بخش منطقه و 

به جهان نیز نفوذ می کند.«

قائم مقام وزارت خارجه آمریکا:

جهان به نفت ایران نیاز دارد

یک سناتور دموکرات آمریکایی در گفت وگو با یک رسانه عربی تاکید کرد که احیای برجام بهترین گزینه برای واشنگتن و منطقه است.کریس مورفی، سناتور دموکرات 
آمریکایی در گفت وگو با شبکه قطری الجزیره گفت: ما در لحظه حساسی با تهران قرار داریم و این مسئله به دلیل اقدامات ترامپ و تصمیم او برای خروج از توافق هسته ای 
است.وی تاکید کرد: امیدواریم که هنوز فرصت برای احیای برجام وجود دارد و این امر بهترین مورد برای واشنگتن و منطقه است.مورفی در خصوص ترور شیرین ابوعاقله 
به دست رژیم صهیونیستی نیز گفت: ما خواستار اطالعات بیشتر درمورد تحقیقات دولت آمریکا در این خصوص هستیم.براساس این گزارش، حسین امیرعبداللهیان، 
وزیر امور خارجه کشورمان اخیرا با اشاره به گفت وگوی تلفنی خود با »»جوزپ بورل« مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در صفحه اینستاگرام خود نوشت: » با آقای 
جوزپ بورل مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا به صورت تلفنی در خصوص آخرین وضعیت گفت وگوها برای رفع تحریم صحبت کردم. آقای بورل از اراده مثبت 
جمهوری اسالمی ایران و ابتکار عمل ما برای عبور از موانع و حل و فصل اختالفات باقی مانده در مذاکرات تقدیر کرد و گفت به تالش هایشان برای نزدیک کردن دیدگاه 
ایران و آمریکا ادامه خواهد داد.من هم از آقای بورل و آقای مورا به دلیل تالش های مثبت و بی وقفه شان تشکر کردم و به تبیین دالیل اختالفات و راه حل آن پرداختم. به 

آقای مورا صراحتا گفتم آمریکا باید زیاده خواهی و تردید را کنار بگذارد. معتقدیم راه حل تکراری نتیجه تکراری را به دنبال خواهد داشت. 

سناتور آمریکایی: احیای برجام بهترین گزینه برای واشنگتن است
 واکنش یک نماینده 
 مجلس به صحبت های

 رییس جمهور سابق

واکنش روز

وز عکس ر

دیدار عیدانه جمعی 
از مسئوالن و 

کارگزاران نظام با 
رییس جمهور 

به مناســبت عیــد غدیر خم، 
مســئوالن قوای ســه گانه و 
فرماندهان نیروهای مسلح به 
دیدار رییس جمهور کشورمان 

رفتند.

واشنگتن: 

هرگز اجازه نمی دهیم ایران به سالح هسته ای دست یابد
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا توافق هســته ای ایران را بهترین ابزار برای جلوگیری از دسترسی 
تهران به سالح هسته ای خواند.ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری روزانه 
خود بار دیگر بر تعهد واشنگتن بر جلوگیری از دستیابی ایران به سالح هسته ای تاکید کرد. به نقل 
از سی ان ان، وی در پاسخ به سوالی در مورد نشست سه جانبه ایران، ترکیه و روسیه که قرار است 
این هفته در تهران برگزار شود، گفت: دستور کار این جلسه برعهده همین سه کشور است. ما شاهد 
انتشار بیانیه های مختلفی از ســوی این کشــور ها در مورد موضوعات مورد بحث بوده ایم، اما من 
ترجیح می دهم فعال در مورد آن صحبت نکنم.پرایس همچنین در مورد نتایج سفر بایدن به منطقه 
افزود: ما در این سفر و در دیدارمان با مقامات اسراییل به موضوع ایران و چالش هایی که این کشور 
برای منطقه به همراه دارد ،پرداختیم. برخی استراتژی ها و راه هایی که می توانیم برای هماهنگی در 
مورد مقابله با ایران به آن برسیم مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد برای عقب راندن ایران از منطقه 

و کاهش نفوذ این کشور تالش های مشترکی انجام دهیم.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سوالی در مورد ســخنان مشاور رهبر معظم انقالب در 
مورد توانایی های هسته ای ایران گفت: ما پیش تر هم به صراحت به این نکته اشاره کرده بودیم از 
زمانی که دولت پیشین آمریکا از برجام خارج شد بر کسی پوشیده نیست که اورانیوم غنی شده در 
ایران افزایش یافت. همچنین میزان زمانی که الزم است به این مقدار از اورانیوم غنی شده برسند 
هم در این مدت کاهش داشت. این زمان در ایران از حدود یک ســال به چند هفته رسیده است.

وی در ادامه تاکید کرد:  امــا همچنان به این امر معتقدیم که باید متقابال بــه برجام بازگردیم، زیرا 
برجام می تواند فعالیت های هســته ای ایران را محدود کند. برجام همچنین موجب می شــود که 
نظارت های سختگیرانه ای هم به فعالیت های هســته ای ایران از سوی آژانس بین المللی انرژی 
اتمی اعمال شود.ند پرایس در ادامه مدعی شد آمریکا هرگز اجازه نخواهد داد که ایران به کشوری 

هسته ای تبدیل شود.

»امیرعبداللهیان« در تماس با »جوزپ بورل«:

کاخ سفید باید زیاده خواهی ها و تردیدها را کنار بگذارد
وزیر امور خارجه در تماس تلفنی با مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در خصوص آخرین 
وضعیت گفت وگوها برای رفع تحریم ها تبادل نظر کرد.حســین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه 
کشورمان شامگاه دوشنبه در تماس تلفنی با جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در 
خصوص آخرین وضعیت گفت وگوها برای رفع تحریم ها و همچنین برخی موضوعات مهم منطقه 

ای و بین المللی مورد اهتمام مشترک گفت وگو و تبادل نظر کرد.
 وزیر امــور خارجه کشــورمان در ایــن گفت وگوی تلفنــی، اظهار داشــت: هیچ تردیــدی در اراده
  دولت جمهوری اســالمی ایران برای رســیدن به یک توافق خــوب، قوی و پایدار وجــود ندارد.
 رییس دســتگاه دیپلماســی کشــورمان با ابراز قدردانی از تالش های بی وقفه جــوزپ بورل و

  انریکه مورا و با اشــاره به گفت گوهای اخیــر خود با وزرای خارجــه ایتالیا و فرانســه تاکید کرد: 
 کاخ سفید باید زیاده خواهی ها و تردیدها را کنار گذاشته و با واقع بینی در مسیر دستیابی به راه حل
  و حصول توافق گام بردارد و از تکرار رویکرد ناکارآمد گذشــته و رفتار غیر ســازنده و توسل به اهرم

   فشــار و تحریم دســت بردارد. امیرعبداللهیــان در بخش دیگــری از این گفت وگو با اشــاره به 
 نشست سه جانبه بین رؤســای جمهور سه کشــور ایران، روســیه و ترکیه در تهران ،رويكرد ايران

 را در مورد امنیــت غذایی و امنیــت انرژی تبييــن كرد.وزیر امور خارجه کشــورمان با اشــاره به 
 گفت  وگوی اخیر خود با وزیرخارجه اوکراین افزود: تسهیل صادرات غالت اوکراین از اهمیت زیادی

 برخوردار است. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در این گفت وگو با تقدیر از 
اراده مثبت و جدی طرف ایرانی در روند مذاکرات تاکنــون، بر ضرورت ارائه و جمع بندی ایده های 

طرفین در شرایط کنونی تاکید کرد.

کافه سیاست

یک عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اســالمی تاکید کرد 
که قانون اقــدام راهبردی بــرای لغو تحریم 
ها توانســت با برگرداندن مولفــه های قدرت 
جمهوری اســالمی قدرت دیپلمات ها را برای 
مذاکره بازتر کند و امروز بخشــی از توانمندی 
ما در میز مذاکره حاصل طرح مصوب مجلس 
است.ابراهیم رضایی در گفت و گو با ایسنا در 
واکنش به صحبت هــای اخیر رییس جمهور 
ســابق درباره تحریم ها گفت: به نظر می رسد 
آقای روحانی دچار فراموشــی شــده است. 
متاســفانه در دولت قبل هیچ تالشــی برای 
گرفتن تضمیــن از طرف مقابل نشــده بود و 
حتی آقای روحانی ادعا می کــرد ما طی ۴۸ 
ساعت می توانیم برداشــتن تحریم از طرف 
غرب را راستی آزمایی کنیم در صورتی که پروسه 
فروش یک تانکر نفت هم بیــش از یک ماه 
طول می کشــد.نماینده مردم دشتستان در 
مجلس افزود: در حالی آقای روحانی ادعا می 
کند که می توانست در اســفند ماه ۹۹ تحریم 
ها را پایان دهد که نظــام به او و برنامه هایش 
۸ سال زمان داد و به غیر از حرف و وعده های 
پوچ ما شاهد هیچ پیشرفتی در کار نبودیم.این 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس تاکید کــرد: قانون اقــدام راهبردی 
برای لغو تحریم ها مصوب مجلس شــورای 
اسالمی توانست با برگرداندن مولفه های قدرت 
جمهوری اســالمی قدرت دیپلمات ها را برای 
مذاکره بازتر کند و امروز بخشــی از توانمندی 
ما در میز مذاکره حاصل طرح مصوب مجلس 
اســت.رضایی اضافه کرد: اگر با دست فرمان 
آقای روحانی وضع کشــور ادامه پیدا می کرد، 
مطمئن باشید نه از تاک خبری می ماند و نه از 
تاک نشان. با نزدیک شدن به انتخابات بانیان 
وضع موجود باز هم تمایل به برگشت به قدرت 
کرده اند و برای دستیابی به قدرت خیز برداشته 
اند؛ اینکــه پس از مدت ها آقــای روحانی در 
فضای سیاسی پدیدار شــده به خاطر همین 

برنامه سیاسی است.

بین الملل

عکس: ایرنا
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مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان:

درخواست بیش از 3۶ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن 
تایید شد

مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان گفت: بیش از ۴۲۲ هزار نفر در استان اصفهان متقاضی 
مسکن های نهضت ملی بودند و بیش از ۳۶ هزار نفر هم به تایید نهایی رسیدند.

علیرضا قاری قرآن  اظهار کرد: ۳۵ هزار و ۵۹۶ واحد در شــهر های جدید فوالدشــهر، بهارستان و 
مجلسی و تعداد ۱۶۸ هزار و ۳۷۱ واحد در سایر شهر های استان اصفهان ساخته می شود.

زمین مورد نیاز برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان اصفهان به طور ساالنه یک هزار و ۷۹ 
هکتار برآورد شده که فعال نیمی از آن آماده است.به گفته وی، در حال حاضر ثبت نام جدیدی برای 
متقاضیان استان وجود ندارد، سامانه طرح نهضت ملی مسکن در همان آغاز برای ۴۳ شهر استان 
اصفهان بازگشایی شده بود و پس ازآن هم دیگر شهر ها مشمول این طرح شدند، اما فعال هیچ یک 
از شهر های استان مشــمول ثبت نام دوباره نمی شــوند.بیش از ۴۲۲ هزار نفر در استان متقاضی 
مسکن های نهضت ملی اســتان بودند و بیش از ۳۶ هزار نفر هم به تایید نهایی رسیدند.مدیرکل 
راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: بر اساس آخرین آمارها، در استان اصفهان بیشتر از ۳۰ هزار 
نفر افتتاح حساب تجمعی کرده اند و بالغ بر ۲۱ هزار نفر از متقاضیان باالی ۴۰ میلیون تومان آورده 
دارند. حدود ۳۹ هزار نفر انصراف داده اند، بیش از ۱۹۵ هزار نفر هم دارای شرایط الزم برای تخصیص 

مسکن نبوده و درخواست آن ها رد شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان خبر داد:

خرید 32 هزار و 52۶ تن گندم از کشاورزان
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان با اشاره به خرید ۳۲ هزار و ۵۲۶ تن گندم از ابتدای 
خردادماه تاکنون، گفت: ارزش وزنی گندم خریداری شده از کشاورزان اصفهان نسبت به مدت زمان 

مشابه سال گذشته، صددرصد افزایش داشته است.
محسن ضیایی با اشاره به شروع خرید تضمینی گندم از ابتدای خردادماه، اظهار کرد: تاکنون ۳۲ 

هزار و ۵۲۶ تن گندم از کشاورزان اصفهانی خریداری شده است.
وی با بیان اینکه ارزش ریالی گندم خریداری شده در این مدت ۳,۴۳۳ میلیارد ریال بوده است، 
افزود: این گندم ها توسط ۴,۲۱۴ کشاورز در قالب ۷,۸۶۹ محموله به اداره کل غله و خدمات بازرگانی 
استان اصفهان تحویل داده شده اســت.مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان گفت: ۳۰ 
هزار و ۵۰۰ تن از گندم های خریداری شده تاکنون به سیلوها و مراکز دولتی حمل شده است. ضیایی 
اضافه کرد: ارزش وزنی گندم خریداری شده از کشاورزان اصفهان نسبت به مدت زمان مشابه سال 
گذشته صددرصد افزایش داشته که نشان دهنده استقبال کشاورزان از خرید تضمینی گندم است. 
وی تصریح کرد: بیشترین خرید در شــرق اصفهان منطقه جرقویه، هرند، زیار و ورزنه بوده و اوج 

آن در شهرستان سمیرم است که پیش بینی می شود در روزهای آینده به غرب استان نیز برسد.

بررسی طرح های بزرگ شهر اصفهان در کارگروه ویژه با 
محوریت استانداری

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: قرار شد کارگروه ویژه ای با محوریت استاندار تشکیل شود 
و پروژه های بزرگی که نیازمند حمایت مسئوالن ارشد دارد، در این کارگروه مطرح شود.

محمد نورصالحی درخصوص انتقاد استاندار اصفهان مبنی بر عدم اطالع رسانی مناسب اقدامات 
عظیم عمرانی که در حال انجام است، اظهار کرد: این انتقاد مطرح شد که چرا این اقدامات و کارهای 
عظیمی که در زیر زمین انجام می شود رسانه ای نمی شود. مردم باید بدانند در حوزه حمل و نقل چه 

برنامه گسترده ای در حال انجام است.

شرایط آبی شهر مساعد نیست، لطفا رعایت و صرفه جویی بفرمایید!

»اصفهان« زیر تیغ کم آبی

مناطقی از کالن شهر اصفهان در تیرماه بسیار  گرم امسال دچار تنش آبی شدند به طوری ندا سپاهی
که در پی افزایش دما، تانکرها به شهروندان آبرسانی می کنند.آنطور که 
نوید حاجی بابایی، معاون هواشناســی استان می گوید اصفهان هفته 
اول تیرماه گرم ترین هفته تابستان را سپری کرد؛ تابستانی غیرعادی که 
طی ۱۰ سال اخیر در اصفهان کم سابقه بود و هفت روز متوالی دما باالی 
۴۰ درجه تداوم داشت.به گفته وی، دمای ۴۳ درجه سانتیگراد برای شهر 
اصفهان در هفته های ابتدایی تابستان غیرعادی بود و الگوهای زودرس 
تابستانه سبب شد دمای هوای اســتان در ابتدای تیر ماه بین ۲ تا سه 
درجه سانتیگراد گرم تر از شــرایط عادی باشد و در مناطق مرکز و شرق 
استان حتی تا چهار درجه فراتر از نرمال و شهرستان های گرمسیر در نیمه 
شــمالی اســتان بیشــینه دمای قابل توجهی بین ۴۵ تــا ۴۷ درجه 

سانتیگراد را تجربه کردند.

افت فشار و قطعی آب در اکثر محالت اصفهان
طی دو سه هفته اخیر شــهروندان اصفهانی با افت فشار و قطعی آب 
در نواحی مختلف شــهر مواجه بودند به طوری کــه آب در مناطقی از 
جمله محله خانه اصفهان، محــدوده خیابان امام خمینی )ره( و پارک 
قلمستان، شــاهپور جدید، رهنان، میدان جمهوری، خرم، ملک شهر، 
رباط، جی، سروش، عسگریه، تاالر، پروین و مولوی آب حتی در طبقات 

همکف ساختمان ها برای ساعاتی از شبانه روز قطع بود.
یک بانوی مسن، ساکن خیابان مسجد سید شهر اصفهان با گله مندی 

از وضعیت موجود به خبرنگار مهر می گوید: شــهری که دیار زاینده رود 
بود و مادی ها چون مویرگ از این رود منشــعب و پرآب بودند حاال با 
تانکر باید آبرسانی شود.خانم نادری، می افزاید: با وجود اینکه در طبقه 
همکف زندگی می کنم هر روز از حدود ساعت ۹ صبح تا ساعات بامداد 
فشار آب کم است یا در ساعاتی از روز به ویژه بعد از ظهرها قطع می شود.

