
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی                           

شنبه  29  مرداد  1401  
22   محرم   1444

20    آگوست   2022
 شماره 3604      

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان
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معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار خبرداد:

 راه اندازی 2مرکز معاینه فنی موتورسیکلت
 در استان اصفهان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خبر داد:

امدادرسانی اصفهان برای بازگشایی خطوط 
انتقال آب کوهرنگ

7

در گردهمایی فعاالن فرهنگی، اجتماعی استان  مطرح شد:

اصفهان؛ بهشت خیرین

مدیرکل حج و زیارت استان خبرداد:

ثبت نام 146 هزار و ۷۷ زائر 
اربعین از استان اصفهان

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی 
کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور:

اصفهان، برترین استان در 
جذب بیمه شوندگان است

بی توجهی به دستور 
 وزیرجهادکشاورزی برای

 تغییر کاربری سیلوی اصفهان
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 استاندار اصفهان پیگیر
  ابالغ مصوبات سفر 
رییس  جمهور باشد

5

برگزاری دومین 
 کنگره 24 هزار 

شهید و 400 سردار 
استان اصفهان

رنا
 ای

س:
عک

شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد موارد زیر را از طریق مناقصه به پیمانکاران و شرکت های دارای مجوز قانونی و واجد 
صالحیت واگذار نماید.

آگهی مناقصه

حسین ایزدی- شهردار فوالدشهر م الف: 1366692

شهرداری شاهین شهر در نظر دارد فراخوان عملیات اجرایی بخشی از پیاده رو سازی 

با اولویت محله های امام حسین )ع( و ردانی پور و شهرک امام رضا  )ع( به شماره 
2001094734000039 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

کلیه مراحل برگــزاری فراخوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا بازگشــایی 
 پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام 
و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت بر خط ( برای کلیه صاحبان امضای 

مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:
- تاریخ انتشار فراخوان: 1401/05/27

- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/06/10
- مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/06/20
- زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/06/21

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار )شرکت در مناقصه(:
ضمانتنامه بانکی / فیش نقدی به مبلغ 678/750/000 ریال

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 
شاهین شهر میدان فاطمیه شهرداری مرکزی- 03145225200 

           مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت دوم(

سعید ابریشمی راد –شهردار شاهین شهر م الف: 1366802

نوبت اول

چاپ اول

 اما و اگر گذر خط دو مترو از قلب اصفهان؛

میزان افزایش حقوق بازنشستگان اعالم شد؛  38 درصد + ۵1۵ هزار تومان؛

قول ها بر مدار قرار؟
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فراخوان عملیات اجرایی بخشی از پیاده رو سازی با اولویت محله های امام حسین )ع( و ردانی پور و شهرک امام رضا )ع( 

مبلغ پایه )ریال(مبلغ سپرده شرکت در مناقصه)ریال(شماره صورتجلسه شورای شهرنوع آگهیموضوعردیف

1
اجرای عملیات احداث 

نیروگاه فتوولتانیک خود 
تامین شهرداری فوالدشهر

مناقصه  
نوبت اول

1400/12/02  6/00/949520/000/00010/400/000/000

پیشنهاد دهندگان باید جهت اطالع از اسناد و شرایط مناقصه ها تا آخر وقت اداری ساعت 14/30 روز پنج شنبه مورخ 1401/06/10 به سامانه الکترونیکی دولت به نشانی 
www.setadiran.ir مراجعه نمایند. آدرس: فوالدشهر، ابتدای بلوار آیت ا... خامنه ای شهرداری فوالدشهر – تلفن: 03152622001 و 03152623013

4

         آشنایی با برج کبوترهای اصفهان؛

     یک تیر و چند نشان!

7

لطفا »تاریخ داری« کنید

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        

دوشنبه 24 مرداد  1401 
17 محرم   1444

15  آگوست  2022
 شماره 3600    

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به ثبت ۱۱ هزار طالق در استان 
طی سال ۱۴۰۰، از رتبه سوم اصفهان در ایران در زمینه طالق خبرداد؛

داستان وصال و فراق!

ازدواج جوانان یکی از 
دغدغه های مهم جامعه است

بیش از 150 نیاز فناورانه 
واحدهای صنعتی از 18 
استان کشور شناسایی شد

تصویب طرح جاده 
 جلوان در شورای توسعه

 و برنامه ریزی استان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان:

استان اصفهان 2 هزار 
مگاوات کمبود برق دارد

شورای شهر گزارش کامل از 
شرکت هایی که شهرداری 
اصفهان در آنها سهام دارد 

 می خواهد: شهرداری
 هنوز گزارش نداده است

شهردار پاسخ بدهد

روستای تاریخی »ُسه« ، دارای 
جاذبه های کم نظیر اما ناشناخته

 به یک 
»کمک داور ویدئویی« 

نیازمندیم!
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دبیر انجمن انبوه سازان استان اصفهان: 
 خانه زیر یک میلیارد تومان در 

اصفهان نداریم

کارشناس هواشناسی استان اصفهان خبر داد:
افزایش دو درجه ای دمای هوا

از گران فروشی به کم فروشی!
 معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان می گوید نوع تخلفات

 نانوایی ها به سمت کم کردن وزن چانه نان و کاهش زمان پخت نان سوق پیدا کرده است؛

آگهی مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خرید  را مطابق جدول زیر از فروشندگان  
ذیصالح انجام دهد.

نوبت دوم

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

401 2- 156 / 3
تهیه،ساخت، بارگیری، حمل، باراندازی، نصب 

کلیه قطعات دیوار پیش ساخته توپر بتنی 
دو طرف نما جهت منطقه فوالدشهر 

1.428.000.000جاری ذوب آهن 

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 13:00روز شنبه به تاریخ 1401/6/5
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 1401/6/6

WWW.abfaesfahan.ir  محل دريافت اسناد: سایت اینترنتی شركت آب و فاضالب استان اصفهان 
WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا:  8-6680030 3 -  031 )  داخلی 388  (

پست بانک ایران در نظر دارد امالک و مســتغالت تحت اختیار خود )به نشانی: اصفهان، خ ســپه، نبش کوچه تلفن خانه( را از طریق مزایده عمومی و با 
جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( و با شماره مزایده 2001003617000001 به صورت 

الکترونیکی به فروش برساند.
تاریخ انتشار: 1401/05/23                                                                  مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/06/02 ساعت 14

تاریخ بازدید: 1401/05/25 لغایت 1401/06/03                    مهلت ارسال پیشنهاد: از 1401/05/23 لغایت 1401/06/13 ساعت 18 
تاریخ بازگشایی : 1401/06/14                                                            تاریخ اعالم به برنده: 1401/06/15

در محل ساختمان سرپرستی پست بانک استان به نشانی: اصفهان- خیابان محتشم کاشانی- نبش بن بست کیوان 

                           آگهی مزایده عمومی فروش امالک و مستغالت شماره 2001003617000001 

  پست بانک استان اصفهانم الف:1364198

نوبت اول

اداره  کل  پشتیبانی امور دام  استان  اصفهان
آگهی  مزایده  عمومی  فروش  امالک تملیکی به شماره مزایده  2001001014000037   

اداره کل پشتیبانی امور دام استان اصفهان

وزارت جهاد کشاورزی 
 شرکت سهامی ابیتشپنی  امور دام کشور 

استان اصفهان

م الف:1364130

1-  مزایــده  گــزار:  اداره کل  پشــتیبانی امور دام  اســتان اصفهــان  به شناســه ملــی 14002771736 و 
شــماره اقتصــادی 411113673771 بــه آدرس اصفهــان-دروازه شــیراز- خیابــان دانشــگاه-
 خیابــان توحید-نبش خیابــان شــهید منصورموحدی)قزل بــاش( و شــماره تمــاس 84 -36214482 

داخلی 100
2- موضوع  مزایده:  فروش  امالک تملیکی  مندرج در  جدول زیر از طریق سامانه  تدارکات  الکترونیکی دولت

) setadiran.ir( با شماره  مال  مربوطه  و  شرایط و اسناد مندرج در سامانه قابل مشاهده میباشد.
تضمین شرکت در مزایده )فرآیند ارجاع کار( : مزایده گران بابت هر ملک  به صورت  جداگانه  به  نام  مزایده  گزار  و 
اصل تضمین  را در  پاکت  الک  و مهر شده  به غیر از بارگذاری در سامانه،  به واحد امور مالی مزایده گزار تسلیم نمایند.

3- برنامه  زمانی 
1-5- تاریخ  انتشار در سامانه ستاد: از تاریخ 1401/05/23 ساعت 09:00 تا تاریخ 1401/06/12 ساعت 19:00

2-5- دریافت اسناد از سامانه ستاد: تا تاریخ 31 /1401/05 ساعت: 19:00
3-5- مهلت بازدید ملک با هماهنگی قبلی:  از تاریخ 1401/05/30 تا تاریخ 1401/05/31 ساعت: 9 الی 12 

4-5-مهلت تحویل پاکت الف)ضمانتنامه( :  تا ساعت: 07:30  مورخ  1401/06/13 
5-5-  مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد: از تاریخ 1401/05/23 ساعت 09:00 تا تاریخ 1401/06/12 ساعت 19:00

6-5  بازگشایی: در تاریخ 1401/06/13 ساعت: 08:00 

قیمت پایه کاربری فعلینوع   ملکوضعیت سندپالک ثبتیمساحت اعیانمساحت عرصهنشانیردیف
مزایده )ریال(

مبلغ تضمین شرکت 
وضعیت ملکشماره مزایدهدر مزایده )ریال(

وضعیت موجود90/000/000/0009/000/000/0002101001014000044مسکونیویالییتک برگ شش دانگ27022015190/9887اصفهان-خیابان پروین- خیابان عسگریه- بن بست انقالب )20( پالک 1190

2
اصفهان-خیابان عالمه امینی شرقی-  کوچه شهدای سلمان 

فارسی- نبش بن بست شهید سلیمانی- پالک 148
وضعیت موجود32/000/000/0003/200/000/0002101001014000045مسکونیویالییتک برگ شش دانگ113/0822015194/3678

وضعیت موجود23/000/000/0002/300/000/0002101001014000046مسکونیویالییتک برگ شش دانگ232/4522024/2685اصفهان-اتوبان شهید خرازی-کوی فاضل)80(- کوچه شهید حسینی- پالک 3138

4
اصفهان-خیابان آب 250- کوچه شهید مرادی)13( -مقابل 

مدرسه حاج کمال داوودی- پالک 13
وضعیت موجود150/000/000/00015/000/000/0002101001014000047مسکونیمجتمع ساختمانیتک برگ شش دانگ3005504858/84

وضعیت موجود50/000/000/0005/000/000/0002101001014000048مسکونیویالییدو سند تک برگ شش دانگ7110/23  و  298/824207109/2اصفهان-خیابان ولی عصر-کوچه نظام الملک-کوچه اژه ای-پالک 526

وضعیت موجود65/000/000/0006/500/000/0002101001014000049مسکونیویالییتک برگ شش دانگ25530015190/28951اصفهان- حکیم شفایی دوم- خیابان معلم- نبش بن بست سعید مدنی-پالک 651

نوبت دوم
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نوبت دوم



      سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:

با اسراییل درباره برجام اختالفات تاکتیکی داریم
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پی افزایش تحرکات ســران رژیم 
صهیونیستی در آستانه رسیدن مذاکرات رفع تحریم ها به خط پایان که 
در انتظار تصمیم سیاسی واشنگتن است، اعالم کرد کشورش با شرکای 

اسراییلی خود درباره برجام اختالفات تاکتیکی دارد.
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا عصر پنجشنبه به وقت محلی 
در پاسخ به سوالی درباره ارسال پیام یائیر الپید، نخست وزیر موقت رژیم 
صهیونیستی به کاخ سفید گفت: شکی نیست که ما با شرکای اسراییلی 
خود در مورد برجــام اختالفات تاکتیکی داریم. امــا در مورد هدف کلی 
برجام، با یکدیگر همسو و هم نظر هستیم و معتقدیم که ایران هیچگاه 