شهروند دیگری ساکن خیابان عسگریه با اشاره به افت فشار و قطعی 
آب در این محدوده در روزهای اخیــر می گوید: برخی روزها، حدود ۱۲ 
ساعت آب نداریم در این مدت نه می توانیم شست و شو انجام دهیم 
و نه در این هوای گرم کولر روشــن کنیم. طاهر ســجادیان که در طبقه 
سوم یک مجتمع مسکونی سکونت دارد، می افزاید: ساختمان ما منبع 
ذخیره آب هم دارد و از حدود دو بامداد تا هفت صبح آبگیری می شود؛ 
اما در این روزهای گرم بیش از ســه- چهار ســاعت کفاف نمی دهد و 
این وضعیت کالفه کننده اســت. بانوی دیگری که در محدوده خیابان 
رباط سوم ملک شهر اصفهان در طبقه دوم یک واحد مسکونی زندگی 
می کند، می گوید: فشار آب در برخی روزهای اخیر در طبقه همکف خانه 
ما کم بوده و اگر پمپ روشن نباشد آبی به طبقه باال نمی رسد.در همین 
پیوند مهرداد خورسندی، ســخنگوی وقت آبفای اصفهان به خبرنگار 
مهر می گوید: باید توجه داشــت که طی دو هفته گذشته دمای هوا در 
کالن شهر اصفهان به باالی ۴۰ درجه سانتیگراد رسید و ذخیره مخازن 
آب صفر شد و در این شرایط آبفا در مدت سه روز پیاپی در مجموع ۲۵ 
تانکر آبرسانی برای توزیع آب در سطح شــهر فرستاد.وی با بیان اینکه 
آبفا موظف است آب را به مشترکان طبقات همکف تحویل دهد و برای 

طبقات باال تعهدی ندارد، خاطرنشــان می کند: طبقات همکف به باال 
باید از مخزن و پمپ برای ذخیره ســازی آب استفاده کنند.سخنگوی 
وقت آبفای اصفهان با بیان اینکه هم استانی ها در صورت قطعی آب با 
سامانه ۱۲۲ برای تماس بگیرند، می افزاید: هم اکنون مجموع تولید آب 
در سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ حدود ۱۴ مترمکعب در ثانیه و مصرف 
بین ۱۶ تا ۱۷ مترمکعب بر ثانیه است و این میزان مصرف برخی دقایق 

روز افزایش می یابد.

2 تا سه هزار لیتر کسری آب در اصفهان
خورســندی با بیان اینکه هم اکنون بین ۲ هزار تا سه هزار لیتر بر ثانیه 
)۲ تا سه مترمکعب بر ثانیه( کســری آب داریم، خاطرنشان می کند: 
این در حالی است که سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ سال گذشته بین 
۳۲۰۰ تا ۴۳۰۰ لیتر بر ثانیه کســری آب داشت.وی اضافه می کند: با به 
کارگیری تله متری و تله کنترل و مدیریت فشار آب تالش شده تا عدالت 
در توزیع آب برقرار شود و با اســتفاده از منابع جایگزین مانند چاه ها، 
چشمه ها و قنوات، تولید سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ برای ۵۸ شهر 
و ۳۸۰ روستای استان از ۱۲ هزار لیتر بر ثانیه به ۱۴ هزار لیتر بر ثانیه )۱۴ 

مترمکعب بر ثانیه( در سال جاری رسیده است. 

وضعیت آبرسانی پایدارتر از سال گذشته است
اما ناصر اکبری، معاون بهــره برداری آب و فاضالب اســتان اصفهان 
می گوید: طی یک سال اخیر اقدامات فنی از قبیل رفع نقاط کور شبکه 
و اصالح نقاط اتصال یا شــیرآالت در مناطقی از شهر اصفهان که سال 
گذشــته وضعیت حادی را رقم زده بود و نیز مدیریت فشــار آب سبب 
ایجاد شرایط پایدارتری در شبکه شده است. وی با بیان اینکه امسال 
ظرفیت تامین آب شرایط بهتری دارد و نسبت به سال گذشته خیلی بهتر 
آب توزیع می شود، می افزاید: در شرایط پیک مصرف بخشی از آب مورد 
نیاز شرب از چاه تامین می شود. به گفته وی، شرایط تامین آب در سال 
جاری و نارضایتی شهروندان و تماس ها با سامانه ۱۲۲ آبفا اصال قابل 
قیاس با سال گذشته نیست. معاون بهره برداری آب و فاضالب استان 
اصفهان خاطرنشان می کند: اصفهان امسال در بازه هفتم تا هفدهم تیر 
ماه چندین روز دمای باالی چهل درجه سانتیگراد را تجربه کرد و برای 
اولین بار در نیم قرن اخیر رکورد ۴۳ درجه سانتیگراد در تیرماه ثبت شد.

اکبری می افزاید: باید توجه داشت در این شرایط هر یک درجه دمایی 
که افزایش می یابد مصرف آب را اضافه می کند و پایداری دما در شبانه 

روز اثر ویژه ای در مصرف آب دارد.

ســخنگوی صنعت برق اســتان اصفهــان گفت: 
بیشــترین میزان مصرف برق در اســتان اصفهان 
مربوط به بانک هاســت که درجه کولرهای گازی را 
روی عددهای کم تنظیم می کنند و مصرف شــان 
زیاد است. سیدمحمدرضا نوحی اظهار کرد: در روز 
بیســت وهفتم تیرماه، اوج مصرف روز در ســاعت 
۱۲:۵۵ بوده است که ۴،۷۵۹ مگاوات برق در استان 
اصفهان تولید، ۴،۹۵۹ مــگاوات برق مصرف و ۲۰۰ 

مگاوات برق از شبکه سراسری به شبکه توزیع برق 
استان اصفهان وارد شــد. اوج مصرف شب در این 
تاریخ، ساعت ۲۱:۱۲ بوده است که ۴،۴۹۵ مگاوات 
برق تولید، ۵۰۲۷ مــگاوات برق مصــرف و ۵۳۲ 
مگاوات برق از شبکه سراسری به شبکه توزیع برق 
استان اصفهان وارد شد. وی گفت: همچنین در روز 
یکشنبه، بیست وششــم تیرماه اوج مصرف روز در 
ساعت ۱۱:۰۶ بوده است که ۴،۹۰۸ مگاوات برق در 
استان اصفهان تولید، ۴،۹۷۲ مگاوات برق مصرف 
و فقط ۶۴ مگاوات برق از شبکه سراسری به شبکه 
توزیع برق استان اصفهان وارد شد. اوج مصرف شب 
در این تاریخ، ســاعت ۲۱:۱۳ بوده است که ۴،۴۷۰ 

مگاوات برق تولید، ۴،۶۶۳ مگاوات برق مصرف و 
۱۹۳ مگاوات برق از شبکه سراسری به شبکه توزیع 
برق استان اصفهان وارد شد.به گفته نوحی، به طور 
معمول روزانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ اخطار به اداراتی که مصرف 
زیادی دارند، داده می شود. پیش از این در هر روز 
حتی برق ۴۰ اداره نیز قطع می شد، اما اکنون بیشتر 
ادارات سقف مصرف را رعایت کرده و تعداد اداراتی 
که ممکن است برق شان قطع شــود به کمتر از ۲۰ 
رسیده اســت. وی افزود: بیشترین میزان مصرف 
برق در اســتان اصفهان مربوط به بانک هاست که 
درجه کولر هــای گازی راروی عدد هــای کم تنظیم 

می کنند و مصرف شان زیاد است. 

سخنگوی صنعت برق اصفهان  می گوید بانک ها بیشترین میزان مصرف برق در اصفهان را دارند:

تافته های  جدابافته!

کافه مسکن
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر:

 پروژه ای کالن در حوزه مدیریت انرژی شهر اصفهان
 درحال انجام است

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان گفت: راهکار اصلی در مدیریت بهینه مصرف انرژی این است 
که متولیان شهری بخواهند و بدانند که چه مزایایی دارد.

فرشــاد نصرالهی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: یکی از بزرگ ترین مصرف کنندگان برق، 
ساختمان های مسکونی هســتند که با گرم شدن هوا و وارد مدار شــدن سیستم های سرمایشی 

مصرف برق زیادی را به خود اختصاص می دهند.
وی افزود: مهم ترین اقدامی که در کوتاه مدت می تواند اثر قابل توجهی داشــته باشــد، آموزش و 
فرهنگ سازی به مردم اســت؛ به نحوی که مزیت کاهش مصرف را درک کنند و بدانند چگونه باید 

این کار را انجام دهند.

رفتار مردم وابسته به فرهنگ سازی و آموزش است
این استاد دانشگاه ادامه داد: در زمینه کاهش مصرف برق، مردم باید دغدغه و انگیزه داشته باشند؛ 
خیلی از مردم انرژی را برای خودشان نمی دانند و به این خاطر توجه زیادی به صرفه جویی ندارند.

نصرالهی با بیان اینکه راهکار بعدی برای کاهش مصرف انرژی به ارگان ها و ســازمان های متولی 
برمی گردد، گفت: سازمان هایی مانند نظام مهندسی، شهرداری و برق منطقه ای با در اختیار گذاشتن 
سایه بان های یک شکل برای سیستم های سرمایشی مثل کولرهای آبی به کاهش مصرف انرژی 

کمک کنند؛ این راهکار بسیار ساده اما اثرگذار است.

دغدغه کاهش مصرف وجود ندارد
وی خاطرنشان کرد: از ۱۰ سال پیش تا به االن وقتی صحبت از صرفه جویی انرژی می شود، از آن به 
عنوان راهکاری لوکس یاد می شود. برای مثال کنفرانس های متعددی برای مدیریت بهینه مصرف 
انرژی گذاشته می شــود؛ اما دغدغه کاهش مصرف در بیشتر برگزارکنندگان این همایش ها وجود 
ندارد؛ چون اگر وجود داشت مدیریت مصرف که به راحتی در کشورهای مختلف انجام می شود، در 

کشور ما هم اجرا می شد.

اجرای پروژه ای کالن برای شهر اصفهان
این اســتاد دانشــگاه گفت: از آن جایی که عمده مصرف در حوزه برق به روشنایی و سیستم های 
سرمایشــی و در حوزه گاز به گرمایش مربوط می شــود، در طرحی که در آن منطقه ســپاهان شهر 
اصفهان به صورت آزمایشی مورد بررســی قرار گرفت، بررسی شــد که چگونه مدیریت شهری به 
کاهش انرژی منجر می شــود. نصراللهی افزود: بر این اســاس، پروژه ای کالن برای شــهرداری 
اصفهان انجام شــد که بســیار جامع تر بوده و از معدود پروژه هایی محسوب می شــود که در این 
زمینه انجام شــده اســت؛ درواقع یک پروژه پژوهشــی کالن با رویکرد اجرایی که نتایج آن کامال 
قابلیت اجرایــی دارند. وی ادامه داد: در این طرح ســاختمان های شــهر اصفهــان را تیپ بندی 
کردیم، برای مثال ساختمان های مسکونی شامل پنج تیپ متفاوت از نوع ویالیی و آپارتمان های 
تیپ یک تا چهار تقســیم شــدند و با نمونه بــرداری، میزان مصــرف انرژی هرنوع ســاختمان 
استخراج شــد که بعید است در هیچ یک از شــهرهای ایران مشــابه این اقدام انجام شده باشد. 
 این اســتاد دانشــگاه تصریح کرد: پس از اســتخراج اطالعات راهکارهای کاهش مصرف انرژی
  بــه ضابطــه تبدیل شــد و درحال حاضــر تالش می شــود ایــن راهکارها بــه عنــوان مصوبات
  شــورا الزم االجرا شــود.نصراللهی خاطرنشــان کرد: هدف از اجرای این پروژه آن اســت که مصرف
  انــرژی کل ســاختمان های نوســاز را که شــامل انــرژی گاز و برق می شــود، کاهــش دهیم؛ این

 پروژه میان مدت مصرف انــرژی را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. وی بــا بیان اینکه برخی از 
مصوبات این پروژه شامل استفاده سامانه های خورشیدی و آبگرمکن های خورشیدی می شود، گفت: 

یک سامانه خورشیدی ۱.۵ کیلوواتی در استان اصفهان شامل شش متر مربع پنل خورشیدی است.

با مسئولان

گفت و گو

نماینده مردم فریدن و فریدون شهر در مجلس شورای اسالمی گفت: وزارت نیرو سیاست درستی را برای مدیریت خاموشی ها در فصل گرما اتخاذ نکرده و فشار 
مضاعفی بر کشاورزان تحمیل شده است. حسین محمدصالحی در خصوص سیاست های وزارت نیرو برای مدیریت خاموشی ها، اظهار کرد: متاسفانه سیاست 
های وزارت نیرو نتوانسته خاموشی ها را در فصل گرما به نحو درستی مدیریت کند. این سیاست ها منجر به فشــار مضاعف بر کشاورزان شده است، به عنوان 
نمونه در منطقه ما که کامال کشاورزی است در چهار ماه از سال برق مصرف می شود و کشاورزی انجام می دهند و به جز این چهار ماه که مصادف با بهار و تابستان 
است، مصرف برق در سایر ایام به شدت پایین است.وی در خصوص خاموشــی چاه های کشاورزی در این ایام خسارت زیادی را به کشاورزان وارد کرده است، 
گفت: ای کاش بخشی از این خاموشــی ها به صنایع بزرگ انتقال می یافت که ظرفیت تولید برق نیز دارند. متاسفانه سیاست خاموشی ها به صورت گزینشی 
اجرایی و منجر به نارضایتی کشاورزان شده است. این امکان وجود داشت که بخشی از خاموشی را به بلوارهای بزرگی که در بیابان ها کشیده شده است، انتقال 
داد. نماینده مردم فریدن و فریدون شهر در مجلس شورای اسالمی  بیان کرد: میزان برداشت گندم در منطقه ما به نسبت سال های قبل به کمتر از نصف کاهش 
پیدا کرده  که این امر نتیجه اتخاذ سیاست های غلط است. متاسفانه بعضا ۵ ساعت در طول روز برق چاه های کشاورزی قطع می شود، این امر موجب شده تا 

بخشی از محصوالت کشاورزی از بین برود. کسی هم حاضر به پاسخگویی به کشاورزان نیست.

فشار مضاعف بر کشاورزان با قطعی مکرر برق

کشت دانش 
بنیان توت فرنگی 

و صیفی جات
دســتگاه نانو حباب ســاز 
شــرکت نانوفناوری سراج 
موجب افزایش ۲۰ درصدی 
برداشــت تــوت فرنگی در 
شهرک  گلخانه ای هشتگرد 
شــده و عملکــرد موفــق 
دســتگاه ایرانــی، آن را به 
رقیب جدی نمونه آمریکایی 

تبدیل کرده است.

وز عکس ر

قیمت مسکن اصفهان در روز گذشته؛

معاوضه خانه با پژوپارس!
قیمت مســکن در محــدوده قائمیه هر متر 
۱۰ تا ۲۲ میلیون تومان بــرای آپارتمان اعالم 
شــده؛ همچنین مبلغ اجاره در این منطقه تا 

دو میلیون تومان است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، براساس داده های 
پورتــال یکــی از دفاتــر معامــالت امالک 
کالن شــهر اصفهــان، قیمت مســکن برای 
واحدهای آپارتمانی از متری ۱۰ میلیون تومان 
برای خانه ای در قائمیه تا متری ۲۲ میلیون 

تومان در همان خیابان می رسد.
در لیســت آپارتمان های ارائه شــده در این 
منطقه عالوه بر این مــوارد، در یکی از دفاتر 
مشــاور امالکی واقع در منطقه، آپارتمان دو 
خوابه ای با متراژ ۱۴۰ متر واقع در کوی گلزار 
قیمت هر متر ۱۷ میلیون تومان ارائه شده که 
در طبقه اول یک ساختمان چهار طبقه واقع 

شده است.
عالوه بر این مــوارد در لیســت خانه های با 
قدمت باالتر دفتر مشــاور امالکــی واقع در 
قائمیه، خانه ای با قدمت بیش از ۲۰ ســال 
ارائه کرده اســت، قیمت هر متر از این خانه 
۵۰ متری ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اســت 
و مبلغ نهایی آن را ۴۸۰ میلیون تومان اعالم 
کرده اند. به گفته صاحب ملک، این سوئیت 
۵۰ متری قولنامه ای، قابل ســکونت و تمیز 
بوده و انشــعابات آب، برق، گاز و خط تلفن 
دارد. نورگیــر و پنجره دارد و بــه تازگی رنگ 
آمیزی شده است. این فروشنده اعالم کرده 
است که خانه را با پژوپارس معاوضه و مابقی 
هزینه آن را به صورت نقدی دریافت می کند.