نباید به سالح هسته ای دست یابد.
این مقام وزارت خارجه آمریــکا در تداوم ادعاهای آمریــکا ادامه داد: 
دیپلماسی پیرامون بازگشــت متقابل به پای بندی به برجام موثرترین 

وسیله برای دستیابی به این هدف است.
وی مدعی شد اگر بتوانیم به پای بندی مشترک به برجام بازگردیم، ایران 

نخواهد توانست به سالح هسته ای دست یابد.
وی همچنین اضافه کرد: بررسی ما در مورد نظرات ایران درباره پیشنهاد 
اتحادیه اروپا همچنان ادامه دارد و پاســخ خود را به صورت مستقیم و 

خصوصی به اتحادیه اروپا اعالم خواهیم کرد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاســخ به سوالی درباره تماس های 
کشور عمان با مقامات ایران و آمریکا نیز گفت که عمان نقش مهمی در 

مذاکرات بازگشت به پای بندی به برجام ایفا کرده است.
این مقام وزارت خارجه آمریکا از نقش عمان در تسهیل مذاکرات و نیز 
موضوع زندانیان دو تابعیتی قدردانی کرد .به گزارش ایرنا،چند روز از ارائه 
پاسخ مکتوب ایران به متن پیشــنهادی اتحادیه اروپا می گذرد و دولت 
جو بایدن به رغم ادعای رویکرد دیپلماســی در قبال ایران و تالش برای 

بازگشت به برجام، همچنان سرگرم مطالعه نظرات مطرح شده است.
شبکه خبری بلومبرگ به نقل از یک دیپلمات اروپایی آشنا به مذاکرات 
وین که در تماس با مقامات آمریکایی است، گزارش داد که اتحادیه اروپا 

پاسخ ایران به طرح احیای توافق هسته ای را »سازنده« می داند.
این شبکه خبری افزود که این اظهارات نخســتین نشانه مثبت درباره 
موضع ایران به شمار می رود که به طور رسمی پاسخ خود را ارائه کرده است. 
مقام اروپایی که خواست تا نامش فاش نشود، گفته است که پاسخ های 
ایران به طرح اروپا نیازمند مطالعه اســت و دیگــر طرف های درگیر در 

مذاکرات از جمله آمریکا، چین و روسیه نیز باید درباره آن نظر دهند.
همچنین میخائیل اولیانوف، سفیر و نماینده دائم روسیه نزد سازمان های 
بین المللی مستقر در وین که ریاست کشورش در مذاکرات رفع تحریم ها 

را برعهده دارد، تصریح کرده که پیشنهادات ایران به اتحادیه اروپا و آمریکا 
بسیار حرفه ای و منطقی است و اکنون توپ در زمین آمریکاست.

اولیانوف در خصوص مسئله تحقیقات پادمانی آژانس بین المللی انرژی 
هسته ای در ایران هم گفت: به نظر می رسد این مسائل حل شده  است. 
وی ادامه داد: ما راه حل خوب در اختیار داریم که با همکاری ســه کشور 

اروپای روسیه و سایر کشورها به دست آمده است.
دور جدید مذاکرات رفع تحریم های ایران پس از وقفه ای پنج  ماهه ۱۳ 
مردادماه در شهر وین آغاز شد و این مذاکرات پس از چهار روز  ۱۷ مرداد 

ماه با بازگشت هیات ها به پایتخت ها پایان یافت.
برگزاری این دور از مذاکرات در پی آن صورت گرفت که مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا در روزنامه فایننشال تایمز ادعا کرد بسته پیشنهادی 
جدیدی روی میز گذاشته که شامل راهکارهای به روز درباره رفع تحریم ها 

و گام های هسته ای ایران است.
در پی پایان یافتن این دور از مذاکرات، مقامات  آمریکایی و اتحادیه اروپا 
ادعا کردند که متن نهایی به همه طرف ها ارائه شده که قابل تغییر نخواهد 
بود و بایستی یا پذیرفته و یا شکست مذاکرات اعالم شود که این این ادعا 

از سوی مقام وزارت خارجه ایران رد و اعالم شد که با توجه به ادامه بحث ها 
درباره چند موضوع مهم باقی مانده، هنــوز در مرحله ای قرار نداریم که از 

نهایی شدن متن توافق در وین سخن بگوییم.
رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز اعالم کرد که توافقی )در 
مورد مذاکرات هسته ای( به دست نیامده است زیرا تا زمانی که در مورد 

همه مسائل توافق نشود، توافقی وجود نخواهد داشت.
گفت  وگوها در حالی به مراحل سرنوشت ساز رسیده که رسیدن به خط 
پایان و توافق نهایی معطل تصمیم های سیاســی غرب به ویژه ایاالت 

متحده آمریکا به عنوان طرف نقض کننده توافق سال ۹۴ است.
هیئت جمهوری اسالمی ایران تاکید دارد که الزمه رسیدن به توافق، پایدار 
بودن رفع تحریم ها به نحوی تضمین شده است و اینکه موضوعی نباید به 
عنوان اهرم فشار جهت استفاده علیه ایران در آینده باقی بماند و به دنبال 
توافقی است که در آن انتفاع اقتصادی مردم تامین، تجارت خارجی ایران 
رفع و محدودیت های غیرقانونی فروش نفت برداشته شود. از این منظر، 
اگر طرف مقابل مطالبات منطقی ایران و الزامات شکل گیری یک توافق 

پایدار و قابل اتکا را بپذیرد، توافق نهایی حاصل خواهد شد.
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رژیم صهیونیستی با آلمان علیه ایران رایزنی کرد
یائیر الپید، نخست وزیر رژیم صهیونیستی با اوالف شــولتز، صدراعظم آلمان درباره روابط دوجانبه 
صحبت و علیه ایران رایزنــی کرد.دو روز بعــد از جنجال ها درباره اظهارات محمــود عباس، رییس 
تشکیالت خودگردان فلسطین در جریان سفر به برلین، نخست وزیر رژیم صهیونیستی با صدراعظم 
آلمان تماس تلفنی برقرار کرد.یائیر الپید، نخســت وزیر رژیم صهیونیستی در سلسله پیام توئیتری 
از رایزنی تلفنی با اوالف شــولتز صدراعظم آلمان خبر داد و توضیحاتی در این باره ارائه کرد.این مقام 
صهیونیســت از مواضع دولت آلمان در قبال اظهارات محمود عباس در جریان نشســت خبری روز 
سه شنبه مشــترک او با اوالف شــولتز قدردانی کرد.یائیر الپید در توضیحات توئیتری خود نوشت: 
»اوالف شــولتز، صدراعظم آلمان قویا اظهارات ابومازن، رییس تشــکیالت خودگردان فلسطین را 
رد و محکوم کرد و در مکالمه مان تاکید داشــت که برایش مهم بود شــخصا و علنا موضعش روشن 
 شود. من از او به عنوان نخســت وزیر اســراییل و همچنین به عنوان پســر یک بازمانده هلوکاست 

تشکر کردم«.
 

اسامی دو نفر از زندانیان ایرانی در آمریکا اعالم شد
معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ســتاد حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران در توئیتر نوشت: 
آمریکا به بازداشت ناعادالنه شهروندان ایرانی پایان دهد و آنان را آزاد کند.کاظم غریب آبادی، معاون 
امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران، در توئیتر نوشت: »آمریکا 
ده ها تن از ایرانیان بی گناه را به بهانه دور زدن تحریم های ظالمانه و غیرانســانی اش بازداشت کرده 
اســت. دو نفر آخر از بازداشت شدگان، آقایان ســرهنگ پور و عطار کاشانی هســتند. همه زندانیان 
بی گناه باید بالفاصله آزاد شوند«.وی افزود: سرهنگ پور در شــرایط غیرانسانی نگهداری می شود. 
او که ساکن آمریکا هم نیســت، مجبور شــده اجاره بهای آپارتمانی را بپردازد که در آن حبس شده 
است. او از خدمات درمانی اضطراری نیز محروم است و مجبور شــده هزینه های سنگین درمان را 
هم خودش بپردازد. این یک رفتار ظالمانه اســت ! «اخیرا نظراتی از سوی وزیر امور خارجه آمریکا و 
همچنین نماینده ویژه این کشــور در امور ایران در ارتباط با مســئله زندانیان مطرح شد که جمهوری 
اسالمی ایران به صورت مســتقل از برجام، بارها از کانال های مختلف آمادگی خود را برای پرداختن 
به مسئله زندانیان، به طرف آمریکایی را اعالم کرده است.ایران این آمادگی را اعالم کرده که با اجرای 
توافق ایرانیان بی گناه زندانی شده در آمریکا که به اتهام واهی نقض تحریم های ظالمانه و غیرقانونی 
آمریکا، قربانی بی عدالتی نظام قضایی آن کشور شده اند، امکان رهایی و بازگشت سریع ِبه آغوش 

خانواده های خود را داشته باشند.

توئیت رییس مجلس درباره مذاکرات
رییس مجلس  شورای اسالمی با تاکید بر اینکه اجازه زیاده خواهی به طرف غربی نمی دهیم گفت 
که امیدواریم طرف غربی در مذاکرات به خواســته های بحق ملت ایران تن دهد.محمدباقر قالیباف 
در مطلبی در صفحه توئیتر خود نوشت: »اگر طرف غربی بخواهد با قلدری به برجام عمل نکند، اجازه 
زیاده خواهی به آنها نمی دهیم. ما نشــان داده ایم اگر آنها چارچوب ها را رعایــت کنند، ما هم رعایت 

می کنیم؛ امیدواریم طرف غربی در مذاکرات به خواسته های بحق ملت ایران تن دهد.«
 

کنایه مشاور تیم مذاکره به آمریکا و اروپا:

 هوا دارد سرد می شود!
محمد مرندی، مشــاور تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات وین در پیامی توئیتری نوشت: »ایران 
منتظر آمریکا و اروپاســت تا توافقی منصفانه برای احیای برجام را بپذیرند. }با اشاره به نیاز شدید 

اروپا و آمریکا به نفت و گاز{ هوا دارد در اروپا و آمریکای شمالی سرد می شود«.

واکنش نخست وزیر فنالند به رسوایی انتشار فیلم خصوصی خود
نخست وزیر فنالند می گوید فیلم های مهمانی او نباید علنی می شد. به نقل از سی ان ان، »سنا مارین«، 
نخست وزیر فنالند پس از انتشــار ویدئوهای خصوصی اش، پذیرفت که مهمانی خود را به شکلی 
پرحاشیه برگزار کرده است، اما همزمان گفت از اینکه این فیلم با انتقاد مخالفان سیاسی مواجه شده، 
به شدت نگران و ناراحت است.به تازگی یکی از رســانه های غربی ویدئویی کوتاه از نخست وزیر ۳۶ 
ساله فنالند را نشان می دهد که مربوط به یک محیط خصوصی است.مارین به خبرنگاران گفت: این 
ویدئوها خصوصی هستند و در یک فضای خصوصی فیلمبرداری شده اند. من از اینکه این فیلم ها در 
فضای عمومی کشور پخش شد، ناراحت هستم.لو رفتن فیلم خصوصی نخست وزیر فنالند باعث شده 
تا برخی از مخالفان او از رفتار این سیاستمدار جوان به عنوان رفتار ناشایست نخست وزیر انتقاد کنند. 
»میکو کارنا«، یک نماینده اپوزیسیون در توییتی اعالم کرد که مارین باید تحت آزمایش مواد مخدر قرار 
گیرد.این اولین بار نیست که زندگی خصوصی مارین در فنالند سیاسی می شود. او قبال در سال ۲۰۲۱ 
پس از انتشار عکسی از او در یک باشگاه شبانه مجبور به عذرخواهی از مردم شده بود. مارین در آن زمان 
در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: من اشتباه کردم. باید با دقت بیشتری وضعیت را بررسی می کردم.

 

آب شدن یخ روابط میان »میقاتی« و »عون«
با وجود گذشت مدت مدیدی از مامور شدن میقاتی برای تشکیل کابینه، اما هنوز دولت این جدید این 
کشور متولد نشده است.در کشوری که معموال تشکیل دولت در آن پس از سپری شدن مدت زمان 
زیاد به سرانجام می رسد، با گذشت  مدتی قریب به یکماه، بعد از تحویل کابینه پیشنهادی »نجیب 
میقاتی« به رییس جمهوری لبنان و پس از انتقادات شدید میقاتی از نزدیکان »میشل عون«، آنان با 
یکدیگر دیدار کردند.دفتر ریاست جمهوری لبنان اعالم کرد که »میشل عون« در کاخ ریاست جمهوری 
میزبان »نجیب میقاتی«، نخست وزیر مامور تشکیل کابینه بوده است.میقاتی پس از این دیدار به 
خبرنگاران گفت: در ۲۹ ژوئن گذشــته کابینه را به رییس جمهور دادم و تا امروز هیچ صحبتی در این 
باره نشده بود، بحث ادامه دارد. تماس ها ادامه خواهد داشت چون دیدگاه هایمان به یکدیگر نزدیک 
است.در پی این دیدار رسانه های لبنانی تاکید کردند که مسئله کابینه دوباره به مسئله اصلی در صحنه 
سیاسی کشور تبدیل شده و یخ روابط میان میقاتی و عون آب شده است و طرفین توافق کرده اند که 
بحث درباره کابینه را از سر بگیرند.منابع لبنانی تاکید کردند که شرایط کشور و مسئله برق و آب و دیگر 
مسائل حیاتی از موضوعاتی بوده که میقاتی با عون در میان گذاشته است. »اسعد درغام«، از متحدان 
جریان ملی آزاد )وابسته به میشل عون( تاکید کرد که این دیدار بسیار مثبت بوده و تغییرات جزئی 

برای نهایی شدن کابینه در آن مطرح شده است.
 

آماده شدن کمک امنیتی ۸00 میلیون دالری دولت »بایدن« 
برای اوکراین

منابع مطلع می گویند دولت آمریکا در حال آماده سازی حدود ۸۰۰ میلیون دالر کمک نظامی بیشتر 
برای اوکراین است.بعد از تصویب چند میلیارد دالر کمک نظامی جدید آمریکا برای اوکراین در سال 
مالی جدید، اکنون گفته می شود بخشــی از این کمک ها آماده شده است.سه منبع آگاه آمریکایی 
بامداد جمعه خبر دادند که دولت »جو بایدن« رییس جمهور آمریکا در حال آماده سازی حدود ۸۰۰ 
میلیون دالر کمک نظامی بیشتر برای اوکراین است.این منابع به خبرگزاری »رویترز« گفتند، بایدن با 
استفاده از اختیارات ریاست جمهوری آمریکا که به او اجازه می دهد انتقال تسلیحات بیشتر از ذخایر 
نظامی این کشــور را بدهد، این کمک را برای اوکراین صادر می کند.این منابع که خواستند نام شان 
فاش نشود، توضیح دادند که این اطالعیه ممکن است به زودی منتشر شود و هشدار دادند که ارزش 
بسته های تسلیحاتی ممکن اســت قبل از اعالم تغییر کند.به نوشته رویترز، کاخ سفید از اظهار نظر 

درباره این گزارش خودداری کرد.

خبر روز

نماینده مجلس:

 هنوز نمی توان از پایان 
مذاکرات سخن گفت

نماینده مجلس شورای اسالمی گفت: پایان 
مذاکرات و حصول توافق بســتگی به اروپا و 
آمریکا دارد چون پیشنهادات ایران باید حتما 
عملیاتی بشود. جمع بندی ایران از مذاکرات 
وین به دست آمریکایی ها رسیده است، اگر 
آنها با نظر ایران موافق باشــند، قرار اســت با 
حضور وزرای خارجه توافق احیای برجام رسما 
امضا شود؛ اما در این میان برخی کارشناسان 
و صاحب نظران سیاسی معتقدند »حتی اگر 
برجام احیا شــود، عمر آن موقتی خواهد بود 
چون دولت بعدی آمریکا دوبــاره از آن خارج 
می شود«.اسماعیل کوثری درباره طی شدن 
مراحل پایانی مذاکرات گفت: از مراحل پایانی 
مذاکرات صحبت کردن صحیح نیســت. ما 
همچنان نظراتی داریم چون این ما نبودیم که 
از برجام خارج شــدیم، آمریکایی ها در زمان 
آقای ترامپ این کار را کردنــد و زیر میز زدند؛ 
پس آنها به تعهدات شان عمل نکردند و امروز 
باید پاسخگو باشند.وی با اشاره به پیشنهادات 
ایران به ویژه درباره اخذ تضمین های محکم 
حقوقی و لغو تحریم ها افزود: پایان مذاکرات 
و حصول توافق بستگی به اروپا و آمریکا دارد 
چون پیشــنهادات ایران باید حتما عملیاتی 
بشود. این طور نباید باشد که اگر یک شرکتی 
به ایران برای ســرمایه گذاری آمد و کارش را 
شروع کرد، آمریکایی ها بخواهند برای آن بازه 
زمانی ۳ ماهه یا ۶ ماهه تعیین کنند.نماینده 
تهران، ری، اسالمشهر و شمیرانات در مجلس 
شورای اسالمی اظهار کرد: آمریکایی ها برای 
سرمایه گذاری شرکت های خارجی در ایران 
باید حداقل بازه زمانی ۲.5 تا ۳ سال را تعیین 
کنند. البته روی ایــن موضوع همچنان بحث 
ها ادامه دارد و باید دید ایــن بحث ها به کجا 
می رســد.وی درباره احتمال بــه هم خوردن 
توافق احیای برجــام بــا روی کار آمدن یک 
دولت جمهوری خــواه در آمریکا توضیح داد: 
این دولت آمریکا که قرار است توافق را ببندد 
}اجرای توافق{ به خودش ربط پیدا می کند. 
 بحث درباره موضع دولت آینده آمریکا موضوع

 جداگانه ای است.

بین الملل وزیر امور خارجه: 

خطوط قرمز ایران رعایت شود،وارد مرحله جدیدی در وین می شویم
وزیر امور خارجه با بیان این که پس از دریافت نظرات آمریکا، در صورت حصول اطمینان از انتفاع اقتصادی ایران و رعایت خطوط قرمزمان، وارد مرحله جدیدی در وین 
خواهیم شد، تصریح کرد: تا در مورد همه چیز توافق نشود، نمی توان از رسیدن به توافق خوب و پایدار سخن گفت.حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران و »بدر البوسعیدی« وزیر امور خارجه سلطنت عمان ۲۷ مرداد ماه در مورد مهم ترین موضوعات در دستورکار دوجانبه و همچنین برخی مسائل مورد 
اهتمام مشترک در عرصه منطقه ای و بین المللی به صورت تلفنی گفت وگو و تبادل نظر کردند.دو وزیر خارجه همچنین در این گفت وگو آخرین مباحث مطرح شده 
در خصوص مذاکرات وین را مورد ارزیابی قرار دادند.امیرعبداللهیان در این گفت وگو، به نقش سازنده عمان در جریان مذاکرات برای لغو تحریم ها علیه ایران اشاره 
و از تالش های این کشور برای نزدیک کردن دیدگاه های طرف های مختلف مذاکرات قدردانی کرد.وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با اشاره به بازداشت یکی 
از حجاج ایرانی در جریان مناسک حج امسال توسط پلیس عربستان سعودی، بر ضرورت آزادی هر چه سریع تر وی تاکید کرد.وزیر امور خارجه عمان نیز در این 
گفت وگو خاطرنشان کرد: در چارچوب مناسبات دوستانه دو کشور، پیگیری الزم را برای آزادی این زائر ایرانی به عمل می آورد.چندی پیش نیز امیرعبداللهیان در 
گفت وگو با »فواد حسین« همتای عراقی ضمن پیگیری سرنوشت شهروند ایرانی بازداشت شده در ایام حج در عربستان، خواستار انتقال پیام برای آزادی او شد.

بر اساس ادعای The Cradle به نقل از منبعی آگاه، 
سکوهای سانتریفیوژها از بین نمی روند و اتصاالت 
و برق آنها جمع آوری می شــود که قابلیت بازسازی 
ایران را به زیر یک ســال می رساند و نوعی تضمین 
اســت.این پایگاه همچنین مدعی شد ۲۱ تضمین 
کتبی برای رفــع نگرانی های ایــران در توافق وجود 
دارد. در صورت موافقت واشنگتن با این توافق نهایی، 
اجرای آن طی مراحلی انجام خواهد شــد که اولین 
مرحله آن امضای توافقنامه توسط همه وزرای امور 
خارجه درگیر در پایتخت اتریش خواهد بود.در همان 
روز، ایاالت متحده سه فرمان اجرایی دونالد ترامپ، 
رییس جمهور ســابق آمریکا برای خروج از برجام را 
لغو خواهد کرد.به ادعای این پایگاه، از این مرحله به 

بعد در توافق فرصتی ۶۰ روزه است که طی آن ایران با 
فروش نفت به کشورهای غربی و دسترسی به دارایی 
های بلوکه شده خود در خارج از کشور، مشروعیت و 
عملکرد توافق را آزمایش خواهد کرد.در میان چندین 
نکته دیگر، ضمانت ها شــامل بیانیه ای از سوی جو 
بایدن، رییس جمهور آمریکا و نامه ای رسمی است 
که باید توسط آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه تهیه 
شــود.منابع می گویند که این شــرایط شامل اجازه 
دادن به ایران برای ادامه تحقیق و توسعه برای برنامه 
انرژی هسته ای خود به مدت ده سال و درخواست 
فروش اورانیوم مازاد این کشــور اســت.تحریم ها 
علیه سپاه پاسداران انقالب اســالمی به قوت خود 
باقی خواهد ماند، با این حــال، این تحریم ها دیگر 

شامل »شرکت های شریک« که با سپاه وارد معامله 
می شوند، نخواهد شــد.توافق نهایی همچنین درها 
را برای مذاکــرات آتی برای لغو تحریم های ســپاه 
پاسداران باز می گذارد.این پایگاه خبری مدعی شد 
که عالوه بر این موارد، اگر آمریکا مجددا تصمیم به 
خروج یکجانبه از این توافق بگیرد، فرصتی سه سال 
و یک ماهه به شرکت های خارجی داده می شود که 

مشمول تحریم ها نشوند.

ادعای رسانه لبنانی درباره جزییات مطالبات برجامی 
ایران در پاسخ ارسالی به اروپا

عکس روز  

تقدیر سفیر بولیوی از 
 »نرجس سلیمانی«
 فرزند حاج قاسم

رومینا گوادالوپه پرز راموس، سفیر بولیوی در 
تهران در حال تقدیر از نرجس سلیمانی فرزند 
شهید سلیمانی در مراسم صد و نود و هفتمین 
سالگرد استقالل بولیوی است .مراسم صد 
و نود و هفتمین سالگرد اســتقالل بولیوی 
با حضور رومینا گوادالوپه پرز راموس ســفیر 
بولیوی در تهران و برخی از سفیران و رایزانان 

کشورها در تهران برگزار شد.