با کمتریــن آورده صاحــب آپارتمان 
دوخوابه شوید

همچنین آپارتمانی با متراژ ۱۰۰ متر در قائمیه، 
خیابان حضرت معصومه ۲۱ به قیمت هر متر 
۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برای فروش ارائه 
شده که مبلغ خرید نهایی آن را ۹۹۰ میلیون 
تومان تعیین کرده اند. این خانه در طبقه دوم 
یک ساختمان چهار طبقه واقع شده و قدمت 

آن کمتر از هفت سال است.

عکس: فارس
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مفاد آراء
گهی ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  4/159 آ

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
- برابر رای شــماره 286 مورخ 1401/1/28 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکیت آقای سید حسن 
فیاض دستگردی  به شناسنامه شماره 1143 کدملی 1285651871 صادره اصفهان 
فرزند ســید ابوالقاســم  در ششــدانگ یکباب خانه بــه مســاحت 123/65 متر مربع 
مفروزی از پالک شماره 73 فرعی از 4483  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی  یک قطعه زمین آقای سید ابوالقاسم 
 فیاض دستگردی )مالک رسمی( به مساحت 123 متر مربع به فرزند خود بنام آقای  
گذار گردیده است و آقای سید ابوالقاسم  سید حسن فیاض دستگردی )متقاضی( وا
فیاض دستگردی به موجب دادنامه حصر وراثت شماره 9809976862501638 
مورخ 1398/10/25 صادره از شعبه 54 حقوقی )حصر وراثت( شورای حل اختالف 
اصفهان فــوت نمــوده اســت و ورثه نامبــرده شــامل زوجه عــزت کارگر دســتجردی و 
فرزندان شامل: سید محمد، سید حسن، فاطمه، شکوه السادات، سادات بیگم، ملک 
السادات، سید محمود، سید علی، سید احمد، سید حسین همگی فیاض دستگردی 
می باشند و نامبردگان به موجب مشروحه مورخ 1400/12/17 در جلسه هیات حاضر 
و فروش مورث خود به آقای سید حسن فیاض دستگردی )متقاضی( را تایید و حق هر 

گونه اعتراض را از خود سلب نموده اند. 
  لــذا بــه منظــور اطــالع عمومــی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آ گهــی 
می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را  داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین  آ
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/14

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/29
م الف: 1345924  مهدی شبان رئیس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

مفاد آراء
گهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین  4/160 آ

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
نظر به این که برابر آراء شماره های 139360302033000803 مورخ 1393/06/01 
و اصالحی شماره 140060302033000019 مورخ 1400/04/27 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف اراضی تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نطنز تصرفات و مالکیت آقای حسن طالبی 
طرقی فرزند غالم به شماره ملی 0042538696 و شماره شناسنامه 2826 در چهار 
دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکدرب باغ  به مساحت 1020 متر مربع به پالک ثبتی 
3199 فرعی از شــماره 193- اصلی واقــع در طرقرود جزء  بخــش 11 حوزه ثبتی نطنز 
و ششــدانگ یکدرب باغ به مســاحت 315/90 متر مربع به پالک ثبتی  3198 فرعی 
از 193- اصلی  واقع در بخش 11 نطنز خریداری عادی و مع الواسطه از مالک رسمی 
آقایان غالم و علی طالبی محرز گردیده است. لذا دراجرای ماده 3 قانون مذکور در دو 
نوبت به فاصله 15 روز و به منظور اطالع عموم از طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی 
گهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی به رای مذکور اعتراضی داشته باشند از  آ
گهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید  تاریخ انتشار آ
اخذ نماید و معترض بایستی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
محل مبادرت به تقدیم دادخواست در مراجع ذیصالح قضایی نموه و گواهی تقدیم 
دادخواست را به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورتی که اعتراضی در مهلت 
قانونی واصل نشد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه محل را ارائه ننماید 
اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت خواهد نمود صدور ســند مالکیــت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/29
تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/05/13

م الف: 1350391 رحمت اله شاهدی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز
تحدید حدود اختصاصی

4/161 شــماره نامه : 140185602024004171-1401/04/21 چون تحدید حدود 
ششــدانگ یک باب خانــه پــالک 4786/727  واقــع در بخش 5 ثبــت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتی به نام آقای احمد امیر حاجلو فرزند محمود  در جریان ثبت اســت 
و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبــق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شــنبه 
مــورخ 1401/05/22 ســاعت 9 صبــح در محل شــروع و به عمــل خواهد آمــد، لذا به 
گهی به کلیه مجاورین اخطار مــی گردد که در روز و ســاعت مقرر در این  موجب این آ
گهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابــق ماده 20 قانون  آ
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیــدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترضین ظرف 
مدت یک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض به ایــن اداره بــا تقدیم دادخواســت به مرجع 
 ذیصــالح قضائــی گواهــی تقدیــم دادخواســت را اخذ و بــه ایــن اداره تســلیم نمایید. 

تاریخ انتشار: 1401/04/29 
م الف: 1351036  شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

فقدان سند مالکیت
4/162 شــماره نامــه: 140185602024003192- 1401/03/30 نظر به اینکه ســه 
دانگ  مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 3216/63  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان بنام 
روشنک نفر سفید دشتی در دفتر 1087 صفحه 503 سند دفترچه ای به شماره چاپی 
015751 صادر شده سپس مع الواسطه و طی سند انتقال 3778 مورخ 90/05/24 
کرم اسالمی فارسانی انتقال شده است و به موجب درخواست  دفتر 239 اصفهان به ا
1401/008076 مورخ 1401/03/17 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء 
شهود آن ذیل شماره یکتای  140102155834000131 و رمز تصدیق 173808 مورد 
گواهی دفترخانه اسناد رسمی 239 اصفهان رسیده است اعالم نموده که سند مالکیت 
به علت جابجایی مفقود و درخواست صدور المثنی سند مالکیت نموده لذا مراتب  به 
گهی می  استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آ
شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
گهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را  مذکور نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آ
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
گر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا  است ا
 سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1351722 مهدی شبان سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان

فقدان سند مالکیت
4/163 شماره نامه: 140185602024004239- 1401/04/22 نظر به اینکه تمامت 
ششدانگ سند مالکیت شماره پالک 1088/20 اصلی   واقع در بخش 5 اصفهان به 
شماره چاپی سند برگی 513400 و شماره دفتر الکترونیکی 139520302024013604 
بنام آقای مسعود محمدی جوزدانی سابقه ثبت و صدور سند مالکیت دارد  سپس 
مالک مذکور با ارائه درخواســت شــماره 0914 مــورخ 1401/04/07 بانضمام دو برگ 
استشــهادیه محلی که امضاء شــهود آن ذیل شــماره یکتا 140102150332000102 
و رمــز تصدیــق 400308 مــورخ 1401/04/07 بــه گواهــی دفترخانــه اســناد رســمی 
103 اصفهان رســیده است مدعی است که ســند مالکیتش به علت نامعلوم مفقود 
و درخواســت صدور المثنی ســند مالکیت را نمــوده لذا مراتــب  به اســتناد تبصره یک 
گهی می شــود چنانچه  اصالحی ذیل مــاده 120 آئین نامه قانــون ثبت در یک نوبت آ
کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت مذکور نزد 
گهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن  خود می باشد از تاریخ انتشار این آ
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
گر  صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است ا

ظرف مــدت مقرر اعتراضی نرســید یــا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند 
 معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیــت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. 
م الف: 1352120 مهدی شبان سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان

فقدان سند مالکیت
4/164 شــماره نامه: 140185602024003606- 1401/04/07 نظر به اینکه ســند 
مالکیت دو دانگ مشــاع از ششــدانگ پالک ثبتی 4791/370   واقــع در بخش پنج 
ثبت اصفهــان ذیــل دفتــر امــالک الکترونیــک 1396203024008595 به نــام بهناز 
آقاجونــی تحت شــماره چاپــی 257424 ثبت و ســند برگی صــادر و تســلیم گردیده 
اســت ســپس آقای حســین پور قادری وکیــل نامبــرده طبق ســند وکالتنامه شــماره 
47847 مــورخ 1399/08/02 دفترخانــه 101 اصفهــان با ارائه درخواســت کتبی به 
شــماره وارده 1401/10798 مــورخ 1401/04/07 بــه انضمــام دو بــرگ استشــهادیه 
محلــی کــه امضــاء شــهود آن ذیــل شــماره 8825 و رمــز تصدیــق 484645 مــورخ 
1401/04/05 بــه گواهــی دفترخانــه 302 اصفهــان رســیده اســت مدعــی اســت کــه 
ســند مالکیت آن به علت نامعلوم مفقود گردیده اســت و درخواست صدور المثنای 
ســند مالکیت ملک فــوق را نموده اســت لــذا مراتــب  به اســتناد تبصره یــک اصالحی 
گهی می شــود چنانچه کســی  ذیل مــاده 120 آئیــن نامه قانــون ثبــت در یک نوبــت آ
مدعــی انجــام معامله نســبت بــه ملک مرقــوم یــا وجود ســند مالکیــت نزد خــود می 
گهی ظرف مدت ده روز اعتــراض خود را کتبــا ضمن ارائه  باشــد از تاریخ انتشــار این آ
اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به ایــن اداره تســلیم و رســید اخذ نماید تــا مراتب 
گر  صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است ا
ظرف مــدت مقرر اعتراضی نرســید یــا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند 
 معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیــت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. 
م الف: 1352039 مهدی شبان سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان

فقدان سند مالکیت
4/165 شــماره نامــه: 140185602024003610- 1401/04/07 نظر به اینکه ســند 
مالکیت چهار دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 4791/370   واقع در بخش پنج 
ثبت اصفهان ذیل دفتر امــالک الکترونیــک 1396203024008594 به نام علیرضا 
لیلی ئیون تحت شــماره چاپــی 257423 ثبت و ســند برگی صادر و تســلیم گردیده 
اســت ســپس آقای حســین پور قادری وکیــل نامبــرده طبق ســند وکالتنامه شــماره 
47847 مــورخ 1399/08/02 دفترخانــه 101 اصفهــان با ارائه درخواســت کتبی به 
شــماره وارده 1401/10798 مــورخ 1401/04/07 بــه انضمــام دو بــرگ استشــهادیه 
محلــی کــه امضــاء شــهود آن ذیــل شــماره 8824 و رمــز تصدیــق 954827 مــورخ 
1401/04/05 بــه گواهــی دفترخانــه 302 اصفهــان رســیده اســت مدعــی اســت کــه 
ســند مالکیت آن به علت نامعلوم مفقود گردیده اســت و درخواست صدور المثنای 
ســند مالکیت ملک فــوق را نموده اســت لــذا مراتــب  به اســتناد تبصره یــک اصالحی 
گهی می شــود چنانچه کســی  ذیل مــاده 120 آئیــن نامه قانــون ثبــت در یک نوبــت آ
مدعــی انجــام معامله نســبت بــه ملک مرقــوم یــا وجود ســند مالکیــت نزد خــود می 
گهی ظرف مدت ده روز اعتــراض خود را کتبــا ضمن ارائه  باشــد از تاریخ انتشــار این آ
اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به ایــن اداره تســلیم و رســید اخذ نماید تــا مراتب 
گر  صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است ا
ظرف مــدت مقرر اعتراضی نرســید یــا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند 
 معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیــت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. 
م الف: 1352043 مهدی شبان سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان

فقدان سند مالکیت
4/166 شــماره نامه: 140185602024004153- 1401/04/21 نظر به اینکه ســند 
مالکیت دو دانگ مشــاع از ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 37 فرعی از  3228 اصلی  
واقع در بخــش پنج اصفهان ذیل ثبــت 192865 در صفحــه 333 دفتر امالک جلد 
1039 بــه نام تهمینــه اصالنی تحت شــماره چاپــی 082156 ثبــت و  صادر و تســلیم 
گردیده اســت ســپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به شــماره وارده 2206 مورخ 
1401/04/21 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 
140102155722000329 و رمــز تصدیــق 807515 مــورخ 1401/04/09 بــه گواهی 

دفترخانه 137 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت نامعلوم 
مفقود گردیده اســت و درخواســت صدور المثنای ســند مالکیت ملک فــوق را نموده 
است لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در 
گهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم  یک نوبت آ
گهی ظرف مدت ده روز  یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آ
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند  گردد بدیهی است ا
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شــد. م الف: 1352237 مهدی شبان سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

4/167 شــماره نامــه: 140185602024004156- 1401/04/21 نظــر بــه اینکــه 
ک ثبتــی شــماره 37 فرعــی از   ســند مالکیــت چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــال
3228 اصلــی  واقــع در بخــش پنج اصفهــان ذیــل ثبــت 192863 در صفحــه 330 
دفتر امالک جلــد 1039 به نــام نیره اعظم ایرجی تحت شــماره چاپــی 082155 ثبت 
و  صادر و تســلیم گردیده اســت ســپس نامبرده بــا ارائه درخواســت کتبی به شــماره 
وارده 2206 مــورخ 1401/04/21 بــه انضمام دو برگ استشــهادیه محلــی که امضاء 
شــهود آن ذیــل شــماره 140102155722000331 و رمــز تصدیــق 767149 مــورخ 
1401/04/09 بــه گواهــی دفترخانــه 137 اصفهــان رســیده اســت مدعــی اســت کــه 
ســند مالکیت آن به علت نامعلوم مفقود گردیده اســت و درخواست صدور المثنای 
ســند مالکیت ملک فــوق را نموده اســت لــذا مراتــب  به اســتناد تبصره یــک اصالحی 
گهی می شــود چنانچه کســی  ذیل مــاده 120 آئیــن نامه قانــون ثبــت در یک نوبــت آ
مدعــی انجــام معامله نســبت بــه ملک مرقــوم یــا وجود ســند مالکیــت نزد خــود می 
گهی ظرف مدت ده روز اعتــراض خود را کتبــا ضمن ارائه  باشــد از تاریخ انتشــار این آ
اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به ایــن اداره تســلیم و رســید اخذ نماید تــا مراتب 
گر  صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است ا
ظرف مــدت مقرر اعتراضی نرســید یــا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند 
 معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیــت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. 
م الف: 1352241 مهدی شبان سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان

فقدان سند مالکیت
4/168 شــماره نامــه: 140185602024004242- 1401/04/22 نظــر بــه اینکــه 
ششدانگ سند مالکیت شماره پالک  4999/7632  واقع در بخش 5 اصفهان به 
شماره ثبت صفحه 164 دفتر 773 امالک به شماره ثبت 134391 و شماره چاپی سند 
دفترچه 790589  بنام آقای عباس شجاعی سابقه ثبت و صدور سند مالکیت دارد 
که به موجب سند شماره 9922 مورخ 1382/04/12 دفترخانه 58 اصفهان بصورت 
مع الواســطه به خانــم آزاده مختــاری کرچگانی انتقال قطعی گردیده اســت  ســپس 
مالک مذکور با ارائه درخواســت شــماره 1297 مــورخ 1401/01/11 بانضمــام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره یکتا 140102155937001964 
و رمــز تصدیــق 4315 مــورخ 1401/04/11 بــه گواهــی دفترخانــه اســناد رســمی 91 
اصفهان رســیده اســت مدعی اســت که ســند مالکیتش بــه علت جابجایــی مفقود 
و درخواســت صدور المثنی ســند مالکیت را نمــوده لذا مراتــب  به اســتناد تبصره یک 
گهی می شــود چنانچه  اصالحی ذیل مــاده 120 آئین نامه قانــون ثبت در یک نوبت آ
کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت مذکور نزد 
گهی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را کتبا  خود مــی باشــد از تاریخ انتشــار ایــن آ
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تســلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
گر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت  است ا
یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد 
 شــد. م الــف: 1353273 مهــدی شــبان سرپرســت واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک

 جنوب اصفهان

معرفی یکی از خوش آب و هواترین روستاهای استان اصفهان:

افوس؛ عروس ایران

ایرانگردی

یکی از شهرستان های اصفهان، شهرستان بویین و میاندشت نام دارد که یکی 
از خوش آب و هوا ترین بخش های استان محسوب می شود. این شهرستان 
به واسطه طبیعت بکر و بی نظیرش در بین طبیعت دوستان شناخته شده و 
ساالنه طبیعت گردان زیادی برای دیدار و گشت و گذار در طبیعت آن راهی این 
منطقه می شوند. عمده مردم این شهرستان را مردمان گرج زبان تشکیل می 
دهند که زمانی توسط شاه عباس به ایران آورده و در این منطقه اسکان داده 
شدند. شــغل اکثر مردم در این ناحیه به خاطر نوع اقلیم و همینطور خاک 
حاصلخیزی که دارند کشــاورزی و دامپروری اســت. در این شماره در مورد 
سرچشمه افوس که یکی از جاذبه های طبیعی این شهرستان است، صحبت 

خواهیم کرد. 