عکس: مهر
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احداث خط ریلی راه آهن به پاالیشگاه اصفهان
با هدف تسهیل و توسعه فرآیند صادرات فرآورده های نفتی، پاالیشگاه اصفهان تا سال ۱۴۰۵ به راه آهن 
سراسری متصل می شود.مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در بازدید گروهی از سرمایه گذاران 
و صنعتگران کشور چین از  مجموعه پاالیشــگاه اصفهان گفت: با اجرای ۸۰ کیلومتر خط ریلی صنایع و 
کارخانه های مستقر در محدوده شاهین شهر، پاالیشگاه اصفهان تا سال ۱۴۰۵ به راه آهن سراسری متصل 
خواهند شد.محسن قدیری با اشاره به اینکه این شرکت با حرکت در راستای توسعه پایدار، توانایی تولید 
بیش از ۴۰۰ فرآورده نفتی را در آینده دارد، افزود: با اجرای این طرح شرکت پاالیش نفت اصفهان می تواند 
ساالنه ۱۵ میلیون تن انواع فرآورده های نفتی را از طریق خطوط ریلی به سراسر کشور حمل کند.وی گفت: 
بر اساس برنامه ۱۴۰۵ تولید نفت سفید، نفت کوره و گازوییل معمولی پاالیشگاه اصفهان صفر خواهد شد 
و تولید گاز مایع آن نیز به حداقل ممکن می رسد و تمام محصوالت این شرکت به غیر از گازوییل و بنزین 
صادرات محور خواهد شد.مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان افزود: این طرح زیرساخت اساسی 

برای شهر انرژی اصفهان )شرکت پاالیش نفت، نفت جی، سپاهان و پتروشیمی( محسوب می شود
 

۷۵ تن گیاهان دارویی از مراتع استان اصفهان برداشت شد
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان از برداشــت ۷۵ تن انواع گیاهان دارویی از 
مراتع ۶ شهرستان این استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.حسینعلی نریمانی افزود: بیشتر 
این گیاهان دارویی شامل گونه های گون، کتیرای سفید و زرد و باریجه و در شهرستان های سمیرم، 
فریدون شهر، فریدن، تیران و کرون، نجف آباد و کاشان اســت .وی اضافه کرد: این میزان برداشت 
برای بهره برداران بالغ بر سه میلیارد تومان سود خالص دارد که ۲۰ درصد آن را در قالب بهره مالکانه به 
خزانه دولت واریز می کنند و بر اساس قرارداد منعقد شده متعهد شده اند که تا دوره بعدی بهره برداری 
معادل حدود ۷۰۰ میلیون تومان یا ۷۰۰ هکتار فعالیت های احیایی در مراتع انجام دهند. معاون فنی 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان خاطرنشان کرد: منظور از فعالیت های احیایی این است 
که بذر این گیاهان دارویی در سطح مراتع کشت شود که در زمستان سبب رویش دوباره خواهد شد 
و تراکم بوته ها برای فصل برداشت آینده افزایش می یابد.نریمانی با اشاره به اشتغال زایی به عنوان 
یکی از اصلی ترین رویکردهای تولید و برداشــت گیاهان دارویی تصریح کرد: میزان اشتغال امسال 
در این بخش در قالب ۲۴ قرارداد منعقد شده در شهرستان ها، ۳۵ هزار نفر روز بوده است.وی اضافه 
کرد: از ۱۰.۷ میلیون هکتار مساحت استان اصفهان ۶.۳ میلیون هکتار را مراتع با قابلیت رویش انواع 
گیاهان دارویی و صنعتی تشکیل می دهد و در یک میلیون هکتار از آن مطالعات الزم درباره کشت و 
برداشت گیاهان دارویی انجام شده است.نریمانی تصریح کرد: اکنون بر مبنای مطالعات مشخص 
است که در کدام منطقه چه گیاه دارویی قابلیت رشد دارد و وضعیت کشت و برداشت آن چگونه است.

 
مدیر امور زراعت جهادکشاورزی اصفهان:

تغییر الگوی کشت، نیازمند فرهنگ سازی و مشارکت 
کشاورزان است

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: تغییر الگوی کشت و به طور کلی کشت جایگزین، 
هزینه بر است بنابراین باید با اختصاص اعتبار و ارائه تسهیالت به کشاورزان، حمایت الزم را داشته باشیم.

پیمان فیروز نیا اظهار کرد: از آنجا که استان اصفهان با شرایط کم آبی روبه رو است و نمی توان منابع آبی 
را برای کشت با مصرف آب زیاد اختصاص داد، اجرای طرح های تغییر الگوی کشت در استان اصفهان 
از اهمیت باالیی برخوردار است.وی اضافه کرد: در همین ارتباط توصیه های ترویجی کشاورزی از سوی 
سازمان جهاد کشاورزی انجام می گیرد، اما همزمان الزم است که با ارائه تسهیالت، کشاورزان را برای تغییر 
الگوی کشت و فعالیت در کشت و کار با مصرف آب کمتر تشویق و ترغیب کرد.مدیر امور زراعت سازمان 
جهاد کشاورزی استان اصفهان ادامه داد: تغییر الگوی کشت و به طور کلی کشت جایگزین، هزینه بر است 

بنابراین باید با اختصاص اعتبار و ارائه تسهیالت به کشاورزان، حمایت الزم را داشته باشیم.

میزان افزایش حقوق بازنشستگان اعالم شد؛ ۳۸ درصد + ۵۱۵ هزار تومان؛

قول ها بر مدار قرار؟

و باالخره ابالغ شــد؛ روز بیســت وهفتم 
مردادماه، محمد زاهدی وفا سرپرســت 
وزارت کار در جمع بازنشســتگان و در حضور مدیرعامل سازمان تامین 
اجتماعی، مصوبه شورایعالی کار برای افزایش مستمری بازنشستگان 

را ابالغ کرد.
زاهدی وفا از افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح، مطابق مصوبه 
شــورای عالی کار یعنی ۳۸ درصد به اضافه مبلغ ثابت ۵۱۵ هزار و ۱۶۶ 
تومان خبر داد و گفت: افزایش حقوق و احکام اصالح شده بازنشستگان 
از شهریورماه اعمال شده و افزایش مطابق با سقف مصوبه شورای عالی 
کار و هیئت مدیره ســازمان تامین اجتماعی به بازنشستگان پرداخت 
خواهد شد.سرپرســت وزارت کار گفت کــه »در زمینه پرداخت حقوق 
افزایش یافته بازنشستگان مشکل کمبود منابع نداریم؛ اما منابع تامین 
اجتماعی بیشتر »تعهدی« است و بحث نقد شــدن این منابع نیاز به 
کار و زمان داشت و به همین علت کار با تاخیر انجام شد تا پرداخت ها 

صورت گیرد.«
وی با بیان این مطلب که دولت اگر بخواهد سهامی را از فروش امالک 
و اموال خود عرضه کند، اولویتش بازنشســتگان و کارگران هســتند، 
ادامه داد: این دارایی ها قطعا حکم دارایی بین نسلی را خواهد داشت و 

برای فرزندان بازنشستگان باید بماند و به همین دلیل برای حفظ این 
دارایی ها در صندوق های مشارکتی، الزم است همه دوستان بازنشسته 
مشارکت کنند و در تمامی استان ها با ما همکاری داشته باشند. بنابراین 
در مدیریت تعاونی ها و صندوق ها قرار نیست که دولت یک طرف میز 
باشد و بازنشستگان یک طرف بلکه همه باید دور یک میز به مشارکت 

در زمینه مدیریت برنامه های توسعه ای و سرمایه گذاری بپردازیم.
امــا بدقولی هــا و »امــا« و »اگر«هــا درخصوص افزایــش حقوق 
بازنشســتگان در این مدت آنقدر زیاد بوده و حرف های ضد و نقیض 
شنیده شده که علی دهقان کیا ،مسئول نهاد صنفی بازنشستگان تامین 
اجتماعی شهرســتان تهران می گوید: با توجه بــه بدقولی های صورت 
گرفته، صحبت های اخیــر از نظر عموم بازنشســتگان معترض قابل 

اعتماد نیست.
وی ادامه می دهد: تا به امروز راجع به اصالح مصوبه مورد بحث جلسه 
زیاد داشــتیم، حتی مجلس هم حق را به بازنشستگان داد اما دولت 
یا ســکوت کرد و یا وعده داد، نتیجه اینکه حال می گویند از شهریورماه 
حقــوق بازنشســتگان غیرحداقلی بگیر ســازمان تامیــن اجتماعی 
را تصحیح خواهیم کــرد. حتی بــرای این هفته وعده یک جلســه را 
داریم؛ اما هنوز که خبری نداده اند. برای همین داستان اصالح حقوق 

بازنشســتگان تامین اجتماعی هنوز از کارگران بازنشسته تمام نشده 
است.

دهقان کیا ادامه می دهــد: تا به امروز همه مســئوالن حرف های کلی 
زده اند، اینکه قرار است حقوق بازنشستگان مطابق ماده ۹۶ قانون تامین 
اجتماعی اصالح شود هنوز در حد حرف است و تا احکام بازنشستگی 
جدید صادر نشود معلوم نخواهد شد که نحوه اصالح چگونه خواهد بود.

برابر قانون تامین اجتماعی مســتمری ساالنه بازنشستگان براساس 
احکامی که در شروع ســال صادر می شود پرداخت خواهد شد، مبنای 
صدور این احــکام نیز مصوبه دولت اســت که نحــوه افزایش حقوق 
بازنشستگان را مشخص می کند. برای سال ۱۴۰۱ دولت مرتکب خطایی 
شــد و فراتر از اختیارت قانونی عمل کرد، نتیجه اعتراض بازنشستگان 
بود و مداخله هیئت تطبیق مقررات مجلس شــورای اسالمی در جهت 

ابطال مصوبه دولت.
نتیجه اینکه حاال نزدیک به یک ماه از ابطال افزایش ۱۰ درصدی حقوق 
بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی می گذرد، اما هنوز معلوم نیست 
که این بار دولت چه میزانی را برای افزایــش حقوق این جماعت ۱٫۶ 

میلیون نفری پیش بینی خواهد کرد.
با این حال انتظارات و توقعات حول این محور است که دولت برای سال 
۱۴۰۱ طبق پیشنهاد هیئت مدیره ســازمان تامین اجتماعی عمل کند و 
این بار برای سایر سطوح بگیران ۳۸ درصد افزایش حقوق درنظر گیرد.

پیش از این حســن صادقی، رییــس اتحادیه پیشکســوتان جامعه 
کارگری، به »ایمنا« گفته بود که افزایش حقوق بازنشســتگان از ۳۸ 
درصد به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده و با اضافــه کردن ۱۳۵ هزار تومان 
به ۵۱۵ هزار تومان، حق مســکن  به ۶۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده 

است.
درحال حاضر به نظر می رسد بازنشستگان بدبین شده و دل شان را به 
وعده وعیدهای دولتی خوش نمی کننــد و منتظر صدور احکام جدید 

بازنشستگی هستند.
طی یک ماه اخیر وزارت رفاه با دادن وعده امروز و فردا به مســتمری 
بگیران، تامین اجتماعی را در انتظار افزایش حقوق بازنشستگی منتظر 
نگه داشــت.  انتظار برای اصالح مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان 
سازمان تامین اجتماعی درحالی طوالنی شد که به موازات این انتظار 
، دولت در روزهای اخیر برای افزایش و ترمیم حقوق کارکنان شاغل و 
بازنشسته خود پیش قدم شده است. به هرحال این بار بازنشستگان 
منتظرند تا ببینند قول های جدید بر مداِر قرار می چرخد یا دوباره بازی 

با روح و روان بازنشستگان ادامه پیدا می کند!

دبیر کمیســیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان گفت: 
بیش از نیمی از صنایع نساجی این شهرستان فرسوده 
هستند.سید علی امامی در گفت و گو با خبرنگار بازار، 
با اشاره به سابقه کهن اصفهان در صنعت نساجی اظهار 
داشت: این شهر قدمتی ۱۰۰ ساله در این صنعت دارد 
ولی در شرایط کنونی نســاجی در اصفهان در معرض 
خطر اســت.وی با بیان اینکه در کنار شــهر اصفهان 
برخی از شهرهای دیگر اســتان همانند کاشان نیز در 
صنعت نساجی قدمتی کهن و ســابقه ای درخشان 

داشته و دارند، ابراز داشت: متاسفانه با گذشت زمان 
و انتقال نســاجی ها به بیرون از شــهر شــاهد افول 
در این صنعت در اصفهان بوده ایم.دبیر کمیســیون 
صنایع اتاق بازرگانی اصفهان با اشــاره به اینکه یکی 
از مهم ترین مشــکالت صنعتگران و فعاالن صنعت 
نساجی استهالک ماشــین آالت و دستگاه هاست، 
تصریح کرد: بیش از نیمی از صنایع نساجی اصفهان 
فرسوده شــده اند و این باعث شــده است که شاهد 
کاهش کیفیت برخی از محصوالت باشــیم.وی این 
موضوع را برای صنعت نســاجی اصفهان آســیب زا 
دانست و گفت: پس از ســال ها معافیت گمرکی بر 
واردات ماشــین آالت نساجی حذف شــده است و 
این موضوع به عنوان یک چالش مضاعف در صنعت 
نساجی قلمداد شده چراکه باعث شده است فعاالن 

این بخش رو به سوی واردات ماشین آالت کارکرده 
بیاورند تا مشمول معافیت گمرکی شوند.

امامی با اشاره به اینکه تحریم ها نیز یکی دیگر از علل 
وارد کردن ماشین آالت کارکرده شــده است، افزود: 
ایران در حال حاضر دانش ساخت ماشین آالت این 
صنعت را ندارد و تصمیماتی همچون حذف معافیت 
گمرکی باعث کاهش کیفیت تولیدات این صنعت شده 
است.وی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره 
به اینکه متاســفانه در دو ماه گذشته نرخ تسهیالت و 
وام بازسازی و نوســازی صنعت نیز صفر شده است، 
خاطرنشــان کرد: این موضوع در کنار حذف معافیت 
گمرکی شرایط سختی را برای فعالیت صنعت نساجی 
پیش آورده و یک  زنگ خطر واقعی را برای آنها به صدا 

درآورده است.

دبیر کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان:

بیش از نیمی از صنایع نساجی فرسوده هستند

با مسئولان

مدیرکل میراث فرهنگی استان:

بازاریابی صنایع دستی نایین مغفول مانده است
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: بازاریابی صنایع دستی نایین مورد غفلت بوده است و بر این اساس نمایشگاه های فصلی و 
دائمی در این ارتباط باید برپا شود.علیرضا ایزدی در حاشیه سفر به شهرستان نایین با اشاره به ظرفیت های بالقوه شهرستان نایین برای توسعه صنعت گردشگری اظهار 
داشت: این شهرستان دارای یک بافت تاریخی و کهن باارزش است که این موضوع می تواند با برنامه ریزی مناسب سبب رونق صنعت گردشگری و کسب و کارهای 
وابسته به آن شود.وی با اشاره به اینکه به دنبال تسهیل حضور سرمایه گذاران در نایین هستیم، ابراز داشت: زیرساخت های گردشگری این شهرستان را باید تقویت کرد 
و از این رو سرمایه گذاران و بخش خصوصی کمک قابل توجهی به این موضوع می تواند داشته باشد.مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان 
یکی از ظرفیت های دیگر شهرستان نایین را در زمینه صنایع دستی دانست و تصریح کرد: البته با وجود تمام این ظرفیت ها صنایع دستی این شهرستان باید در زمینه 
بازاریابی فعال باشند.وی با بیان اینکه برای بازاریابی صنایع دستی برنامه ریزی خوبی نیز توسط مدیران محلی شهرستان نایین انجام  شده است، تصریح کرد: با توجه به 
هماهنگی های انجام شده و به منظور توسعه کسب و کارهای مربوط به صنایع دستی به زودی نمایشگاه فصلی و دائمی صنایع دستی در شهرستان نایین برپا می شود.

وز عکس ر

خبر روز

فرماندار آران و بیدگل:

مدیریت مصرف آب از تامین منابع آب مهم تر است
فرماندار آران و بیدگل گفت: معتقدم به جای مدیریت تامیــن آب باید به مدیریت مصرف آب روی 
آوریم، به طوری که اگر این مهم انجام شده بود، امروز با مشــکالت کم آبی روبه رو نبودیم.علی اکبر 
رضایی در گفت وگو با ایســنا درباره کمبود آب در آران و بیدگل، اظهار کــرد: بخش عمده مصرف آب 
در شهرســتان آران و بیدگل در بخش کشاورزی اســت که اگر بتوانیم مصرف آب در این بخش را به 
درستی مدیریت کنیم، بخش عمده ای از مشکل کمبود آب حل می شود. در منطقه آران و بیدگل اگر 
بتوانیم گام های موثری در تغییر الگوی کشت و بهبود فرآیند آبیاری محصوالت برداریم، بدون شک 
بر بسیاری از مشکالت فائق آمده ایم.وی افزود: یکی از اقدامات موثری که در بخش کشاورزی انجام 
داده ایم، هوشمندسازی چاه ها و تدوین طرح های تشویقی برای کشاورزانی است که به سمت کشت 
محصوالت کم آب روی می آورند. معتقدم به جــای مدیریت تامین آب باید به مدیریت مصرف آب 
روی آوریم، به طوری که اگر این مهم انجام شده بود امروز با مشکالت کم آبی روبه رو نبودیم.فرماندار 
آران و بیدگل با بیان اینکه اغلب صنایع موجود در این شهرســتان آب بر نیستند، گفت: برداشت های 
بی رویه در تمام نقاط کشور وجود دارد که البته مصرف غیراصولی آب هم باید جزو برداشت های بی رویه 
محسوب شود. بعید است که همه مشکالت کمبود آب در آران و بیدگل مربوط به برداشت های بی رویه 
و کاهش سفره های زیرزمینی باشد. شرایط جغرافیایی و وجود دریاچه نمک در شوری آب تاثیر دارد، 
اما کیفیت آب شهرستان باالست و هیچ مشکلی ندارد.رضایی ادامه داد: تاکنون تحت شرایط خاص، 
قطعی آب در برخی مناطق شهرستان به منظور مدیریت مصرف داشته ایم، اما مشکل حادی در این 
باره نداشته ایم. ۵۰ درصد شبکه آب آران و بیدگل فرسوده است که برای اصالح آن اقداماتی انجام شده 
که البته محدودیت منابع در این زمینه داریم که با منابع موجود در فرجه زمانی کوتاه نمی توانیم تمام 

شبکه آب را نوسازی کنیم.
 

تشدید نظارت بر نانوایی های آران و بیدگل
رییس شورای آرد و نان شهرستان آران و بیدگل از طرح تشدید نظارت و بازرسی نانوایی ها به منظور 
رضایت مندی شهروندان خبر داد.علی اکبر رضایی، فرماندار در پنجمین نشست کارگروه آرد و نان بر 
تشدید نظارت ها و بازرسی ها تاکید کرد و گفت: ساماندهی، تامین و توزیع آرد و نظارت ها از اولویت های 
مهم کارگروه برای رضایت مندی شهروندان است.وی با اشاره به لزوم نظارت بر نانوایی ها در بازه های 
زمانی کوتاه تر و پرتعدادتر تصریح کرد: در اولویت قرارگرفتن رسیدگی به گزارش های تخلف و برخورد 
قاطع با متخلفان نیز ضروری اســت.فرماندار آران و بیدگل تصریح کرد: هیچ گونه کوتاهی در مسیر 
تهیه و توزیع نان به عنوان کاالی اساسی و ضروری مردم، قابل قبول نیست و با متخلفان برابر قانون 

برخورد خواهد شد.
 

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خبر داد:

امدادرسانی اصفهان برای بازگشایی خطوط انتقال آب کوهرنگ
در جریان بحران گل آلود شدن آب آشامیدنی در استان چهار محال و بختیاری، ۸ تیم عملیاتی امدادی 
از اصفهان به یاری مردم این استان شتافتند.مدیرکل مدیریت بحران استانداری با بیان اینکه ۱۰۰ نفر 
از نیرو های پشتیبانی ارتش در اصفهان هم برای امدادرسانی به استان چهار محال و بختیاری اعزام 
شدند، گفت: این تیم های عملیاتی امدادی با ۱۴ تانکر سیار آبرسانی، چهار هزار متر لوله پلی اتیلن، پنج 
هزار بطری آب معدنی یک و نیم لیتری، چندین کامیون آب بسته بندی و مقادیر زیادی تجهیزات و 

مواد ضد عفونی کننده به مردم این استان خدمت رسانی کردند.
منصور شیشه فروش افزود: ماشین آالت شرکت آب منطقه ای استان اصفهان نیز اقدام به بازگشایی 
راه ها، الیروبی قنات ها، مخازن، چشــمه ها و کانال های کشــاورزی و بازگشایی خطوط انتقال آب 

آشامیدنی در شهرستان کوهرنگ کردند.

کافه اقتصاد

بی توجهی به دستور 
وزیرجهادکشاورزی برای 

تغییر کاربری سیلوی 
اصفهان

نماینده مــردم اصفهان در مجلس شــورای 
اســالمی گفت: دســتور وزیر جهاد کشاورزی 
برای تبدیل سیلوی اصفهان به کارخانه نوآوری 
کشــاورزی و امنیت غذایی روی زمین مانده 
است.مهدی طغیانی با اشاره به وجود اماکن و 
زمین هایی دولتی در اصفهان در نقاط مناسب 
شــهری اظهار داشــت: این در حالی است که 
بسیاری از این زمین ها به رغم داشتن فضای 
مناسب حدود دو دهه اســت که بال استفاده 

مانده اند.
وی به بازدیــد از امالک معروف به ســیلوی 
اصفهان اشــاره کرد و افزود: باید توجه داشت 
که موقعیت این زمین و امالک بسیار مناسب 
است و مدتی است نیز طرحی برای استفاده از 
این امالک برای کارخانه نوآوری کشــاورزی و 
امنیت غذایی به وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد 
شــده که مورد تایید وزیر نیز قــرار گرفته و به 

مدیران میانی برای اجرا ابالغ شده است.
نماینده مــردم اصفهان در مجلس شــورای 
اسالمی با بیان اینکه حضور شرکت های دانش 
بنیان در حوزه کشــاورزی و امنیت غذایی در 
این محل با بافت این محل نیز همخوانی دارد، 
اضافه کرد: از سویی باید توجه داشت که این امر 
می تواند به امنیت غذایی در اســتان نیز کمک 
قابل توجهی داشته باشــد.وی افزود: درست 
است که در شهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان 
زیرســاخت هایی برای فعالیت شرکت های 
دانش بنیان فراهم شده، اما همواره مسئوالن 
این شهرک از کمبود فضا و در صف ماندن بین 
۲۰ تا ۵۰ شــرکت برای ورود و اســتقرار در این 
شهرک گالیه دارند.طغیانی با تاکید بر اینکه با 
توجه به شعار سال انتظار این است که مسئوالن 
نسبت به حمایت از شرکت های دانش بنیان و 
ایجاد زیرساخت برای این شرکت ها بیش از 
گذشته توجه داشته باشند، اضافه کرد: از سویی 
باید توجه داشت که ساختمان سیلوی اصفهان 
ثبت میراثی شده و نباید کاربری آن نامتناسب 

با ساختار قبلی تعریف شود.

آزادسازی 1۵ هکتار زمین 
کشاورزی در بخش چهار دانگه

با پیگیــری رییس حــوزه قضایی بخش 
کیاســر در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰قانونی 
حفظ اراضی زراعی و باغی با حضور نماینده 
جهاد کشــاورزی، نیروی انتظامی و دیگر 
ادارات مرتبط نسبت به اعاده به وضع سابق 
۵۳ قطعه زمین به میزان بیش از ۱۵۰ هزار 
متر مربع از اراضی کشاورزی و باغی شامل 
چند ســاختمان نیمه کاره ودیوارکشی در 
روستای لنگر بخش چهار دانگه اقدام شد.

عکس: تسنیم



         آشنایی با برج کبوترهای اصفهان؛

     یک تیر و چند نشان!
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یکی از جالب ترین جاذبه های اصفهان که شاید تا حاال اسمی از آن نشنیده باشید، برج کبوتر خانه است که به آن ها کبوترخان هم گفته می شود. 
البته این برج ها در شهرهای دیگر ایران هم قرار دارند اما تعداد زیادی از آن ها در اصفهان قرار دارد. 