سرچشمه افوس
افوس شهری در شهرستان بویین و میاندشت است که از آب و هوایی معتدل 
کوهستانی برخوردار و دمای آن در فصل زمستان کم، و بارش برف زیاد است. 
در فصل تابســتان نیز دارای هوای مالیم و مطبوعی است که تنوع آب و هوا 
و جنس خاک ســبب رویش گیاهان علفی و بوته ای خودرو در افوس شده 
و وجود این گیاهان سبب می  شــود که در فصل گرم، دشت های آن سرسبز 
باشد. در این شهر به خاطر اقلیمی که دارد جاذبه های طبیعی به کرات دیده 
می شود که یکی از آنها سرچشمه افوس نام دارد. این پدیده طبیعی که امروزه 
به مجتمعی تفریحی تبدیل شده است و ساالنه افراد زیادی از سراسر استان 
و حتی استان های همجوار راهی آن می شــوند، از طبیعتی بکر و دلنشین 
برخوردار است. سرچشمه افوس، چشمه ای دائمی و پرآب به شمار می رود 
که در فاصله 2 کیلومتری جنوب شهر افوس، غربی ترین شهر استان اصفهان 
و در ارتفاع حدود 2600 متری از سطح دریا واقع شــده است. کوه های برف 
گیر رشــته کوه زاگرس در این ناحیه باعث به وجود آمدن این چشمه زیبا و 

دلپذیر شده اند.

ساختار و طبیعت اطراف سرچشمه
در حال حاضر در اطراف این سرچشمه اقدام به ساخت امکانات رفاهی کرده 
اند که باعث به وجود آمدن مجتمع تفریحی در این محل شده است. از جمله 
امکاناتی که در این ناحیه می توان شاهدش بود، سکوها و آالچیق هایی برای 
نشستن گردشگران است. دیگر امکانات این محوطه وجود سرویس بهداشتی 
و جاده به شمار می آید که دسترسی مردم را آسان کرده است. در اطراف چشمه 
درختانی بلند و سر به فلک کشیده به صورت خودرو وجود دارد که می توانند 
مأمنی برای کسانی باشند که برای گردش و تفریح به این محل می روند. آب 
سرچشمه با جوشش از زمین و از ریشــه کوه تامین کننده یکی از سرشاخه 
های زاینده رود است. عالوه بر این ها در دامنه های کوه های اطراف پوشش 
گیاهی بی نظیری وجود دارد که چشم انسان از دیدن آنها سیر نمی شود و اگر 

در شناسایی داروهای گیاهی سر رشته داشته باشید می توانید تعداد زیادی 
از آنها را در این محوطه بیابید.

آب و هوا
همان طور که اشــاره شــد؛ آب و هوای افوس معتدل کوهســتانی است 
زمستانش سرد و پربرف و تابستانی مالیم و مطبوع دارد. کوهستانی بودن 
افوس و تغییرات ناگهانی حرارت سبب وزش بادهایی همچون: باد قبله، باد 
توغان، وزمه باد، باد مشرق و باد مغرب می شود. در نزد افوسی ها مفیدترین 
آنها وزمه باد است که خوش یمن نیز هست. موقع وزش آن از اواخر اسفند 
ماه تا اوایل فروردین ماه اســت که بیش از 20 روز ادامه دارد. وزش این باد 

برف های سنگین را می برد واشجار را بارور می سازد. تنوع آب و هوا و جنس 
خاک سبب رویش گیاهان علفی و بوته ای خودرو در افوس شده و وجود این 
گیاهان سبب می شود که در فصل گرم، صحرا و بیابان افوس سبز و خرم باشد.

رسم و رسومات افوسی ها
برگزاری برف آوردهای ملی با عنوان جشنواره ملی شهر برفی افوس ، از دیگر 
برنامه های جذاب برای گردشگران است که با توجه به حضور تعداد زیادی از 
هنرمندان و مجسمه سازان کشور در این شهر و پرداختن آن ها به یک رقابت 
حســاس، در کنار ویژگی های طبیعی و گردشگری زمســتانی و همچنین 
ورزش های زمستانی می تواند جمعیتی چندین هزار نفری را به خود جذب 
کند. از سنت های قابل توجه مردم افوس می توان به سنت مانگالی و جشن 
حکومت زنان اشاره کرد. مانگالی یکی از سنت های مخصوص گرجی تباران 
است که از آنجایی که هنگام کریسمس در گرجستان و نوروز در افوس، برف 
روی زمین است با ورود اولین میهمان برای تبریک سال نو به هر خانه، ردپایی 
از او بر روی برف ها می ماند که در زبان گرجی )مکول( نامیده می شود. »مکول« 
که در فریدون شهر به »منکل« و در افوس به »مانگالی« تبدیل شده است، 
نام اولین میهمان عید هر خانه بوده و به باور عموم، آرمغان آورنده خوش یمنی 
برای اهل آن خانه است. به همین خاطر، اگر آن خانواده، اعتقاد به خوش یمنی 
او داشته باشند، آن فرد هر سال مانگالی آن خانواده می شود و خانواده دیگری 
نمی تواند او را برای اولین روز سال نو دعوت کند. در گرجستان، به مانگالی، پول 
کاغذی هدیه می دهند و با شیرینی از او پذیرایی می کنند و در افوس، خوردن 
صبحانه با مانگالی و هدیه ای که قبل از ورود او به خانه می دهند، جزو رسومات 
است. جشــن حکومت زنان نیز از دیگر آداب و رسوم مردم این شهر بوده که 
اکنون رنگ وبوی خود را از دست داده، اما جمعی از مردم به دنبال احیای این 
سنت هستند. در این جشن که هر ساله مصادف با زمان برداشت محصول، 
در حدود ۸0 روز بعد از فروردین، در افوس برگزار می شده است، اداره یک روزه 
شهر به زنان سپرده شده و مردان با ترک شهر به سرچشمه این شهر رفته و در 

آن جا این روز را جشن می گرفتند.
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غبار فراموشی بر چهره کودکان کار اصفهانی؛

 خیابان تنها امید برای ادامه زندگی
دستفروشی و انجام شغل های کاذب تنها راه کودکان کار برای تامین مخارج خانواده شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،   مدیر اجرایی موسسه مردم نهاد طلوع مهر اصفهان با اشاره به اینکه 
بیش از ۸۰۰ کودک کار را در شهر اصفهان شناسایی کرده اند، گفت:کار بازتوانی این کودکان اولویت موسسه 
است.اسکندری افزود:کودکان کار قشر آسیب پذیری هستند که برای مشارکت در تامین مخارج خانواده 
اقدام به دستفروشی و انجام شغل های کاذب می کنند.وی گفت:کنار تالش های فرهنگی موسسات 
مردم نهاد برای توانمندی کودکان کار مســئوالن و خیران هم باید به این مقوله ورود علمی کنند.مدیر 
اجرایی موسسه مردم نهاد طلوع مهر و دوســتی اصفهان افزود: رفتار این کودکان با ترحم و دلسوزی 
مردم تقویت می شود و شرایطی دشوار برای آن ها در آینده فراهم می کند؛ شرایطی که آینده آن ها را با 

بی هویتی رقم می زند.

بیش از 14میلیارد تومان برای بیابان زدایی در استان اصفهان 
تصویب شد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان گفت: امســال ۱۴  میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار 
ملی برای بیابان زدایی در این استان تصویب شده است.محمدعلی کاظمی افزود: امسال همزمان 
با سفر رییس جمهور و هیئت دولت به استان ۳۰ میلیارد تومان برای بیابان زدایی پیشنهاد دادیم؛ اما 
۱۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان مصوب شده است.مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری، این استان 
را جزو استان های فعال در بخش بیابان دانست و یادآور شد:اعتبارات ملی استان در زمینه بیابان 
زدایی خوب است و سهم هر ساله استان بر اساس شاخص های، از ستاد ملی دریافت شده است.

کاظمی با اشاره به اینکه سال گذشته ۱۰ میلیارد تومان اعتبار ملی برای مقابله با بیابان زایی به استان 
اصفهان اختصاص پیدا کرد، خاطرنشان کرد: ســهم اعتبارات استانی در زمینه بیابان زدایی نسبت 
به اعتبارات ملی ۱۰ درصد است.وی بیان کرد: »تصویب ردیف اعتبار ملی« برای استان های واقع در 

کویر مرکزی ایران،یکی از مهم ترین درخواست ها برای رفع مشکالت در زمینه بیابان زایی است.
به گفته وی، وجود حوزه های مشترک بین استانی در بعضی از مناطق مشکالتی را در این زمینه به 

وجود آورده است و به همین دلیل هیچ استانی حاضر به فعالیت در اینگونه حوزه ها نیست.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان مطرح کرد:

ناحیه نوآوری دانشگاه اصفهان؛ بازاری برای نزدیک شدن 
عرضه و تقاضای پژوهش

معاون پژوهش و فناوری دانشــگاه اصفهان ناحیه نوآوری این دانشگاه را به یک بازارسازی تشبیه کرد و 
معتقد است که این مرکز عرضه و تقاضای دانش را به هم نزدیک می کند.هادی امیری در گفت و گو با ایسنا، 
ناحیه نوآوری دانشگاه اصفهان را بستری برای ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه معرفی و اظهار کرد: این 
بستر که در دل دانشگاه اصفهان ایجاد شده این ارتباط موثر را شکل می دهد و راهی برای حل مسائل جامعه 
با کمک دانش دانشگاه می یابد. در دانشگاه اصفهان این ناحیه را به  عنوان یک بستر و پیوند ایجاد کردیم 
که از یک سو تقاضا برای فناوری ایجاد و از ســوی دیگر جهت گیری آموزشی و پژوهشی به سمتی باشد 
که به رفع مشــکالت صنعت و جامعه بینجامد.وی در توضیح ناحیه نوآوری، گفت: اختصاص ۳۲ هکتار 
از بهترین بخش های دانشگاه واقع در ضلع شــمالی آن به ناحیه  نوآوری و فناوری، بستری برای رشد و 
توسعه  استارت اپ ها و شرکت های نوپا و گامی استوار در مسیر توسعه  اقتصاد دانش بنیان خواهد بود. با 
برنامه ریزی های انجام شده، ســاختمان های موجود در این ناحیه تخلیه و با بازسازی اساسی در اختیار 
مجموعه های بزرگ کارآفرین بخش خصوصی قرار می گیرد تا ضمن حفظ ارزش های علمی و پژوهشی 
دانشگاه، رونق چشمگیری در مسیر خلق ارزش های مبتنی بر دانشگاه های نسل سوم و چهارم مهیا کند.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان: تخلفات ایمنی ساختمان نباید از طریق پرداخت جریمه جبران شود؛

دستور، چک لیست، کارگروه

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت: در بررسی پرونده 
تخلفات ساختمانی در کمیســیون ماده ۱۰۰ و ۹۹ قانون شهرداری باید 
تمهیداتی لحاظ شود تا تخلفات مرتبط با پایداری و ایمنی ساختمان از 

طریق پرداخت جریمه جبران نشود.
منصور شیشه فروش در گفت و گو با ایرنا افزود: تخلف ساختمان هایی 
که در کمیســیون ماده ۱۰۰ به دلیل پایداری و ایمنی ســاختمان مورد 
بررسی قرار می گیرد، نباید با دریافت جریمه جبران شود و باید دستور 

قلع و قمع آنها صادر شود.
وی با اشــاره به اهمیت رعایــت مقررات ملی ســاختمان، تاکید کرد: 
تخلفاتی که در کمیسیون های ماده ۹۹ و ۱۰۰ در مورد ایمنی وجود دارد 

نباید با دریافت جریمه بخشیده شود.
مدیــرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهــان اظهار داشــت: این 
دستورالعمل ها به کلیه شهرداری های استان ابالغ شده و رصد و پایش 

این موارد توسط شهرداران انجام می شود.
وی با اشــاره به تشــکیل کارگروه پایش ایمنی ســاختمان های مهم 
و بلندمرتبه، اضافه کرد: این کارگروه در شــهر اصفهــان هم اماکنی را 
شناسایی کرده  که الزامات ایمنی را رعایت نکرده بودند و اخطار الزم به 

مالکان این ساختمان ها ارائه شده است.

 شیشــه فــروش خاطرنشــان کــرد: وزیــر کشــور پــس از ریزش 
 ساختمان متروپل آبادان، بخشنامه ای به استانداران صادر کرد و به کلیه 
دســتگاه ها ابالغ شــد که بر اســاس بند چهارم این بخشــنامه راه و 
شهرسازی مکلف شده ارزیابی ایمنی ساختمان های مهم و بلند مرتبه 
با کاربری های مختلف را در کالن شــهرها در برابر آتش سوزی، زلزله، 
فرونشســت و فروریزش با همکاری مرکز تحقیقات راه و شهرسازی 

انجام دهد.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت:تخلفات مرتبط با 
پایداری و ایمنی ساختمان نباید از طریق پرداخت جریمه جبران شود.
 وی افزود: همچنیــن در کارگروهی اســتانی با مســئولیت اداره کل

 راه و شهرسازی در ستاد مدیریت بحران مصوب شد که راه و شهرسازی 
 شناســایی، ارزیابی ایمنی ســاختمان هــای مهم و  بلنــد مرتبه را با 
 اولویت کالن شــهرها در قالب یک کارگــروه ویژه )کارگروه اســتانی

 پایش ایمنی ســاختمان هــای مهم و بلنــد مرتبه( انجــام دهد که 
 دبیرخانه این کارگروه در راه و شهرسازی است و جلسه های مربوطه در 
حوزه معاونت هاهنگی امور عمرانی اســتانداری تشــکیل شــده و بر 
 اساس گزارش طبق چک لیست های مشخص شده پیگیری های الزم 
انجام می شود.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: 

ساختمان های ۱۴ طبقه فوالدشهر و  ساختمان های بلند مرتبه در دیگر 
نقاط استان در دستور کار بررسی این کارگروه قرار دارد.

 وی بیــان کــرد: شــهرداری ها بر اســاس بنــد ۱۴ مــاده ۵۵ قانون 
 شــهرداری هــا مکلفند که ســاختمان هــای نــا ایمن و پــر خطر را 
 در کل شهرهای اســتان از جمله مجتمع های مســکونی بررسی کنند
  و چک لیســت در مورد وضعیت ایمنی این ســاختمان ها تهیه کنند

 و با تشکیل کارگروهی در این زمینه به مالکان ساختمان های نا ایمن 
با مهلت مقرر اخطار دهند در صورتی که پس از پایان مهلت مقرر اقدام 
به رفع عیب نکرد، با همکاری مراجع قضایی با این افراد برخورد خواهد 

شد.
 شیشــه فروش گفت: با توجــه به حــوادث متعددی که در کشــور و 
 استان رخ داده در ستاد بحران کشور مطرح شــد که در شورای بحران

 با حضور اســتاندار اصفهان بــر لزوم رعایت مقررات ملی ســاختمان 
 تاکید شــود و دادســتان اصفهان هم به صــورت ویژه این مــوارد را 
پیگیری خواهد کرد.بیش از ۴۳۰ ساختمان ناایمن در استان شناسایی 
 شــد که از این تعداد حدود ۳۰۰ سازه در شهرســتان اصفهان قرار دارد

  و بیشــترین ســازه های نا ایمن شــامل ســاختمان های تجاری و 
خصوصی است. 

با توجه به حوادث متعددی که در کشور و استان رخ داده 
در ستاد بحران کشور مطرح شد که در شورای بحران با 
حضور استاندار اصفهان بر لزوم رعایت مقررات ملی 
ساختمان تاکید شود و دادستان اصفهان هم به صورت 

ویژه این موارد را پیگیری خواهد کرد

با مسئولان جامعه

معاون محیط زیســت و خدمات شــهری شهردار 
اصفهان گفت: ۴۰۰ نقطه کالن شهر اصفهان که امکان 
برپایی موکب وجود دارد، شناسایی و در پنج سطح 
دسته بندی شده اســت.مهدی بقایی اظهار کرد: با 
برنامه ریزی انجام شــده در خصوص صدور مجوز 
ایستگاه های صلواتی در سطح شهر برای ایام عزاداری 
اباعبدا... الحســین )ع(، برای جلوگیــری از ایجاد 
ترافیک و خدمت گزاری هرچه بیشــتر به خادمان 

اهل البیت )ع( در موکب های عزاداری، مکان یابی از 
طرف مدیریت شهری به هیئت های مذهبی پیشنهاد 
می شــود.وی گفت:۴۰۰ نقطه از شــهر اصفهان که 
امکان برپایی موکب وجود دارد، شناسایی و در پنج 
سطح دسته بندی شده است،  برای نقاط درجه یک 
تسهیالتی همچون زیرســاخت های برق و فاضالب 
در نظر گرفته شده ، اما هیئت ها باید در این موارد که 
امکان قراردادن صندلی و تلویزیون شــهری دارند، 
نکات الزم را رعایت کنند.متولیان هئیت های مذهبی 
باید به این موضوع توجه داشــته باشــند که اندازه 
داربست ها سه در چهار است و به هیچ عنوان اجازه 
نخواهیم داد روی المان های شهری، سیلک نصب 

شود،بنابراین هیچ اطالع رسانی و کار تبلیغاتی نباید 
در قالب سیلک ارائه شود.بقایی گفت: به هیچ عنوان 
برای محتوا های خارج از امور فرهنگی، مجوز نصب 
داربســت نمی دهیم، زیرا تبلیغات باید صرفا جهت 
امور عام المنفعه و خیریه باشــد.وی گفت: فرآیند 
دریافت مجوز برای برپایی موکب و داربست به صورت 
غیرحضوری و از طریق ســامانه میز خدمت انجام 
می شــود و هیئت هایی که قصد نصب بنر یا برپایی 
موکب در ســطح شــهر را دارند، می توانند از طریق 
مراجعه به درگاه الکترونیکی شــهرداری اصفهان به 
نشــانی my.isfahan.ir وارد بخــش میز خدمت 

شوند و درخواست خود را اعالم کنند.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار خبر داد:

شناسایی 400 نقطه شهر اصفهان برای برپایی موکب

گرمای طاقت فرسا 
در اروپا

در فرانسه و انگلیس ،هشدار 
جدی گرمــای طاقت فرســا 
صادر شده و همزمان در شمال 
اســپانیا رکــورد افزایش دما 
به ۴۳ درجه ســانتیگراد ثبت 
شــد. در پرتغال هم پنجشنبه 
هفته گذشته دما به ۴۷ درجه 

سانتیگراد رسید.

دستگیری اراذل و اوباش ناحیه2 فوالدشهر
رییس حوزه قضایی بخش فوالدشهر گفت: اراذل و اوباش و عوامل درگیری هفته گذشته در فوالدشهر 
دستگیر شدند.سید مسعود مسعودی فر با بیان اینکه این اراذل و اوباش هفته گذشته با نزاع خیابانی 
در ناحیه ۲ فوالدشهر موجب رعب و وحشت و اخالل در نظم عمومی شده بودند، گفت: همه این عوامل 
را نیروی انتظامی دستگیر و تحویل دستگاه قضایی داده اند که به زودی محاکمه و مجازات خواهند 
شد.وی با اشاره به اینکه آرامش و امنیت عمومی خط قرمز دستگاه قضایی است، گفت: با برهم زنندگان 

امنیت عمومی و کسانی که در این حوزه اخالل ایجاد کنند ذره ای مسامحه نخواهد شد.

در طرح ارتقای امنیت اجتماعی پارک ها صورت گرفت؛

دستگیری 2۶ معتاد متجاهر در کاشان
۲۶ متعاد متجاهر در طرح پاکسازی پارک های کاشان شناســایی و دستگیر شدند.فرمانده انتظامی 
شهرستان کاشــان گفت: در راســتای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در پارک ها و تفرجگاه های 
شهر کاشــان و به منظور رفاه حال شــهروندان ۲۶ معتاد متجاهر و خرده فروش مواد مخدر و ۲ سارق 
موتورسیکلت دستگیر شدند.سرهنگ ایرج کاکاوند، مقابله با هنجارشکنان جامعه و برخورد با متخلفان را 
از دیگر اهداف اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی دانست و از شهروندان خواست: به نکات و هشدار های 

پلیس در راستای پیشگیری از جرم توجه داشته و همواره با رعایت موارد قانونی، یاور پلیس باشند.

 بازتاب خبر قتل تصادفی عروس فیروزآبادی 
در نیویورک پست

نیویورک پســت آمریکا در خبری با اشــاره به قتل تصادفی »مهوش لقایی« عروس ۲۴ ساله در 
فیروزآباد استان فارس، نوشته است: تیراندازی هوایی در عروسی ها، رسمی غلط و غیرقانونی در 
برخی مناطق ایران است که هرساله موجب کشته شــدن ده ها شهروند ایرانی می شود. پیرو رسم 
غلط تیراندازی در مراسم محلی در یک عروســی  در فیروزآباد فارس، شوهر خواهر داماد به قصد 
شادی با اسلحه شکاری تیر شلیک می کند که به  دلیل شــلوغی و ناتوانی در کنترل اسلحه، تیر به 
عروس و دو فرد دیگر اصابت می کند که در اثر این شلیک عروس به کما رفته و دو نفر دیگر مصدوم 
می شوند.مدیر واحد فراهم آوری و اهدای عضو بیمارستان پیوند اعضای ابوعلی سینا شیراز گفت: 
اعضای بدن بانوی جوان فیروزآبادی که در حادثه تیراندازی در مراســم عروسی خود، دچار مرگ 

مغزی شده بود به سه بیمار نیازمند اهدا شد.

هشدار پلیس فتا درباره کالهبرداری به بهانه بسته پستی
رییس پلیس فتای ویژه شرق اســتان تهران نســبت به نصب نرم افزارهای موبایلی جعلی برای 
مشاهده بار کدپستی یا ابالغیه قضایی و امور مشابه، هشدار داد و آن را ترفندی برای کالهبرداری از 
شهروندان دانست.سرهنگ حمیدرضا سلطان آبادی دراین باره گفت: اخیرا در مواردی مشاهده شده 
که مجرمین سایبری پیامکی با ایجاد حساب کاربری در شبکه های اجتماعی و قراردادن تصویر اداره 
پست در قسمت پروفایل، اقدام به ارسال پیام برای شهروندان کرده و خود را مامور پست معرفی 
کرده اند. این افراد با طرح بهانه هایی نظیر دقیق نبودن آدرس و ... دلیل ارسال پیام را برای کاربران 
توجیه کرده و در ادامه از آنها خواسته اند تا نرم افزاری را نصب کنند تا بتوانند بسته های پستی خود را 
تحویل بگیرند. وی ادامه داد: با نصب این نرم افزار که در واقع بدافزار است، دسترسی سودجویان به 
حساب کاربری شهروندان فراهم شده و آنان می توانند نسبت به سرقت و سوءاستفاده از اطالعات 

کاربری و دیگر موارد موجود روی این گوشی ها اقدام کنند.

وز عکس ر

اخبار

 رییس اداره امور بیابان
 اداره کل منابع طبیعی استان:
 30 درصد مساحت

  استان اصفهان را بیابان 
تشکیل می دهد

خبر روز

رییس اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان اصفهان گفت: از مجموع ۲۸ 
شهرستان استان اصفهان ، ۱۴ شهرستان درگیر 
پدیده بیابان زایی است.حســینعلی نریمانی 
اظهار کرد: بیابان زایی و گرد و غبار از چالش های 
مهم قرن بیست و یکم در حوزه منابع طبیعی 
محسوب می شود.وی،با اشاره به اینکه بیشتر 
کشور ها سال به سال به سمت خشکی پیش 
می روند، گفت: اســتان اصفهان جزو مناطق 
خشک و نیمه خشــک ایران است که از لحاظ 
بیابانی بودن ۳۰ درصد مساحت این استان را 
بیابان تشکیل می دهد در حالی که در کشور ۲۰ 
درصد و در دنیا ۱۰ درصد مساحت به عرصه های 
بیابانی اختصــاص دارد.مجموع مســاحت 
بیابان های استان اصفهان ســه میلیون و ۲۰۰ 
هزار هکتار است که ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار 
آن در مناطق تحت تاثیر فرســایش بادی قرار 
دارد.نریمانی افزود: وزش باد با سرعت بیش 
از ۶ متر بر ثانیه در مناطق تحت تاثیر فرسایش 
بادی، موجب وقوع توفان گرد و غبار می شود.

هنگامی که ســرعت وزش باد در ســجزی به 
بیش از ۳.۵ متر بر ثانیه می رسد گرد و غبار رخ 
می دهد که نشان دهنده آن است که ذرات خاک 
پیوستگی و چســبندگی خود را از دست داده 
اند.وی، با بیان اینکــه کانون های بحران در دل 
مناطق فرســایش بادی قرار دارد، گفت: منابع 
زیستی و اقتصادی شامل راه، مناطق مسکونی 
و تاسیسات صنعتی در مسیر گرد و غبار است 
که خســارت هایی به این منابع وارد می شود.

رییس اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اســتان اصفهان گفت: مساحت 
کانون های بحران استان نزدیک به یک میلیون 
و پانصد هزار هکتار است که بر اساس برآورد ها 
توفان های گــرد و غبار ۱۲۸ میلیــارد تومان در 
سال ۹۸ در این مناطق به منابع زیستی استان 
خسارت وارد کردند و این خسارت ها در حال 
حاضر به بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان می رسد.

رییس پلیس راهور استان گفت: همه صفحات مجازی که در ازای دریافت پول گواهینامه صادر می کنند، جعلی و دروغ هستند. سرهنگ محمد رضا محمدی اظهار 
کرد: به تازگی یک سری صفحات مجازی که بیشتر در اینستاگرام فعالیت می کنند در ازای دریافت پول به افراد وعده صدور گواهینامه می دهند.وی افزود: ادمین 
های این صفحات برای جلب اعتماد عکس و نام و نشان سرهنگ های راهنمایی و رانندگی به ویژه سرهنگ مرادی را هم قرار می دهند و گواهینامه هم صادر می کنند 
و اما این گواهینامه ها جعلی است، هیچ گونه اصالت و اعتباری ندارند و در سیستم راهنمایی و رانندگی کشور ثبت نیست و نخواهند شد.به گفته سرهنگ محمدی، 
صاحبان این صفحات می گویند گواهینامه هایی که صادر می کنیم  اصل است و قابل استفاده، اما این حرف صحت ندارد و صرفا  این ادعا برای فریب مردم است.

طی چند روز اخیر صفحه اینستاگرامی جعل گواهینامه که با نام، نشان و عکس سرهنگ محمد رضا محمدی رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان بود 
توسط پلیس پیگیری و از دسترس خارج شد.رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان گفت: تنها راه دریافت گواهینامه ثبت نام در کالس های آموزش 

رانندگی در آموزشگاه هاست که شهروندان بعد از اتمام دوره آموزشی و قبولی در آزمون ها می توانند گواهینامه اصل و قابل استفاده را دریافت کنند.

رییس پلیس راهور استان اصفهان:

تمامی صفحات اینستاگرامی صدور گواهینامه جعلی هستند

عکس: ایرنا



 امین اسماعیل نژاد در تمرینات تیم ملی بسیار آماده و سرحال به نظر می رسد. درخشش در لیگ ملت ها برای امین اسماعیل نژاد ابعاد گسترده ای داشته است. 
سوپراستار جدید والیبال ایران درخشان ترین بازیکن ما در مرحله گروهی لیگ ملت ها بود و در نهایت در پایان رقابت ها بعد از نیمیر عبدالعزیز بیشترین امتیاز 

را در میان همه بازیکنان حاضر در مسابقات کسب کرد.
اسماعیل نژاد حاال امید بزرگ ایران در مرحله حذفی لیگ ملت ها نیز محسوب می شود و قطعا بهروز عطایی برای موفقیت در مرحله یک چهارم نهایی و تقابل 

حساس با لهستان حساب ویژه ای روی او باز کرده؛ پشت خط زنی که نشان داده می تواند در قامت یک ستاره تعیین کننده ظاهر شود.
تیم ملی والیبال ایران اخیرا اولین تمرین خود را در شهر بولونیا برگزار کرد که در این تمرین امین اسماعیل نژاد بسیار با انگیزه و آماده نشان داد. ستاره تیم ملی 
والیبال ایران کامال آماده تقابل حساس پنجشنبه شب برابر لهستان است و قطعا آمادگی او می تواند کلید پیروزی احتمالی تیم بهروز عطایی و صعود ما به مرحله 

نیمه نهایی لیگ ملت ها باشد.

ستاره ایران آماده نبرد با »کورک« و رفقا
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تیم »بکام« خواستار جذب »مسی« شد
تیم اینترمیامی که مالکیت آن را دیوید بکام برعهده دارد خواستار جذب لیونل مسی شد.به نقل 
از الموندو، به نظر می رسد که احتمال حضور مسی در لیگ آمریکا وجود دارد. اینتر میامی تیمی 

است که اعالم کرد به جذب فوق ستاره آرژانتینی پاری سن ژرمن فکر می کند.
خاویر اسنســی، مدیر داخلی این تیم آمریکایی گفت: بله ما درحال بررسی امکان جذب لیونل 

مسی هستیم. البته جذب این بازیکن 
یک پروســه بزرگ اســت و باید همه 
جوانب آن را در نظر گرفت. باید دید که 
آیا باشگاه توان پرداخت حقوق مسی را 
دارد و خود این بازیکن هم به حضور در 

لیگ آمریکا عالقه دارد یا نه.
او ادامه داد: مسی یک بازیکن متفاوت 
است و با هر بازیکن دیگری فرق دارد. 
ما می خواهیم که به یک تیم متفاوت در 
آمریکا تبدیل شویم و برای این کار نیاز 

به بازیکنان متفاوت داریم. جذب فوق ستاره های بزرگ هدف تیم ماست. امیدوارم که ابتدا مسی 
را بیاوریم و بعد از آن هم دیگر بازیکنان راهی تیم شوند.

مسی بعد از دو دهه حضور در بارسلونا این تیم را به مقصد پاری سن ژرمن ترک کرد. او فصل خوبی 
را با این تیم فرانسوی تجربه نکرد. مسی یک فصل دیگر با این تیم قرارداد دارد و باید دید که بعد 

از آن چه تصمیمی خواهد گرفت.

مهاجم گلزن دنیای فوتبال، سرطان گرفت
 مهاجــم آفریقایی دورتموند بــه دلیل ابتال به ســرطان کمپ تمرینــی این باشــگاه را ترک کرد.

دورتموند رسما اعالم کرد که تست های پزشکی »سباســتین هالر« نشان می دهد که این بازیکن 
به سرطان بیضه مبتال شده اســت. پس از مشخص شــدن این بیماری، مهاجم ساحل عاجی ، 
کمپ تمرینی دورتمونــد را ترک کرد تا به درمان خــود بپردازد.هالر فصل گذشــته یکی از بهترین 
 مهاجمان دنیای فوتبال بود و توانســت در مرحله گروهــی لیگ قهرمانان اروپا بــه آقای گل این

 رقابت نام گیرد.
ستاره ساحل عاجی فصل گذشته برای آژاکس در 43 بازی ، 34 گل به ثمر رساند و 9 پاس گل داد.

دورتموند چند هفته گذشته پس از فروش هالند این بازیکن را به قیمت 31 میلیون یورو خریداری 
کرد.

دستمزد و پاداش ستاره 40 ساله چقدر است؟
 باشگاه میالن رسما قرارداد خود را با زالتان ایبراهیموویچ، فوق ستاره باتجربه این تیم تمدید کرد.با 
اعالم باشگاه میالن، قرارداد زالتان ایبراهیموویچ ستاره باتجربه سوئدی این تیم تا تابستان ۲۰۲3 

تمدید شد و او همچنان پیراهن شماره 11 روسونری را به تن خواهد کرد.
ایبراهیموویچ، ســتاره تاثیرگذار و باتجربه میالن که با حضورش در این تیم به  این تیم کمک کرد تا 
پس از 11 سال قهرمان سری آ شود، یک سال دیگر در سن  ســیرو خواهد ماند زیرا قراردادش را تا 
ماه ژوئن ۲۰۲3 تمدید کرده  است. او فصل گذشته تنها ۲3 بازی و 1۰9۸ دقیقه برای میالن بازی کرد 
و در بیشــتر مواقع، به دلیل مصدومیت و بیماری غایب بود، اما با هشت گل و دو پاس گل عملکرد 
قابل قبولی را به همراه میالن به ثبت رســاند. همین موضوع و البته محبوبیت او نزد کادر فنی و به 
ویژه هواداران میالن سبب شد تا مدیران باشــگاه به فکر حفظ او بیفتند و قراردادش را یک فصل 

دیگر تمدید کنند.