در دور و اطراف اصفهان چیزی حدود ۳ هزار برج کبوتر وجود دارد که البته در گذشته تعداد زیادی بوده اما امروزه تعداد آن ها کمتر شده است. 
در گذشته این کبوتر خانه ها را به گونه ای می ساخته اند که به راحتی بتوانند کبوتر ها در آن دوام بیاورند و در برابر دشمنان خودشان، از خودشان 
مراقبت کنند. برج کبوتر خانه اصفهان بسیار مقاوم است و ساختار آن به گونه ای است که کبوترها هم در برابر دشمنان به راحتی محافظت می شده 

اند و هم اینکه برای ورود پرندگان مهاجمی مثل جغد و کالغ هم راهی نبوده است.
در هر کدام از این برج ها به خصوص در برج کبوتر خانه اصفهان گاهی تا ۲۵۰۰۰ کبوتر هم زیست می کرده اند و معماری پر دقت آن باعث شده تا 
هیچ پرنده دیگری نتواند وارد این برج شده و امنیت کبوتر ها را بر هم زند. وقتی که به داخل این کبوتر خانه ها می روید با النه های منظم کبوترها 

روبه رو می شوید و جنس این خانه ها از کاهگل است. ساخت برج کبوتر به گونه ای است که در تابستان ها خنک و در زمستان ها گرم باشد.
برج کبوتر خانه در اصفهان به شکل استوانه ساخته شده  و یک هدف جالب پشت آن ها بوده است. با ساخت این برج ها هم کبوترها می توانسته 
اند سرپناهی داشته باشند و هم جمع آوری این تعداد پرنده در یک جا کاری هوشمندانه بوده است تا از فضوالت این کبوترها به عنوان کود برای 

مصارف کشاورزی استفاده شود.
جالب است بدانید که معماری و نوع ساخت این برج ها به گونه ای است که افرادی که برج کبوتر خانه اصفهان را نمی شناسند، به اشتباه فکر می 
کنند که این جا قبال دژی نظامی بوده است! کود کبوتر در دوران گذشته در صنعت های مختلفی استفاده می شده و ساخت این برج ها بیشتر در 

منطقه های اصفهان و یزد رایج بوده است.
گاهی این کبوتر خانه ها می توانسته اند تا ۴۰ هزار کبوتر را هم در خود جای دهند. شاید برای تان جالب باشد یا اصال برای تان سوال پیش آمده 
باشد که مگر کودی که از این برج ها به دست می آمده چه اندازه بوده است که مردم حاضر بودند تا زحمت ساخت این برج ها را متحمل شوند. 

در واقع به طور تقریبی، سالیانه ۷۰ هزار کیلوگرم کود کبوتر از این برج ها به دست می آمده که این مقدار برای کشاورزان رقم خیلی باالیی است.
جدای از این که برج کبوتر خانه اصفهان و به طور کلی همه برج های این چنینی را به گونه ای  می ساخته اند که در برابر پرندگان مهاجم محافظت 
شوند و هر سوراخ از این برج دقیقا به اندازه یک کبوتر بوده ؛ اما این تنها راهکار نبوده است. گفته می شود که در زمان های گذشته از بوی کندر برای 
محافظت از کبوترها در این برج استفاده می شده است. حاال از ساخت بعضی از این برج ها ۴۰۰ سال می گذرد و گفته می شود که تعداد این برج 

ها به زیر ۵۰۰ تا می رسد، با این حال تعدادی از این برج ها در فهرست آثار میراث فرهنگی و گردشگری به ثبت رسیده است.
این کبوتر خانه ها که هم در اصفهان و هم در یزد وجود دارند، از جاذبه های گردشگری پر بازدیدی می توانند باشند که متاسفانه به دالیل مختلف 
به فراموشی سپرده شده اند. این برج ها از جنس کاهگل هستند و در ساخت آن ها سعی شده تا از المان های طبیعی استفاده شود و به همین 

دلیل است که این برج ها در هماهنگی کامل با طبیعت به نظر می رسند انگار که از دل طبیعت برخاسته اند.
برج کبوتر گورت اصفهان یکی از این برج هاست. این برج در نزدیکی اصفهان و در روستایی به همین نام قرار دارد و در واقع برج کبوتر آن متشکل 
از دو استوانه داخلی و خارجی است. در پشت بام ۹ برجک وجود دارد که به صورت مشبک کاری شده است و در نتیجه نور و هوا راحت تر می تواند 

به داخل این برج برود یا از آن خارج شود. ارتفاع این برج، ۶.۶۰ متر است.
برج کبوتر ردان اصفهان: این برج در ۳ کیلومتری جنوب شرقی اصفهان قرار دارد و مانند بقیه برج های کبوتر، این برج هم به صورت استوانه 

ای است. قطر برج ۱۳.۳۰ متر و استوانه بزرگ آن ۱۰.۲۰ است.
برج های هزار جریب اصفهان: این برج در نزدیکی خیابان شیخ صدوق قرار دارد و از لحاظ ساخت جزو پیشرفته ترین برج ها محسوب می 

شود و النه های بیشتری هم در خود جا داده است.

شنبه  26   مرداد   1401 / 22  محرم  1444 / 20    آگوست  2022 / شماره 3604
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با مسئولان

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟
 ؟

س:
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مفاد آراء
5/180 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

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

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
 رديف 1- راي شــماره 5319 - 1401/05/11 هيات دوم  آقای محمد تقی شــيروانی
  فيل آبادی به شناســنامه شــماره 47 کدملــي 4679655887 صادره فارســان فرزند 
علی اکبر در ششــدانگ يک باب ســاختمان به مســاحت 144/90 متر مربع قسمتی از 
پالک شــماره 68 اصلی  واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان 
 از مالکيــت احمد روشــنی از ســند شــماره 136818 مــورخ 1376/1/24 دفترخانه 

شماره 14 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/29
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/13

م الف: 1365426  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/181 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابــر آرا صادره هيــات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود . 
 در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند

 مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک تسليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 5956 - 1401/05/25 هيات دوم  آقای حيدر علی پورگل افشان 
به شناسنامه شــماره 259 کدملي 1284571858 صادره اصفهان فرزند محمد علی در 
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 274/32 متر مربع پالک شماره 31 اصلی  واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت بانو شــهربانو ابراهيمی 
بابوکانی طبق سند 9994 مورخ 1350/8/3 دفترخانه 95 اصفهان را تاييد و با توجه به نامه 

شماره 16/1401/15270 مورخ 1401/4/8 اداره کل راه و شهرسازی
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/29
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/13

م الف: 1365587  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/182 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 5309 - 1401/05/11 هيات دوم آقای رشيد تيموری جروکانی  به 
شناسنامه شماره 83 کدملي 1293216593 صادره اصفهان فرزند محمود در ششدانگ 
يک باب ساختمان به مساحت 140/10 متر مربع قسمتی از پالک شماره 44 اصلی  واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت محمد آقا تيموری جروکانی 

از سند شماره 46696 مورخ 1349/1/16 دفترخانه شماره 29 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/29
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/13

م الف: 1365461  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/183 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شماره 591 مورخ 1401/3/7 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای غالمعلی بخشيان خراجی 
به شناسنامه شماره 25 کدملی 6339638112 صادره فرزند ساتيار بر 19/3 سهم مشاع از 
146 سهم ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 146 متر مربع مفروزی از پالک شماره 
 155 فرعی از 4348 اصلــی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملک جنوب اصفهان  
 مع الواســطه و به موجب بيع نامه عــادی از طرف خانم عصمت حيدريان دســتجردی 

)مالک رسمی( خريداری شده است. 
- برابر رای شماره 594 مورخ 1401/3/7 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت  خانم صديقه حيدری خراجی به 
شناسنامه شماره 32 کدملی 6339664903 صادره فرزند محمد علی  بر 9/7 سهم مشاع از 
146 سهم ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 146 متر مربع مفروزی از پالک شماره 
 155 فرعی از 4348 اصلــی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملک جنوب اصفهان  
 مع الواســطه و به موجب بيع نامه عــادی از طرف خانم عصمت حيدريان دســتجردی 

)مالک رسمی( خريداری شده است. 
- برابر رای شماره 589 مورخ 1401/3/7 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت  آقای عزيزاله جعفری دستجردی  
به شناسنامه شماره 16 کدملی 1288835043 صادره اصفهان فرزندعباس در 19/5 سهم 
مشاع  از 146 سهم ششــدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 146 متر مربع مفروزی از 
پالک شماره 155 فرعی از 4348 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 
 اصفهان  مع الواسطه و به موجب بيع نامه عادی از طرف خانم عصمت حيدريان دستجردی 

)مالک رسمی( خريداری شده است. 
- برابر رای شماره 593 مورخ 1401/3/7 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت  خانم شــيرين طالع  دستجردی  
به شناسنامه شماره 3 کدملی 1288802870 صادره اصفهان فرزند عزيزاله  بر 39 سهم 
مشاع  از 146 سهم ششــدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 146 متر مربع مفروزی از 
پالک شماره 155 فرعی از 4348 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 
 اصفهان  مع الواسطه و به موجب بيع نامه عادی از طرف خانم عصمت حيدريان دستجردی 

)مالک رسمی( خريداری شده است. 
- برابر رای شماره 590 مورخ 1401/3/7 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت  خانم فرزانه برومند  به شناسنامه 
شماره 1624 کدملی 1817159445 صادره آبادان فرزند عبداله  در 19/5 سهم مشاع  از 
146 سهم ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 146 متر مربع مفروزی از پالک شماره 
 155 فرعی از 4348 اصلــی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملک جنوب اصفهان 
  مع الواســطه و به موجب بيع نامه عــادی از طرف خانم عصمت حيدريان دســتجردی 

)مالک رسمی( خريداری شده است. 
- برابر رای شماره 592 مورخ 1401/3/7 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت  آقای مرتضی صالحيان دستجردی  
به شناسنامه شــماره 75 کدملی 1288687737 صادره اصفهان فرزند مانده علی  بر 39 
سهم مشاع  از 146 سهم ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 146 متر مربع مفروزی از 
پالک شماره 155 فرعی از 4348 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان  مع الواسطه و به موجب بيع نامه عادی از طرف خانم عصمت حيدريان دستجردی 

)مالک رسمی( خريداری شده است. 