اسکوچیچ ابقا شد اما برای چهل و چند روز؛

تصمیمات بی پایه و اساس  و االبختکی!

میزان نوشت: فدراسیون فوتبال با تصمیمات عجیب خود باعث نابودی 
رویای ۸۰ میلیون ایرانی خواهد شد.

دراگان اسکوچیچ که با رای کمیته فنی فدراسیون فوتبال مبنی بر عدم 
صالحیت و پایین بودن ظرفیت های فنی از هدایت تیم ملی برکنار شده 
بود، در جلسه ای که بین اعضای کمیته فنی و هیئت رییسه فدراسیون 
فوتبال برگزار شد در کمال تعجب در سمت خود ماندنی شد، هرچند این 
ابقا ممکن است موقتی باشد. ماجرای حضور اسکوچیچ بر روی نیمکت 
تیم ملی به یک کالف سردرگم و پیچیده تبدیل شده و بعید نیست شب 

بازی با انگلیس بگویند اسکوچیچ رفت و فالنی آمد!
مســئوالن فدراســیون فوتبال در این مدت هر روز از موضعی متفاوت 
سخن به میان آوردند. یک روز از اسکوچیچ حمایت قاطعانه می کنند و 
روز دیگر تلویحا او را در حد نیمکت تیم ملی نمی دانند، شایعات مذاکره با 
گزینه های داخلی و خارجی را راه می اندازند و در پایان و با فریب همگان، 
گزینه مدنظر خود را در تیم ملی ابقا کرده و علنا تصمیم کمیته فنی را وتو 
می کنند. با این سناریوی تهدید و ارعاب که فدراسیون برای اسکوچیچ 
و بازیکنــان راه انداخت، این مربی »بله قربان گــو« بیش از پیش زیر 
سایه افرادی که هیچ ارتباطی به مسائل فنی تیم ملی ندارند قرار خواهد 
گرفت. دراگان اسکوچیچ با وجود اینکه می داند نیمی از بازیکنان تیم 

ملی عالقه ای به کار کردن با او ندارند و از وی حســاب نمی برند و از آن 
مهم تر بسیاری از مردم، کارشناسان و خبرنگاران راضی به ماندن او بر 
روی نیمکت این تیم ۸۰ میلیون نفری نیستند باز هم صرفا برای دست 
و پا کردن یک رزومه معتبر و امنیت بخشیدن به کارنامه شغلی اش هر 

طور شده در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر همراه با ایران خواهد بود.
این ســرمربی در دوران حضور خود در فوتبال ملی ایــران تنها ۲ مرتبه 
محک جدی خورد که هر دو بار مقابل کره جنوبی بود و در هر دو بار تیم 
تحت هدایت او ناکام و ناموفــق بود تا این عملکــرد ضعیف، نگرانی 
هواداران تیم ملی را بــرای حضور در جام جهانــی و رقابت با تیم های 
قدرتمند گروه B افزایش دهد. فدراسیون فوتبال با این تصمیم نشان 
داد اهمیتی برای نظر مردم و کارشناسان قائل نیست و تمام شایعات 
مربوط به تغییر ســرمربی یک بازی عوام فریبانه بــوده تا همه چیز به 
سود مســئوالن این نهاد بچرخد. در فوتبالی که عامالن فاجعه قرارداد 
مارک ویلموتس آزادانه می چرخند، سمت های دیگر می گیرند و دوباره 
برای انتخابات فدراسیون کاندیدا می شوند، اعضای هیئت رییسه  این 
فدراسیون هم برای شان تفاوتی نخواهد داشت که در جام جهانی هر 3 
بازی را ببازیم یا هر اتفاق دیگری بیفتد، در هر صورت سرمربی کروات 
سیبل تمام انتقادات خواهد شد. نداشــتن اقتدار از سوی سرمربی و 

اختالفاتی که بین بازیکنان افتاده اصلی ترین عوامل ناکامی ایران در 
جام جهانی ۲۰۲۲ قلمداد خواهند شد. 

البته »ایرنا« در همین باره نوشــت که  در جلسه مشترک کمیته فنی و 
هیئت رییسه، پس از چند ساعِت همراه با بحث، اختالف نظر، قهر و ... 
احسان اصولی، سخنگوی فدراسیون فوتبال اعالم کرد دراگان اسکوچیچ 
همچنان ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران باقی می ماند. حاضرین در 
جلسه اما حاضر به پاسخگویی و شفاف سازی نشدند و همین مسئله 
ماندن سرمربی کروات بر مسند سرمربیگری تیم ملی را بیش از پیش 
در هاله ای از ابهام قرار داد. آیا ابقای اسکوچیچ به منزله ماندن او تا جام 

جهانی ۲۰۲۲ قطر است؟
نمی توان به قطعیت در این باره نظر داد. هشــتم شهریورماه روز بسیار 
مهمی برای فوتبال ایران اســت و انتخابات ریاســت فدراسیون در آن 
روز برگزار می شــود. رقابت اصلی بین میرشاد ماجدی، عزیز محمدی 
و مهدی تاج خواهد بود و به نظر می رســد ابقای اسکوچیچ را نمی توان 
به صورت قطعی و مســجل تا جام جهانی دانســت و باید دید پس از 
برگزاری انتخابات، رییس جدید فدراسیون چه تصمیمی درباره او اتخاذ 
می کند.  درواقع اســکوچیچ فعال برای کمی بیش از 4۰ روز سرمربی 

تیم ملی است!

دیدگاه

اردوی ترکیه، بالی جان پرسپولیسی ها؟!
باشگاه پرســپولیس در روزهایی که یحیی گل محمدی برنامه اردویی در خارج از کشور درخواست 
داده بود اعالم کرد به دلیل پیدا نشدن اسپانسر این اردو برگزار نخواهد شد؛ اما بعد از ایجاد هجمه 
از سوی هواداران به باشــگاه و در حالی که گل محمدی با چند تیم لیگ برتری برای برگزاری بازی 
دوستانه به توافق رسیده است و تاریخ برگزاری این مسابقات مشخص شده باشگاه پرسپولیس 
اعالم کرده از اول مرداد تیم برای برپایی اردو راهی کایسری ترکیه می شود.نکته قابل توجه برای این 
اردو این است که کمپ در نظر گرفته شــده برای سرخ پوشان از استانبول و آنکارا دور است و حدود 
7 الی ۸ ساعت بازیکنان از فرودگاه در تهران تا رسیدن به کمپ تمرینی باید زمان را از دست بدهند 
و با خستگی به محل اردو برسند.همچنین برنامه این اردو برای برگزاری بازی دوستانه مشخص 
نیست. به نظر می رسد برگزاری این اردو بیشتر از اینکه برای پرسپولیس جنبه کیفی داشته باشد از 

نظر خستگی بالی جان بازیکنان شود.

پیام پر معنای بازیکن استقالل
 هافبک تیم فوتبال استقالل با انتشار پیامی معنا دار به صورت تلویحی از بازگشتش به فوالد خبر 
داد. آرش رضاوند که پس از نیم فصل دوری از استقالل و حضور قرضی در فوالد به جمع آبی پوشان 
بازگشته بود، ممکن اســت به زودی به فوالد برگردد.رضاوند که مورد توجه جواد نکونام قرار دارد و 
نیم فصل خوبی را در فوالد سپری کرد، از بازیکنانی است که ساپینتو هم به حفظ او اظهار عالقه کرده 
و شرایط ادامه همکاری با آبی پوشــان را هم دارد. با این وجود شنیده می شود که خودش بیشتر 
تمایل به حضور در فوالد دارد.در حالی که دو باشگاه استقالل و فوالد بر سر این بازیکن مذاکراتی را 
داشتند، رضاوند با انتشار عکسی از خود با پیراهن فوالد همراه با کلمه »شکر«، به صورت تلویحی 
بازگشتش به فوالد را تایید کرد؛ و این در حالی است که او همراه با آبی پوشان در اردوی ترکیه حضور 
دارد و البته همزمان با آنها، فوالد هم در کشور ترکیه تمرینات آماده سازی اش را دنبال می کند. اگر 
توافقات بین دو باشگاه اســتقالل و فوالد صورت بگیرد، ممکن است رضاوند در همان کشور ترکیه 
اردوی تیمش را تغییر داده و به جمع فوالدی ها بپیوندد. این معنایی است که از پیام منتشر شده از 

سوی رضاوند می توان برداشت کرد.

دانیال  اسماعیلی فر در نقش میالد عبادی پور!
 کری خوانی بازیکنان مازندرانی پرســپولیس در ثانیه هایی والیبالی شــد. پرسپولیس بعدازظهر 
روز دوشنبه تمرین پرشوری را در حضور تماشاگرانش برگزار کرد. پیش از آغاز تمرینات بدنسازی 
سرخ پوشان بازیکنان به گروه های سه نفره تقسیم شدند تا با پاســکاری خود را گرم کنند.دانیال 
اسماعیلی فر، مهدی عبدی و سعید صادقی یکی از گروه های سه نفره ای بودند که کری خوانی زیادی 
با یکدیگر داشتند. روی یکی از توپ های بلند ســعید صادقی که نمی توانست توپ را کنترل کند با 
دست به شیوه پاسورهای والیبال پاس داد تا دانیال اسماعیلی فر هم در نقش یک دریافت کننده 
ظاهر شود و ژست جالبی به خود بگیرد. کری خوانی این ستاره ها حتی در زمینه والیبالی هم ادامه 
داشت و فضای جالبی را به وجود آورده بود. اسماعیلی فر و صادقی خریدهای جدید پرسپولیس 

هستند که خیلی زود خود را در جو اردوی سرخ ها جا انداخته اند.

غیبت مشکوک مهاجم مدنظر پرسپولیس در تمرین ویزال
 کاســیانو دیاز، این روزها در تمرین تیــم ویزال حضور نــدارد. بیش از چهــل روز از آغاز مذاکرات 
پرسپولیس با کاسیانو دیاز و باشــگاه ویزال می گذرد؛ اما هنوز این مهاجم برزیلی به ایران نیامده و 
توافق بین طرفین حالت رسمی و نهایی به خود نگرفته است. این در شرایطی است که چندی پیش 
باشگاه پرتغالی به رقم 3۰۰ هزار یورو برای این انتقال راضی شده بود و به نظر می رسید کاسیانو به 

زودی راهی ایران شود؛ اما این اتفاق رخ نداد.

مستطیل سبز

رفتار فدراسیون با 
»اسکوچیچ« تحقیرکننده بود

 یک کارشــناس فوتبال با انتقاد از تصمیمی 
که فدراســیون فوتبال در مورد سرمربی تیم 
ملی اتخــاد کرد، گفت: رفتار شایســته ای با 
اسکوچیچ انجام نشــد و این باعث می شود 

او هیچ اقتداری در تیم ملی نداشته باشد.
رحمان رضایی به رفت و برگشت اسکوچیج 
در تیم ملی اشاره کرد و اظهار داشت: فرآیند 
اتفاقاتی که برای ســرمربی تیــم ملی افتاد 
باعث شــد تا کار ســخت او در جام جهانی 
بسیار سخت تر شود. البته اگر در جام جهانی 

سرمربی تیم ملی باشد!
ملی پوش ســابق کشــورمان بیان داشت: 
اگر قرار به برکناری مربی باشد، این پروسه 
رســم و عرف خاص خــودش را دارد. ابتدا 
بایــد قدرت های تصمیم گیر در فدراســیون 
خودشــان در ایــن مــورد به جمــع بندی 
می رسیدند؛ نه اینکه دوگانگی تصمیم وجود 

داشته باشد.
وی افزود: بعد از جمع بندی باید سرمربی را 
در جلســه ای محرمانه توجیه کرده و سپس 
جدایی او را اعالم می کردند. ضمن اینکه قبل 
از برکناری ســرمربی باید جانشین او را هم 

انتخاب می کردند.
این پیشکســوت فوتبال ایــران ادامه داد: 
هیچ یک از ایــن قواعد اجرا نشــد و بعد از 
برکنار کردن اسکوچیچ اختالف نظرها در این 
خصوص آشکار شد و سرانجام از آنجایی که 
جانشــینی هم برای او انتخاب نشد مجددا 
خــودش را بــاز گرداندند. این رفتــار با یک 
ســرمربی زننده اســت و منجر به تحقیر او 
می شود.رضایی گفت: در خوش بینانه ترین 
حالت اگر اســکوچیچ در جــام جهانی هم 
سرمربی ایران باشد، بازیکن مطمئن است 
که بعد از جــام جهانی هیچ شانســی برای 
ادامه کار با تیم ملی نــدارد و همین دیدگاه 
باعث می شود بازیکنان و به خصوص آنهایی 
که مخالف اسکوچیچ هســتند از او تمکین 
نکنند و دو دستگی بین بازیکنان تیم ملی هم 
افزایش پیدا کند. دســت آخر هم دود همه 
اینها در چشم تیم ملی و فوتبال ایران می رود.

این سرمربی در دوران حضور خود در فوتبال ملی ایران 
تنها ۲ مرتبه محک جدی خورد که هر دو بار مقابل کره 
جنوبی بود و در هر دو بار تیم تحت هدایت او ناکام و 
ناموفق بود تا این عملکرد ضعیف، نگرانی هواداران تیم 
ملی را برای حضور در جام جهانی و رقابت با تیم های 

قدرتمند گروه B افزایش دهد 

فوتبال جهان

وز عکس ر

افتتاحیه جشنواره 
بین المللی جزیره 

فوتبال
آییــن افتتاحیه جشــنواره بین 
المللــی جزیره فوتبال شــامگاه 
یکشنبه با حضور حمید سجادی، 
وزیر ورزش و جمعی از ستاره های 
دنیای هنر و فوتبال در تاالر شــهر 

جزیره کیش برگزار شد.

 مجله فورفورتو در گزارشی به کشورهایی اشاره کرد 
که با توجه به نزدیکی به کشور قطر می توانند شرایط 

خوبی در این دوره داشته باشند. 
به نقل از ســایت فورفورتو، کشــورهایی کــه از نظر 
جغرافیایــی و فرهنگی به قطر نزدیک هســتند در 
این دوره جام جهانی شرایط خوبی خواهند داشت. 
مفهوم میزبانی در جام جهانی امسال در اینجا برای 
بعضی کشورها نهفته است. مواردی مانند تاثیرات 
سرزمینی و جت لگ )پرواز زدگی( ناشی از سفر را 
در نظر بگیرید، این عوامل باعث تاخیر در سازگاری 

با محیط می شود. 
 تیم های آفریقایی، آسیایی و اســترالیا با ورود به 

قطر شرایط بهتری خواهند داشت. ایران، عربستان 
ســعودی، مصر، تونس و مراکش فاصله نزدیکی 
از نظر جغرافیایی و فرهنگــی به قطر دارند و همین 
امر می تواند به ســود این تیم باشــد. عالوه بر این 
تیم هایی مانند کره جنوبی و ژاپن نیز به سرعت به این 
کشور کوچک در حاشیه خلیج فارس عادت خواهند 
کرد، زیرا آنها در چندین بــازی طی دوره های قبلی 
جام ملت های آسیا و مســابقات مقدماتی فیفا در 
قطر بازی کردند. قطر، فضای آزادانه ای را که غربی ها 
معموال در کشورهای شان دارند را ارائه نمی دهد. در 
عوض، تفاوت های آب و هوا و تفاوت های اجتماعی 
عامل بزرگی بــرای تیم های اروپایــی و آمریکایی 

خواهد بــود. مطمئنا برای هــواداران، قطر ۲۰۲۲ با 
ســال های قبل متفاوت اســت. این جام جهانی 
نمی تواند با مثال جام جهانی ۲۰۰۶ مقایسه شود که 
فضای آزادی داشت بلکه، قطر ۲۰۲۲ به عنوان یک 
جام جهانی محافظه کارانه در تاریخ ثبت خواهد شد. 
از نظر تاریخی، کشورهایی که جام جهانی را میزبانی 
 می کننــد، موفقیت هایی را کســب کردند که بعضا

 بی سابقه بوده است. 

سایت »فورفورتو« بررسی کرد:

چرا ایران باید از میزبانی قطر در جام جهانی خوشحال باشد؟
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افتتاحیه رویداد تشکیالتی دختران سردار سلیمانی در 

اصفهان
آیین افتتاحیه رویداد تشکیالتی دختران حاج قاسم در اردوگاه کشوری شهید بهشتی شهر ابریشم 
برگزار شد. مدیرکل تبلیغات اسالمی اســتان در آیین افتتاحیه رویداد دختران حاج قاسم گفت: 
دختران حاج قاسم باید در جهاد تبیین، واقعیت ها و دستاورد های پس از انقالب را در شهرستان ها 
بازگو کنید. حجت االسالم و المســلمین مهدی فوقی از تشــکل های فرهنگی اجتماعی دختران 
استان خواست به جهاد تبیین ورود جدی داشته باشند و گفت: آنچه امروز بیش از هر چیز باید به آن 
پرداخت تبیین خوبی هاست. حجت االسالم و المسلمین حامد تقدیری، رییس سازمان مدارس 
علوم و معارف اســالمی صدرا نیز در آیین افتتاحیه این رویداد هدف از رویداد دختران حاج قاسم 
را تربیت فرمانده دانست و گفت: دختران حاج قاســم فرماندهان جهاد تبیین هستند.وی افزود: 
هدف این رویداد تربیت فرمانده اســت و بنابراین همه دختران حاج قاسم که قرار است به عنوان 
فرمانده جهاد تبیین باشند، به این ویژگی ها توجه داشته باشند. اجرای مولودی خوانی در مدح و 
منقبت امیرمومنان حضرت علی علیه السالم و اجرای مسابقه و جنگ شادی از دیگر برنامه های 

این افتتاحیه بود.

با تصویب شورای اقتصاد صورت گرفت؛

 موافقت با تامین مالی خارجی
 برای تجهیز خط 2 متروی اصفهان

درخواست مدیریت شهری برای تامین مالی خارجی برای تجهیز خط ۲ متروی اصفهان به تصویب 
شورای اقتصاد کشور رسید. بر این اساس با درخواست مدیریت شــهری در تامین مالی خارجی 
۶۸۰ میلیون یورویی برای تجهیز خط ۲ متروی اصفهان به تصویب شــورای اقتصاد کشور رسیده و 
ابالغ شده است. این مبلغ معادل ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برابر ارز حاصله از صادرات یک سال استان 
اصفهان است، سبب راه اندازی مترو قبل از موعد بهره برداری خواهد شد. با تصویب و تامین مالی 
خارجی برای تجهیز خط دوی متروی اصفهان، معادل ۳ برابر بودجه عمرانی امســال شهر ذخیره 
شده و برای سایر فعالیت های عمرانی شهری هزینه و ســبب تحرک بیشتر اقتصاد شهر ناشی از 

این تزریق مالی خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی: 

مرمت گنبد مسجد امام )ره( ادامه دارد 
مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان تاکید کرد که روند مرمت گنبد مسجد امام )ره( تا پایان اشکاالت 
ادامه خواهد داشــت. علیرضا ایزدی در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: خاصیت مرمت این است، 
مرمت یک پروژه زمان بر بوده و باید با بررسی های دقیق صورت گیرد. اصرار داشتم که داربست ها 
باز شود، زیرا حدود ۱۳ سال این داربست ها روی گنبد وجود داشت و می شد به بهانه های مختلف تا 
چند سال آینده نیز این داربست ها را روی گنبد نگه داشت و هیچ کس از وضعیت آن انتقاد نمی کرد.

وی ادامه داد: این داربست ها منجر به آسیب و ضربه زدن به پیکره می شود و خطای دید را پدیدار 
می آورد. داربســت اجازه نمی دهند که اعوجاج جداره بیرون مشخص شود و به همین دلیل بر باز 
شدن داربست ها پس از بحث های اولیه اصرار کردم و گنبد مسجد امام )ره( از این بار رهایی یافت.

ایزدی افزود: استاد حسین پاکدل که مرمت گنبد را بر عهده داشت از اساتید شناخته شده و اهل فن 
بوده و به او دستورکار داده شده تا بعد از ترمیم ترک یک، دو و سه بخش فوقانی ترک ۱۵ و ۱۶ را نیز 
اصالح کند. کلیت گنبد مشکلی ندارد و از کسانی که مشورت های شورایی و شخصی ارائه می دهند 
استقبال می کنم. این کار با این عظمت کار یک شخص نیست و برای چنین پروژه هایی گروهی از 
متخصصان تصمیم گیری می کنند. وی خاطرنشان کرد: بحث مرمت هنوز به پایان نرسیده و پروژه 
در حال فعالیت است. حتی اگر پروژه تحویل موقت هم شده باشد، پیمانکار موظف به حل و فصل 

ماجراست. از این روی بسیاری از این حواشی با صبر و بینش بهتر حل خواهد شد.

همزمان با عید سعید غدیر صورت گرفت:

ورود دستگاه حفار مکانیزه TBM  به ایستگاه چهارسو

به میمنت عید سعید غدیر خم، مراسمی  با حضــور اســتاندار، اعضای شــورای فرزانه افسر طاها
اسالمی، شهردار اصفهان و دیگر مدیران استانی در محل ورود دستگاه 
حفار مکانیزه TBM به ایستگاه مترو چهارسو که در ادامه پروژه احداث 

خط دو قطار شهری است، برگزار شد.

اصفهان، دارای 3 خط مصوب مترو است
در این مراسم، سیدمحسن واعظی فر، مدیرعامل سازمان قطار شهری 
شهرداری اصفهان گفت: قطار شهری اصفهان، ۳خط مصوب دارد که خط 
یک به وسعت ۲۱ کیلومتر و ۸7درصد پیشــرفت فیزیکی با ۲۰ ایستگاه 
اســت که ۱۳درصد باقی مانده تا تکمیل پروژه مربوط به رام قطارهایی 
است که باید دراختیار شهرداری قرارگیرد. وی با بیان اینکه سرفاصله هر 
قطار، ۱۰ دقیقه اســت، افزود: درحال حاضر، ۱4قطار داریم ولی ۳۳ رام 
قطار الزم داریم تا این فاصله زمانی به حداقل برســد. همچنین، بخشی 
از روند تکمیل خط یــک مربوط به عملیات دپو و تجهیزات الزم اســت. 
واعظی فر در اشاره به خط دو، توضیح داد: این خط با ۳۸درصد پیشرفت 
فیزیکی به طول ۲4کیلومتر و 7۰۰متر از شــهرک امام حســین)ع( در 
شــمال زینبیه، آغاز می شود و به سمت جنوب، ســپس غرب تا میدان 
شهدای خمینی شهر با ۲۳ ایستگاه امتداد می یابد. در خط دو، اولویت 

کار برای احداث  ۱4کیلومترو7۰۰ متر با ۱۶ ایستگاه و ساخت سیویل بوده 
است.  وی در ادامه یادآور شد: طبق قرارداد با شرکت مبنا، فاینانس مورد 
تایید قرارگرفت و شرکت مبنا باید تجهیزات الزم را وارد کند.  مدیرعامل 
سازمان قطار شهری اصفهان در تشریح وضعیت کار توسط پیمانکاران، 
گفت: همه ۱۶ ایســتگاه، پیمانکار دارد و شرکت شمس عمران به عنوان 
پیمانکار ایستگاه چهارسو که اکنون شاهد ورود دستگاه حفار مکانیزه در 

آن هستیم، بخش سیویل را اجرا می کند. 

کمبود اعتبار، مشکل اصلی قطار شهری اصفهان است
وی اعالم کرد: در طول احداث این ۱4کیلومتر، یک میلیون و 4۰۰هزار 
مترمکعب خاک برداری، 4۶۰هزار متــر مکعب بتن ریزی و 4۰ هزارتن 
آرماتور مصرف شده که معادل ساخت ۸هزار واحد مسکونی ۱۰۰متری 
است. به گفته واعظی فر، مشکل اصلی قطار شهری، کمبود منابع مالی 
است که اگر اعتبارات به موقع تامین می شد، سهولت در پیشبرد کار و 

تکمیل خط دو در مدت ۵سال فراهم می آمد.
وی در صحبت از خط ۳، توضیح داد: نقشــه ها آماده شده ولی فقدان 
منابع مالی مانع اصلی در شروع کار است. زیرا، این پروژه عظیم عالوه 
بر همدلی و همراهی دســتگاه های مختلف، منتظر منابع مالی مورد 

نیاز است.

برای اول مهرماه به یک هزار اتوبوس نیازداریم
در این مراسم، محمدنورصالحی، رییس شورای اسالمی شهراصفهان با 
اذعان به ضرورت حمایت دولت برای بهره برداری از خط دو قطار شهری 
اصفهان، گفت: قرار بوده که عمده کارها ظرف 4۰ ماه اجرا شود، در حالی 
که با توجه به اعتبار ۵9۰میلیون یوروی مورد نیاز، همکاری تیم سازمان 
عمران، مشاوران و پیمانکاران، تکمیل کارهای ساختمانی با مشارکت 

بخش خصوصی به دلیل نبود اعتبار الزم، معطل مانده است.
نورصالحی با بیان اینکه از اول مهرماه، جابه جایی ۶۵۰هزارنفر از طریق 
اتوبوس را داریم، نیاز به یک هزار اتوبــوس جدید را عنوان کرد و افزود: 
اکنون حدود 7۰۰دســتگاه اتوبوس در تردد داریم، هزینه ۱7۳ دستگاه 
را پرداخت کرده ایم ولی هنــوز دریافت نکرده ایم. ازطرفی، ۲۰۰میلیارد 
تومان برای بازسازی اتوبوس ها نیاز داریم.رییس شورای شهر اصفهان 
در اشاره به اینکه خط یک مترو می تواند از دانشگاه صنعتی تا بهارستان 
ادامه یابد، تمایل نهادهای مسئول برای واگذاری اجرای آن به شهرداری 
اصفهان را مطرح کرد و گفت: در صورت تامین اعتبار و مشارکت نهادهای 

ذی ربط، همکاری شهرداری اصفهان تحقق می یابد.

تقویت فضای رسانه ای و اطالع رسانی به مردم امید می دهد 
اســتاندار اصفهان در آیین ورود دســتگاه حفار مکانیــزه )TBM( به 
ایستگاه متروی چهارسو، اجرای این پروژه ها را نمادی از شعار »ما می 
توانیم« توصیف کرد و افزود: ابعاد این پــروژه حاکی از ارتقای جایگاه 
مهندسی در کشور و منشأ امید است که به دلیل غفلت ما از جهاد تبیین، 
بسیاری از کارهایی که صورت می گیرد و مطرح نمی شود، امیدی هم 
به مردم تزریق نمی شود. سیدرضا مرتضوی با تاکید بر اهمیت پیوست 
رســانه ای گفت: تقویت فضای رســانه ای کمک می کند تا اطالعات 
بیشتری به مردم منعکس شود. استاندار اصفهان، حاکمیت نگاه عدم 
پیشبرد امور به بهانه اینکه بخشی به وظایف خود عمل نمی کند را، موجب 
عقب ماندن در اجرای پروژه ها و طرح ها دانســت و از مدیران شهری 
تقاضا کرد تا در ارائه خدمات و تسهیالت غفلت نکنند، بلکه برای فراهم 
شدن تسهیالت کمک کنند.  مرتضوی در ادامه خطاب به مدیریت شهری 
اعالم کرد: آماده هر گونه همکاری با مدیریت شهری برای تامین منابع 
مالی و پیشبرد پروژه ها هســتیم. وی اظهار کرد: امروز، شرکت های 
متعددی در استان اصفهان و کشور رشد کرده اند که ظرفیت ارزشمندی 
برای کشور در ارائه خدمات مهندسی است و باید از این ظرفیت استفاده 
کنیم تا نخبگان بیشتری نیز جذب فعالیت ها در داخل کشور شوند. از 
طرفی، با تقویت ارتباطات بین الملل، سعی کنیم شرکت ها، به بازارهای 

گسترده تری راه پیدا کنند. 

معــاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگــی، 
گردشگری و صنایع دستی اصفهان گفت: ساماندهی 
تعطیالت به منظور توزیع سفر در طول روزها و فصول 
مختلف ســال و ایجاد فرصت های بیشــتر برای 
سرمایه گذاری در بخش گردشگری ضروری است.

حیدر صادقی افزود: در زمان حاضر شیوه و فرهنگ 
سفر در کشورمان به این شکل است که اغلب مردم 
فقط در ایام خاصی که تعطیالت رســمی اســت به 

مســافرت می روند و همین امر باعث ایجاد موج 
ســفر در روزهای محدودی می شود درحالی که در 
سایر روزها، میزان مســافرت به شدت کاهش می 
یابد. وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 
که محدودیت های کرونا کاهش پیدا کرده اســت، 
در مجموع ظرفیت استفاده شده اقامتگاه ها و هتل 

های استان اصفهان به سختی به ۵۰ درصد 
می رسد، اظهار داشت: به طور کلی ۵۰ درصد ظرفیت 
هتل ها هنوز خالی اســت، چرا که تمایل بیشــتر 
مردم، مسافرت در روزهای  تعطیالت رسمی است 
و برای توزیع سفر نیاز به چاره جویی است. صادقی 
به برخی از طرح های ارائه شــده برای ساماندهی 

تعطیالت و توزیع ســفرها اشــاره و اضافه کرد: به 
عنوان مثال می توان با »تعطیل کردن پنجشنبه ها« 
در سراسر کشور، تعطیالت هفتگی را به ۲ روز رساند 
و از طرفی در فصولی مانند زمستان، می توان با در 
نظر گرفتن »تعطیالت زمســتانی« فرصتی را برای 
برنامه ریزی خانواده ها بمنظور مسافرت فراهم کرد.

وی با بیان اینکه خانــواده ها بــرای برنامه ریزی 
مســافرت بایــد مســائلی مانند »ایــام تحصیل 
فرزندان« و »شرایط شغلی« خود را در نظر بگیرند 
و بتوانند آنها را باهم هماهنگ کنند، ادامه داد: وزارت 
میراث فرهنگی نیز پیشنهادهایی را برای ساماندهی 

تعطیالت و توزیع زمانی سفر مطرح کرده است.

پیشنهاد معاون میراث فرهنگی اصفهان برای توزیع سفر در روزهای مختلف سال:

»تعطیل کردن پنجشنبه ها« و »تعطیالت زمستانی«

فرماندار خور و بیابانک:

خور و بیابانک نیازمند سرمایه گذاری در بخش گردشگری و 
بوم گردی است

فرماندار خور و بیابانک گفت:این شهرســتان ظرفیت و استعدادهای بسیار مناسبی برای توسعه و 
رونق بوم گردی و گردشگری دارد که الزمه آن سرمایه گذاری در این حوزه است.

احمدرضا طحانی با تاکید بر میراث و ســنت دیرینه مردم که از هر ارز و ارز آوری ارزشمند تر است  
افزود: توسعه گردشگری این شهرستان و بهره گیری بیشتر از ظرفیت های این بخش نیازمند تدوین 
نقشه راه و سند جامع است.وی ادامه داد: باید در صنعت ارزشمند گردشگری برنامه ریزی دقیقی 
داشته باشــیم تا فرهنگ جامعه از حضور گردشــگران تاثیری نپذیرد و ما صادر کننده  ارزش ها و 
فرهنگ اصیل اسالمی ایرانی باشیم.فرماندار خور و بیابانک گفت: گردشگری می تواند منشأ و محور 
توسعه شهرستان باشد، مشروط بر اینکه برای معرفی ظرفیت های شهرستان تالش مضاعف شود. 
وی، سرمایه گذاری را پیشانی توسعه در هر منطقه بیان کرد و افزود: این شهرستان مستعد سرمایه 

گذاری در تمامی حوزه هاست و بنابراین باید از ظرفیت سرمایه گذاران بهره بگیریم.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی فریدون شهر:

تعداد محدودی از هنرمندان فریدون شهر بیمه هستند
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان فریدون شــهر گفت: بیشتر هنرمندان شهرستان 
فریدون شهر فاقد شغل ثابت با درآمد مکفی هستند و تاکنون تعداد محدودی از این هنرمندان بیمه 
شده اند. نورمحمد رحیمی درباره مهم ترین مشــکالت حوزه فرهنگ در شهرستان فریدون شهر در 
گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: بزرگ ترین چالش این حوزه نبود اعتبارات فرهنگی در حوزه فرهنگ 
و هنر است که انتظار داریم مسئوالن و دست اندرکاران این بخش به این مهم و تخصیص اعتبارات 

فرهنگی اهتمام کنند چراکه فرهنگ زیربنای همه چیز در یک جامعه است.
وی با ابراز رضایت از زیرساخت های فرهنگی فریدون شهر، گفت: زیرساخت های فرهنگی به اندازه 
کافی در شهرستان موجود است به طوری که در فریدون شهر مجتمع فرهنگی و هنری، سالن تئاتر و 
نمایش، نگارخانه و کتابخانه وجود دارد و عالقه مندان به عرصه فرهنگ و هنر می توانند فعالیت های 

فرهنگی و هنری خود را در چنین اماکنی به شکل هدفمند انجام دهند.
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اســالمی شهرستان فریدون شــهر درباره مهم ترین مشکالت حوزه 
نشر، گفت: نبود انتشارات در شهرســتان از جمله چالش های پیش روی حوزه چاپ و نشر است 
به طوری که با وجود تالیف کتب متعدد ایــن کتاب ها یا در اصفهان و یا در قم چاپ می شــوند که 
برازنده شهرستان فریدون شهر نیست. وی با بیان اینکه تعداد محدودی از هنرمندان بیمه هستند، 
خاطرنشان کرد: بیشتر هنرمندان شهرستان فریدون شهر فاقد شغل ثابت با درآمد مکفی هستند که 
به همین دلیل باید دغدغه اول شان تامین معیشت باشد و بعد کار هنری خود را انجام دهند. البته 

کارهای هنری درآمد زیادی نصیب هنرمند نمی کند که این مشکل نیز جای تامل دارد.