لذا به منظور اطــالع عمومی مراتب در دو نوبــت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
 صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند
 می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/29
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/13

م الف: 1366301  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

5/184 شــماره نامــه : 140185602024005578-1401/05/25  نظــر به اينکه به 
موجــب رای شــماره 140160302024000570 مــورخ 1401/03/02 هيات قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی ششدانگ يکباب 
خانه به مســاحت 164/61 متر مربع تحت شــماره فرعــی 5069 از 4483 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان در مالکيــت آقای حجت دهقان فرزند ناصر مســتقر گرديد و 
پرونده ثبتی فاقد سابقه تحديد حدود می باشد لذا به اســتناد تبصره ذيل ماده 13 قانون 
فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک تحديــد حدود ملک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 
1401/06/23 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمــد و به موجب اين 
آگهی به کليه مالکين و مجاورين اعالم می گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
يابند و اعتراضات مالکين و مجاورين مطابــق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت 
مجلس تحديد حدود و فقط تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده 86  آئين 
نامه قانون ثبت بايد از تاريخ تســليم اعتراض به اين اداره، ظرف يک ماه دادخواست خود 
را به مرجع ذيصالح قضائی تســليم و گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين واحد ثبتی 
ارائه نمايد، درغير اين صــورت متقاضی ثبت يا نماينده قانونی وی مــی تواند به دادگاه  
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواســت را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد 
 و اداره ثبت بــدون توجه به اعتراض عمليــات ثبتی را با رعايت مقــررات ادامه ميدهد.
 تاريخ انتشــار: 1401/05/29 م الف: 1366274 شــبان رئيس منطقه ثبت اسناد و 

امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

5/185 شــماره نامــه : 140185602024005573-1401/05/25 نظــر به اينکه به 
موجــب رای شــماره 140160302024000264 مــورخ 1401/01/28 هيات قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی ششدانگ يکباب 
خانه به مســاحت 49/38 متر مربــع تحت شــماره فرعــی 732 از 4786 اصلی  واقع 
در بخش 5 ثبــت اصفهــان در مالکيت آقای حســين مومنی فرزند مصطفی مســتقر 
گرديد و پرونده ثبتــی فاقد ســابقه تحديد حدود می باشــد لذا به اســتناد تبصره ذيل 
ماده 13 قانون فوق الذکــر و  طبق تقاضای مالــک تحديد حدود ملــک مرقوم در روز 
 چهارشنبه مورخ 1401/06/23 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد

 و به موجب اين آگهی به کليه مالکيــن و مجاورين اعالم می گردد تا در روز و ســاعت 
مقرر در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين و مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود و فقط تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و معترض 
طبق ماده 86  آئين نامه قانون ثبت بايد از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره، ظرف يکماه 
دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضائی تســليم و گواهی تقديم دادخواست را اخذ و 
به اين واحد ثبتی ارائه نمايد، درغير اين صورت متقاضــی ثبت يا نماينده قانونی وی می 
تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت 
تســليم نمايد و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی را با رعايت مقررات ادامه 
ميدهد. تاريخ انتشار: 1401/05/29 م الف: 1366164 شبان رئيس منطقه ثبت اسناد 

و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

5/186 شــماره نامه: 140185602031001197- 1401/5/20 چــون تحديد حدود 
عمومی شش دانگ يک قطعه زمين مزروعی واقع در کشــتزار جزيسر به پالک شماره 
19803 اصلی واقع در بخش دو نائين که طبق پرونده ثبتی به نام آقای يوسف مظاهری 
نائينی فرزند حســينعلی و غيره در جريان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت 
بعمل نيامده اينک بنا به دســتور قســمت اخير از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
نامبرده تحديد حدود ملــک مرقوم در روز يک شــنبه مورخ 1401/06/20 ســاعت 9 
صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد.  لــذا به موجب اين آگهی بــه کليه مالکين 

و مجاورين اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضــور يابند اعتراضات 
مجاورين و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريــخ تنظيم صورتمجلس 
تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض به اين 
اداره بايستی با تقديم دادخواســت به مرجع ذيصالح قضايی، گواهی تقديم دادخواست 
 را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد. تاريخ انتشــار: 1401/05/29 م الف: 1365235 

اباذر مهيمن رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نايين
تحدید حدود اختصاصی

5/187 چون تحديد حدود ششــدانگ يک قطعه زمين پالک ثبتــی 1430 فرعی از 16  
اصلی واقع در  بخش 6 ثبت خوانسار به نام آقای سيف اله عقيقی فرزند محمد و غيره در 
جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينک بنا به دستور 
قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز 
يک شنبه مورخ 1401/06/20 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به 
موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در اين آگهی 
در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ 
تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار: 1401/05/29 

م الف: 1349907 حبيب اکبري رئيس ثبت اسناد و امالک خوانسار
مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(

پرونــده:  شــماره   140103902122000009 آگهــی:  شــماره   5 /188
139904002122000102 به موجب پرونده  اجرائی کالســه 9900116 له خانم زهره 
مقصودی فرزند محمد کد ملی 1229643044 با وکالــت آقای امين حکاکی فرزند باقر 
1229723153 عليه ورثه مرحوم حســن مقدســی به شــرح 1- منصور مقدسی فرزند 
حسين 1229945814 و 2- عليرضا مقدســی فرزند حسين 1229723730 و 3- طوبی 
صالحی بوئينی فرزند محمد صالح 1229489177 و 4- مهرداد مقدســی فرزند حسين 
1229750339 و 5- زهره مقصودی فرزند محمد کدملی 1229643044 موضوع وصول 
مهريه سند ازدواج شــماره 4100- 1359/08/02 تنظيمی دفترخانه ازدواج 22 و طالق 
8 شهر خوانسار اســتان اصفهان با موضوع الزم االجرای تيمنا و تبرکا يک جلد کالم ا... 
مجيد  بهديه مبلغ پنجهزار ريال و مبلغ يک ميليون ريال که عبارت از يکصد هزار تومان 
باشد که معادل مبلغ 1/572/936/842 ريال )يک ميليارد و پانصد و هفتاد و دو ميليون و 
نهصد و سی و شش هزار و هشتصد و چهل و دو ريال( وجه رايج جمعًا بذمه زوج است که 
هر زمان زوجه مطالبه نمايد باورد کند شــش دانگ پالک 4 فرعی از 1461 اصلی بخش 
2 ثبت خوانسار به مساحت 173/16 متر مربع متعلق به حسين مقدسی باحدود طبق نظر 
کارشــناس در وضعيت موجود محل شــمااًل به طول 7/09 متر و دوم 3/05 متر است به 
پالک 1456 شــرقًا به طول 15/73 متر به پالک مجاور جنوبًا به طول 11/5 متر به گذر 
بن بست و غربًا به طول 16/34 متر به پالک مجاور که طبق نظر کارشناس رسمی پالک 
 مذکور محصور اســت بين پالک های مجاور با دسترســی از ضلع جنوبی و کوچه بين
 بن بست شمالی که فعاًل حياط پالک ثبتی 1456 می باشد و به مبلغ 7/800/000/000 
ريال )هفت ميليارد و هشــتصد ميليون ريال( ارزيابی و قطعی شده است و پالک فوق از 
ساعت 9 الی 12 روز پنج شنبه مورخ 1401/06/10 در اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار 
از طريق مزايده به فروش می رسد. مزايده از مبلغ 7/800/000/000 ريال )هفت ميليارد و 
هشتصد ميليون ريال( شروع و به باالترين قيمت پيشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به 
ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراک 
و مصرف در صورتی که مورد مزايده دارای آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض 
شــهرداری و غيره تا تاريخ  مزايده اعم از اينکه رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد به 
عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق از 
محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقدا وصول می گردد 
ضمنًا چنانچه روز مزايده تعطيل رســمی  گردد، مزايده روز اداری بعد از تعطيلی در همان 
ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شــد ضمنًا وفق ماده 136 آئين نامه اجرای مفاد اسناد 
رسمی الزم االجرا اصالحی سال 1398 شرکت در مزايده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ 
پايه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خريدار يا نماينده قانونی او در جلسه مزايده 
است . برنده مزايده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاريخ 
مزايده به حساب صندوق ثبت توديع نمايد و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش 
را به حساب سپرده ثبت واريز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واريز 
 خواهد شد در اين صورت عمليات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد می گردد. 

م الف: 1366711 اداره ثبت و اسناد امالک شهرستان خوانسار 



 شنبه 29  مرداد 1401 / 22 محرم 1444 / 20  آگوست 2022 / شماره 3604
بارش های همرفتی، نیمه غرب استان را فرا می گیرد

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت:بارش های همرفتی به صورت رگبار و رعد و 
برق پراکنده از امروز نیمه غرب استان را فرا می گیرد.محمد رضا رفیعی افزود: بارش های همرفتی در 
نیمه غربی استان در ساعات بعدازظهر گاهی همراه با افزایش ابر و رگبار و رعد و برق پراکنده خواهد بود.

وی  با بیان  اینکه برای روزهای یکشنبه و دوشنبه بارش های رگباری در نیمه غرب استان پیش بینی 
می شود، ادامه داد: این بارش ها با موج مونسونی اخیر متفاوت است و ماهیت غربی دارد و بر اساس 

الگوهای هواشناسی بارش ها در استان اصفهان خیلی قابل مالحظه و چشم گیر نیست.
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه این بارش ها حالت رگباری دارد، اظهار 

داشت: احتمال این که این بارش ها در نقاطی به جاری شدن رواناب منجر شود، وجود دارد.
وی با بیان اینکه در ســایر مناطق استان تا اواســط هفته جوی به نســبت پایدار حاکم خواهد بود، 
خاطرنشان کرد: آسمان این مناطق صاف تا قسمتی ابری پیش بینی می شود و وزش باد به نسبت 

شدید در نیمه شرقی استان با خیزش گرد و خاک محلی همراه است.
 

تمدید مهلت ارسال ایده  به همایش بیماری سالک در اصفهان
مهلت ارسال ایده های کاربردی به همایش بیماری ســالک در اصفهان تا ۲۵ شهریور امسال تمدید 
شد.دبیر علمی همایش بیماری ســالک با بیان اینکه مهلت دریافت ایده های کاربردی تا ۲۵ مرداد 
بود، گفت: با توجه به استقبال عالقه مندان و محققان و اهمیت این موضوع، این فرصت تا ۲۵ شهریور 
امسال تمدید شد.حسین خان احمد، انسجام بخشــی به ایده ها و تحقیقات در زمینه پیشگیری، 
تشخیص و درمان بیماری سالک و حمایت مادی و معنوی از طرح های برگزیده از ایده تا تولید را از 
اهداف برگزاری این همایش برشمرد.وی گفت: همایش ملی فراخوان ایده های کاربردی در زمینه های 
پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری سالک ۲۰ و ۲۱ مهر امسال در اصفهان برگزار می شود.سالک 
یا لیشمانیوز یک بیماری پوستی است که بر اثر گزش نوعی پشه خاکی به انسان منتقل می شود.۱۸ 
استان در کشور درگیر این بیماری هستند که استان های اصفهان، فارس، خوزستان، سمنان، خراسان 
رضوی و گلستان بیشترین درگیری با این بیماری را دارند.اصفهان، یکی از استان های سالک خیز 
کشور است که شهرستان های اردستان، نطنز، برخوار، شاهین شهر و میمه، اصفهان )مناطق جنوب و 
جنوب شرق(، نایین، کاشان و آران و بیدگل با جمعیت حدود ۷۰۰ هزار نفر با این پدیده مواجه هستند.

 
سرپرست فرمانداری اردستان:

 اصلی ترین برنامه مجموعه مدیریتی اردستان تامین 
سالمت مردم است

سرپرست فرمانداری اردستان گفت: اصلی ترین برنامه مجموعه مدیریتی شهرستان تامین سالمت 
غذایی و بهداشتی مردم است.ســید محمد هادی احمدی طبا زواره در آیین افتتاح  یک مجموعه 
دندانپزشکی در اردستان با ابراز خرسندی از راه اندازی این مرکز به دست جوانان نخبه شهرستان افزود: 
امیدواریم این اتفاق سرآغاز پیشرفت و توسعه اردستان به دست نیروهای جوان و نخبه منطقه باشد.

وی تصریح کرد: اردستان از قدیم منطقه ای نخبه پرور در زمینه های مختلف از جمله علمی، فرهنگی و 
سیاسی بوده و اکنون جوانان با استعداد و افراد توانمندی از این شهرستان در رأس فعالیت های مهم 
کشور قرار دارند که نوید توسعه و پیشرفت می دهد.سرپرست فرمانداری اردستان با اشاره به موضوع 
جمعیت اظهار داشت: یکی از چالش های موجود شهرستان کاهش رشد جمعیت است که باید مورد 
بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و راهکار مناسب ارائه شود.احمدی طبا زواره گفت: بر پایه آمار، رشد 
جمعیت اردستان در سال ۱۳۹۵ برابر با یک و ۹۸ صدم بوده، این رقم در سال ۱۴۰۰ به یک و ۳۴ صدم 
کاهش یافته که حد نصاب مناسبی نیست.وی اضافه کرد: با این حال همه باید تالش کنیم جوانان 
نخبه که سرمایه شهرستان هستند در منطقه نگه داشته شوند و زمینه پیشرفت و توسعه را فراهم کنند 

که مجموعه فرمانداری آمادگی کمک و مساعدت به این قشر را دارد.