اخذ مجوز هنرستان کشاورزی برای گلپایگان
رییس آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان گفت: گلپایگان به عنوان پنجمین شهرستان در  استان 
اصفهان موفق به اخذ مجوز راه اندازی هنرستان کشاورزی شد. محمدباقر عبیری، در جلسه شورای 
آموزش و پرورش، اظهار کرد: قرارگاه جهادی و عدالت تربیتی با هدف  معرفی مناطق کم برخوردار در 
شهرستان تشکیل شده است و تمام دستگاه های مرتبط با این قرارگاه موظف شدند خدمات ویژه ای 
را  به مناطق کم برخوردار ارائه دهند. ریاست ادارات بهزیستی، شبکه بهداشت و درمان، کمیته امداد، 
مجمع خیران شهرستان و فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج اعضای این قرارگاه را تشکیل می دهند.

وی ادامه داد: تغییر کاربری فضای آموزشی بالاستفاده در شهرهای گوگد و گلشهر در دستور کار قرار 
دارد و شهرداران این دو شهر قول همکاری دادند.

اخبار

شهرستانها

مدیرعامل سازمان آرامستان های 
شهرداری اصفهان:

طرح جذب خادمان 
افتخاری باغ رضوان در 

دستور کار است

خبر روز

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری 
اصفهان گفت: تاکنون شــهروندانی که برای 
طی مراحل خاکسپاری به باغ رضوان مراجعه 
می کردند، به طــور واضح از جزئیــات کار و 
هزینه های مربوط به آن اطالعی نداشتند، اما 
در این دوره تمام این اطالعات به طور واضح در 
سایت سازمان آرامستان ها و رسانه ها منتشر 
شده است که شهروندان از تمام مراحل کار و 

خدمات ارائه شده مطلع خواهند شد.
علی حاجیان افزود: با توجه به اینکه باید با 
مردم صداقت داشته باشیم، آنها باید بدانند 
مدیریت ســازمان آرامســتان ها شیشه ای 
بوده و همه چیز شفاف است که این موضوع 
را به معنــای واقعی کلمه نشــان دادیم زیرا 
معتقدیم باید با شــهروندان صادق باشــیم 

تا آنها به مدیریت این سازمان اعتماد کنند.
چنانچه شــهروندان در ایــن دوره مدیریت 
شهری احساس کردند که در آرامستان های 
شــهرداری حقی از آنها پایمال شده است، 
موارد را اطــالع دهند، ما همــواره حاضر به 
پاسخگویی هســتیم، زیرا بر این باوریم که 
ســازمانی موفق عمل می کند که پاســخگو 
باشــد. حاجیــان گفــت: از دیگــر ارکان 
این ســازمان تشــییع، تغســیل، تکفین و 
خاکســپاری اموات و خدمات پس از دفن 
است که شــهروندان باید از آن مطلع شوند؛ 
شــهروندان زمانی که به آرامستان مراجعه 
می کنند، در بدترین شرایط روحی قرار دارند، 
لذا وظیفه داریم شــرایط آنها را درک کنیم و 
شــفاف و صادق همه موارد را در اختیار آنها 
قرار دهیم. حاجیان همچنین از طرح جذب 
خادمان افتخاری در آرامســتان باغ رضوان 
خبر داد و گفت:  در آینده می توانیم از خدمات 
خادمــان افتخاری بر اســاس اســتعداد و 
توانایی ها و خدماتی که افراد داوطلب قادر به 

انجام آن هستند استفاده کنیم. 

نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: تمام شــهرهای تاریخی و بزرگ بخش های تاریخی شهر خود را به شکل پیاده راه در اختیار مردم قرار دادند 
تا جلوه های بصری بهتری را ایجاد کنند و اثرات و بناهای تاریخی در آن مسیر حفظ شود. ابوالفضل قربانی با اشاره به اهمیت محور تاریخی چهارباغ، اظهار 
کرد: گذر فرهنگی و تاریخی چهارباغ از دیرباز و از اواسط فعالیت دوره سوم شورای اسالمی شهر اصفهان مورد توجه قرار گرفت و موضوع اصلی نیز این بود که 
بحث مربوط به دولت خانه صفوی احیا شــود و یکی از محورها در این مورد چهارباغ بود. وی با بیان اینکه پیاده راه شدن این مسیر با توجه به ویژگی تاریخی 
این گذر از همان موقع مطرح شــد و مورد مطالعه قرار گرفت، ادامه داد: برنامه ریزی الزم در مورد این گذر فرهنگی انجام و از همان زمان اقدامات عملیاتی و 
عمرانی این محور شروع شد. وی تصریح کرد: یکی از اقدامات اساسی که در آن موقع صورت گرفت موضوع بدنه سازی شرق چهارباغ بود که در شرایط کنونی 
می بینیم این کار انجام شده است، همچنین فرهنگ سازی قرار گرفتن این مسیر به شــکل پیاده راه در اختیار مردم از همان موقع انجام شد و آمادگی های 

الزم برای این منظور کسب شد.

نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان مطرح کرد:

حفظ جلوه های بصری چهارباغ با پیاده راه شدن آن

اطعام بزرگ عید 
غدیر در اصفهان

همزمان با عید ســعید غدیر 
خم به همت خیرین، ۱۵۰ هزار 
پرس غــذا طبــخ و در مراکز 
فرهنگی، مساجد، خیریه ها 

و... توزیع شد.
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شهرداری مجلسی در نظر دارد به استناد مجوز شماره 1401/38 مورخ 1401/02/06 شورای اسالمی شهر مجلسی، امور 
مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز، رفت و روب شــهری، جمع آوری پسماندهای خانگی و حمل تا مخزن زباله را 
مبلغ پایه کارشناسی 37/701/758/053 ریال )سی و هفت میلیارد و هفتصد و یک میلیون و هفتصد و پنجاه و هشت 
هزار و پنجاه و سه ریال( برای مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط واگذار 
نماید. بنابراین از کلیه اشــخاص مذکور دعوت می گردد، از تاریخ 1401/04/29 لغایت 1401/05/06 جهت اخذ اســناد 
مناقصه به سامانه ستاد به نشــانی الکترونیکی www.setadiran.ir مراجعه نمایند و تا انتهای ساعت اداری تاریخ 

1401/05/18 پیشنهادات خود را در این سامانه بارگزاری نمایند.

شرایط شرکت در مناقصه
1- پیشنهاد دهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی را رعایت نمایند.

2- پیشنهاد دهندگان باید نســبت به واریز مبلغ 1/885/087/903 ریال معادل 5 % کل مبلغ پایه کارشناسی را تحت 
عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره 110309651009 شهرداری نزد بانک ملی ایران شعبه مجلسی اقدام 

و یا ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه نمایند.

3- در صورتی که برندگان اول، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها به ترتیب و به نفع شهرداری 
مجلسی ضبط خواهد شد. 

4- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهرداری مجلسی به نشانی www.Majlesicity.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 
52472852-031 )امور مالی شهرداری( تماس حاصل نمایید.

نشانی: استان اصفهان- شهرستان مبارکه- شهر مجلسی- میدان کوثر- شهرداری مجلسی

آگهی مناقصه عمومی »نوبت دوم«

سبحان نظری- شهردار مجلسی  م الف: 1353379

بدینوسیله شهرداری دستگرد با توجه به مصوبه شماره 6/107/ش/1400 مورخ 1400/09/29 شورای 
محترم اسالمی در نظر دارد نســبت به فروش مقداری ضایعات شــامل آهن، آلومینیوم، مس، 
پالستیک، چوب، روغن سوخته و... اقدام نماید لذا شرکت کنندگان مزایده می توانند جهت دریافت 
اســناد مزایده به واحد مالی شــهرداری تا آخر وقت اداری مورخ 1401/05/09 مراجعه و تا تاریخ 

1401/05/10 نسبت به تحویل اسناد مزایده به واحد حراست اقدام نمایند.

 آگهی مزایده »نوبت دوم«

اصغر رحیمی- شهردار دستگرد

معاون اقتصادی و مالی فوالد مبارکه گفت: به منظور تسهیل 
در امر اجرای طرح های توسعه تعریف شده برای گروه فوالد 
مبارکه که بدون شک در توســعه صنعتی و اقتصادی کشور 
موثر خواهند بود، گسترش تعامالت فوالد مبارکه با سیستم 
بانکی در دستور کار قرارگرفته است. حامد حسین ولی بیک از 
سه ماهه نخست سال 1401 به عنوان ایام پرافتخار و درخشان 
خطوط تولید شرکت فوالد مبارکه یاد کرد و به سایر سواالت 

خبرنگار فوالد این چنین پاسخ داد:

لطفا در خصوص راهبرد فوالد مبارکه در زمینه های تولید، 
توسعه و سرمایه گذاری توضیح دهید

همان گونه که مطلع هستید همکاران ما در جای جای شرکت 
باهمت بلند خود در سال 1400 و البته سه ماهه نخست سال 
جاری با وجود تحریم ها و همــه محدودیت های موجود در 
حوزه مواد اولیه و انرژی و همچنین پاندمی کرونا توانستند 
کارنامه درخشــانی از خود برجا گذارند و در بدترین شرایط 
که بسیاری از شــرکت ها و ســازمان ها حتی در تراز جهانی 
با رکود مواجه بودنــد، نه تنها در حوزه تولید متوقف نشــدند 
بلکه بــا برنامه ریزی های راهبردی و هدفمند موفق شــدند 
گام های ارزنده ای در راستای توســعه اقتصاد ملی بردارند 
و با عبــور از تولید 10 میلیــون تن فوالد خــام در گروه فوالد 
مبارکه ســهم حدود 50 درصدی خود در تولید فوالد کشــور 
را حفــظ کنند. عالوه بر ایــن با ایفای نقش محــوری در ابر 
پروژه هایی نظیر انتقال نفت گوره به جاسک که از آن به عنوان 
بزرگ ترین و استراتژیک ترین پروژه های ملی یاد شده است، 

افتخارآفرینی کنند.

برنامه و راهبرد مدیریت فــوالد مبارکه در ادامه این راه 
چیست؟

در حال حاضر پروژه های از پیش تعریف شده توسعه ای در 

فوالد مبارکه به بهره برداری رســیده است و زمینه کسب این 
موفقیت ها را فراهــم آورده؛ اما بــرای بزرگ ترین هلدینگ 
فوالدسازی کشــور و خاورمیانه این پایان راه نیست و برای 
گام های بعدی برنامه ریزی های حساب شده ای تعریف و در 

حال اجراشدن است.
شرکت فوالد مبارکه به منظور اجرای ابر پروژه های توسعه ای 
خود همچون نورد گرم شماره 2 و سایر پروژه های تعریف شده 
در گروه، در ســال 1400 حجم باالیی از مصــارف نقدینگی 
را پیش بینی کرده بود که خوشــبختانه ســهامداران شرکت 
در مجمــع عمومی بــا افزایش ســرمایه به مبلــغ 84.000 
میلیارد ریال از محل ســود انباشــته برای اجرای طرح های 
 توسعه ای مذکور که از همه مهم تر طرح نورد گرم شماره 2 بود، 

موافقت کردند.

مدیریت شرکت در این مسیر دشوار برای مدیریت منابع 
چه راهکارهایی در نظر گرفته است؟

در بخشی از این اقدامات ازآنجایی که پرداخت های مربوط 
به طرح های توسعه ای مذکور از ابتدای سال 1401 شروع شد؛ 
شرکت با مازاد نقدینگی مواجه بود. بر این اساس و به منظور 
مدیریت مناســب منابع نقدینگی در حســاب های بانکی و 
حفظ منافع سهامداران وجوه نقد مازاد در حساب های بانکی 
سپرده گذاری شــد که مانده این حساب ها در پایان سال به 
مبلغ 130.000 میلیارد ریال رســید. بــا روی کار آمدن دولت 
جدید و قرار گرفتن شــرکت فوالد مبارکه در گروه پیشتازان 

پیشرفت ایران بیش از 400.000 میلیارد ریال پروژه در سطح 
ملی که شامل طرح نیروگاه 1000 مگاواتی و خرید 50 دستگاه 
لوکوموتیو بود در دستور کار قرار گرفت. همچنین قرارداد ابر 
پروژه نورد گرم شماره 2 در سال 1401 به مرحله پرداخت رسید 
و پیش پرداخت بخــش ارزی آن انجام شــد. ازآنجایی که 
طرح های مذکور منابع مالی و نقدینگی بسیار باالیی را جذب 
کردند بنابراین مانده حســاب های ســپرده بانکی به میزان 
قابل توجهی کاهش یافت به طوری کــه در بعضی از بانک ها 

مانده این سپرده ها به صفر رسیدند.

جایگاه گروه فوالد مبارکه در توســعه صنعتی و اقتصاد 
ملی چگونه است؟

گروه فوالد مبارکه بــا گردش عملیات مالــی بیش از 350 
هزار میلیارد تومان در سال به یکی از شرکت های اثرگذار در 
سطح کشور مبدل شده و در همین راستا این شرکت، توسعه 
اقتصاد کشــور به منظور کاهش نرخ تورم و از طریق کاهش 
نرخ رشد پایه پولی را یکی از رسالت های اصلی خود می داند.

طبیعتا چنین گــردش مالی به مدیریتی هوشــمند و 
هدفمند نیــاز دارد؛ در این زمینه چه تمهیداتی اتخاذشــده 

است؟
این شــرکت جهت مدیریت بهینه منابع و مصارف مالی در نظر 
دارد تا سیســتم خزانه داری متمرکز مالــی را در کل گروه خود 
مستقر کند. ازجمله اقداماتی که در این راستا به عمل آمده انعقاد 
تفاهم نامه همکاری با کلیه بانک های داخلی جهت تمرکز وجوه 
نقد در حساب های قرض الحسنه جاری و عدم سپرده گذاری این 
وجوه در حساب های سپرده به منظور کسب سود سپرده است. 
در این راستا اولین تفاهم نامه با بانک تجارت در تاریخ 12 تیرماه 
1401 به امضا رسیده که طبق آن با تجمیع وجوه نقد در حساب های 
قرض الحسنه جاری، تسهیالت ریالی با نرخ های ترجیحی برای 
کل گروه اخذ می شــود. با اجرای این تفاهم نامه انتظار می رود 
ضمن کاهش هزینه های مالی در گروه فــوالد مبارکه از گردش 
منابع مالی در عملیاتی غیر از عملیات تولید جلوگیری شده و با 
حرکت به سمت بانکداری اسالمی از برکات افزایش تولید اشتغال 

و پایداری کسب وکار در صنعت کشور بهره مند شویم.

سخن پایانی؟
به یــاری خداوند، گــروه فــوالد مبارکه مفتخر اســت که با 
تولید انواع محصوالتی که بســیاری از آن ها وارداتی بوده اند 
و همچنین بــا اشــتغال آفرینی و عمل به مســئولیت های 
 اجتماعــی در مســیر توســعه اقتصــادی و صنعتــی 

کشور حرکت کند.

معاون اقتصادی و مالی شرکت فوالد مبارکه خبر داد:

گسترش تعامالت فوالد مبارکه با سیستم بانکی

م الف: 13۴9۲۶1
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