در گردهمایی فعاالن فرهنگی، اجتماعی استان  مطرح شد:

اصفهان؛ بهشت خیرین

گردهمایــی فعــاالن فرهنگــی، اجتماعی اســتان 
عصرپنجشــنبه بــه مناســبت نکوداشــت هفتــه 

مشارکت های اجتماعی در محل سالن کوثر اصفهان برگزار شد.
استاندار اصفهان در این مراسم گفت: رویکرد مدیریت استان همچون 
دولت سیزدهم که شعار مردمی دارد، حمایت از تشکل ها و فعالیت های 

مردمی است.
سیدرضا مرتضوی اضافه کرد: تشــکل های مردمی در برنامه ریزی و 
تصمیم گیری ها باید بیشتر در کنار مدیریت استان باشند و در این زمینه 

نقش آفرینی خود را افزایش دهند.
وی با بیان اینکه اســتفاده از توان مردمی نگاه اعتقادی نظام و انقالب 
اسالمی به شــمار می رود، تصریح کرد: وقتی تعداد تشکل های مردم 
نهاد کنونی را با قبل از انقالب اســالمی مقایسه می کنیم به این نتیجه 
می رســیم که رویکرد انقالب، مردمی و اســتفاده از توان همگان بوده 

است.
استاندار اصفهان با اشــاره به برخی بحران ها در کشور نظیر وقوع سیل 
و کرونا خاطرنشان کرد: تشکل های مختلف با رویکردهای گوناگون در 
این بحران ها یاری رسان مردم بودند و با فعالیت های مناسب بخش 

قابل توجهی از امدادرسانی و یاری رسانی را انجام دادند. 
مرتضوی با بیان اینکه دیدگاه مردمی جزو سیاست های باالدستی نظام 
به شمار می رود، گفت: بر همین اساس حمایت از مردم همواره وجود 
داشته و در دولت سیزدهم نیز با شعار دولت مردمی و تاکید همیشگی 

رییس جمهور وضعیت به همین گونه است. 
استاندار اصفهان با اشــاره به اهمیت الگو )مدل( سازی در عرصه های 
گوناگون اظهارداشــت: هر کجا در زمینه ای مدل ســازی خوبی انجام 
گرفت و سپس توســعه یافت، نظام نیز به آن اعتماد کرد و سبب شد 
که در کل بدن کشور تسری یابد بنابراین مدل ســازی موفق در مقوله 

تشکل های مردمی نیز باید افزایش یابد. 
مرتضوی تصریح کرد: قرارگاه محرومیت زدایی در استان اصفهان نیز 
برای همین موضوع تشکیل شد که مجموعه حرکت های مردمی بتواند 
به طور ویژه در مناطق محروم معطوف شود و حاکمیت هم با حمایت از 

آن ها بتواند در راستای محرومیت زدایی گام بردارد. 

فعالیت 1۸00 مجموعه سازمان مردم نهاد در استان اصفهان
همچنین مدیــرکل دفتر امــور اجتماعی اســتانداری اصفهان در این 

گردهمایی گفت: در این استان یک هزار و ۸۰۰ مجموعه سازمان مردم 
نهاد مشتمل بر خیریه و غیرخیریه فعالیت می کنند که ۷۵۰ تا ۸۰۰ مجوز 

آن ها مربوط به خیریه هاست.
مســعود مهدویان فر افزود: ســه هزار مرکز فرهنگــی اجتماعی، پنج 
هزار و ۵۰۰ تشــکل دینی و مذهبی و ســه هزار پایگاه بسیج بخشی از 

مجموعه هایی هستند که با رویکرد مردمی فعالیت دارند. 
وی اضافه کرد: همچنین ۲ هزار و ۵۰۰ گروه جهادی و ۵۰۰ مرکز نیکوکاری 

با رویکردهای گوناگون خدمات مختلفی به جامعه ارائه می دهند. 
 مدیــرکل دفتر امــور اجتماعــی اســتانداری اصفهان خاطرنشــان 
کرد: در هفته مشــارکت های اجتماعی بیــش از ۲۸ برنامه اصلی در 
شهرستان های اســتان انجام شد که نشــان می هد در مناطق دیگر به 
غیر مرکز استان نیز به مقوله تشکل های مردمی اهمیت داده می شود. 
مهدویان فر با بیان اینکه قانون ساختارمند کردن سازمان های مردم نهاد 
در مجلس شورای اسالمی در حال تدوین است، اظهارداشت: بر همین 
اساس نظرات تشــکل های مردمی اخذ شده و اســتان اصفهان نیز از 

جمله ارائه دهندگان نظر برای این قانون بوده است. 

اصفهان، بهشت خیرین است

همچنین کارآفرین و خیر برجســته کشــوری گفت: اصفهان بهشــت 
خیرین اســت و خدمت به مردم باعث رشــد، تعالی و بلوغ خود افراد 
می شود.علیرضا نبی اظهار داشت: ۱۴ هزار نفر از افرادی که سوء سابقه و 
پیشینه دارند را در مجموعه خودم توانمند کردم و همیشه خود را بدهکار 
خدا می دانم که با خدمت به دیگران بخشی از این بدهی را پرداخت کنم.

وی با روایتی از حضرت موسی )ع( و سفارش به خدمت کردن، تصریح 
کرد: خدمت به مردم بدون در نظر گرفتن رنگ پوست، ملیت، اندیشه 
و … باید سرلوحه همه قرار گیرد چراکه کمک کردن به دیگران به بلوغ، 

بزرگی و تعالی خودمان کمک می کند.
این کارآفرین نمونه برجسته کشوری با خاطره ای از استاد فرنگی خود 
گفت: با یک جمله که »طوری زندگی کن که جســمت با اسمت به زیر 
خاک نرود« زندگی من متحول و از دل آن اکنون هزار و ۵۷ نفر را به کار 

و آغوش خانواده بازگرداندیم.
وی با اشاره به اینکه کارهای بزرگ در معرض وسوسه شیطان هم قرار 
می گیرد، خطاب به مسئوالن گفت: مانند شهید حاج قاسم سلیمانی از 
مردم دل ببرید که حتی کودکان کار هم بین اسامی انتخابی خود برای 

کالس درس شان نام حاج قاسم سلیمانی را بر می گزینند.
این کارآفرین با توجه به ظرفیت باالی اصفهان گفت: نیازهای خیریه ای 

تداوم دارد و باید برای آنها در استان دبیرخانه تشکیل شود.

اخبار جامعه

سفر وزیر بهداشت 
به کرمانشاه

وزیر بهداشت, درمان و آموزش 
پزشــکی در ســفر یــک روزه 
بــه کرمانشــاه از بیمارســتان 
شــهید چمــران شهرســتان 
کنگاور،بیمارســتان معــاون 
شهرســتان صحنه و بیمارستان 

شهدا شهر هرسین بازدید کرد. 

عکس خبر

جانشین پلیس مهاجرت و گذرنامه فرمانده انتظامی استان اعالم کرد:

نحوه دریافت و تمدید گذرنامه برای پیاده روی اربعین
جانشین پلیس مهاجرت و گذرنامه فرمانده انتطامی استان اصفهان گفت: گذرنامه هایی که یک ماه اعتبار دارند، قابل تردد از مرز ها هستند.سرهنگ نجفی اظهار 
کرد: زائران برای تشرف به زیارت اربعین حتما باید در سامانه سماح ثبت نام و افرادی که قبال ثبت نام کردند نسبت به نهایی کردن آن اقدام کنند.نجفی گفت: 
داشتن گذرنامه برای تردد از مرز ها الزامی است در غیر این صورت از تردد آن ها از مرز ها جلوگیری می شود.به گفته وی، جهت رفاه زائران و هماهنگی های به عمل 
آمده اعتبار گذرنامه ها از شش ماه به یک ماه تقلیل پیدا کرده است؛ یعنی زائران با گذرنامه هایی که از اعتبار آن ها یک ماه باقی مانده باشد می توانند در پیاده 
روی اربعین شرکت کنند.وی گفت: مشموالنی که غیبت نداشته باشند می توانند بدون سپردن وثیقه و فقط با هماهنگی نظام وظیفه نسبت به اخذ مجوز خروج 
از کشور و گذر نامه اقدام کنند.به گفته نجفی، جهت رفاه حال زائران ساعات کاری پلیس+۱۰ از روز شنبه مورخه ۲۹ مرداد ماه در روز های عادی از ساعت ۷:۳۰ تا 
۱۶:۳۰ ، پنجشنبه ها از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۴ و جمعه ها از ۸ تا ۱۲ بعدازظهر است.نوبت دهی در دفاتر پلیس+۱۰ به صورت اینترنتی صورت می گیرد و متقاضیان قبل 

از مراجعه به پلیس +۱۰ نسبت به نوبت دهی اینترنتی اقدام کنند تا در دفاتر دچار مشکل نشوند.

وزیر علــوم، تحقیقــات و فناوری با صــدور حکمی 
»قاسم مصلحی« را به عنوان »رییس شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان« منصوب کــرد. در متن حکم 
انتصاب محمدعلی زلفی گل خطاب به قاسم مصلحی 
آمده است:»پس از حمد خدا، درود و صلوات بر محمد 
و آل محمد)ص(، نظر به مراتــب تعهد، تخصص و 
تجربه جنابعالی و با عنایت به پیشنهاد معاون محترم  
فناوری و نوآوری، به موجب این حکم به مدت ۴ سال 
به سمت رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
منصوب می شوید. امید است با توجه به راهبردهای 
اساسی دولت مردمی نقشی شایسته در تحقق اهداف 
نظام علم، فناوری و نوآوری به  ویژه  توسعه شهرک و 
مراکز رشد و حل مشــکالت پیش روی شرکت ها و 
موسسات دانش بنیان مســتقر در شهرک ایفا کنید.

از آنجایی که جنابعالی ســابقه درخشــانی در حوزه 
نوآوری و فناوری دارید و تجربه موفقی را در مدیریت 
شهرک داشته اید انتظار می رود موارد ذیل در اولویت 

برنامه های کاری جنابعالی قرار گیرد:
_ حفظ و اعتالی پیشتازی و سرآمدی شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان  در عرصه های  علم و فناوری در  

سطح ملی و بین المللی
_ تــداوم نقش آفرینــی شــهرک در الگوســازی و 
جریان سازی و بسط و توسعه اقتصاد دانش بنیان و 

رشد شرکت های نوآور، فناور و دانش بنیان
_ تداوم و اعتالی  نقش کلیدی شهرک در محوریت و 

راهبری زیست بوم نوآوری و فناوری استان و منطقه
_ توســعه و تعمیق تعامالت هم افزای موجود شهرک با 
مدیریت عالی استان، دانشــگاه ها و نهادهای علمی و 

فناوری،  دستگاه های اجرایی و صنایع خصوصی و دولتی 
_ توجه ویژه به چالش های اساســی اســتان و کشور و 
بهره گیری از ظرفیت شرکت های مستقر در شهرک و سایر 

نقش آفرینان حوزه نوآوری و فناوری استان در حل آنها
_ ایجاد زیرساخت های مناسب برای شهرک به منظور 
ارتقای کمی و کیفی خدمات مورد نیاز توسعه کسب و  

کار شرکت ها و  واحدهای فناور
_ توجه ویژه به معضل بیــکاری و تالش برای ایجاد 
طرح های  اشتغال زایی دانش بنیان و تغییر فرهنگ 

کارجویی به کار آفرینی

با حکم وزیر علوم؛

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان منصوب شد

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور:

اصفهان، برترین استان در جذب بیمه شوندگان است
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشــایر کشور از تخصیص بودجه یک 
هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی در ســال جاری به این صندوق خبر داد و گفت:  تاکنون توانسته ایم ۴۰۰ 
میلیار تومان این بودجه را اخذ کنیم و امیدواریم همچون سال گذشــته این مبلغ را کامل از سوی 

دولت دریافت کنیم.
بیت ا...برقراری در نشستی با خبرنگاران اظهار کرد: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزی، روستاییان و 
عشایر بر اساس نظام اسالمی و سیاست های انقالب شکل گرفته و به جامعه ارائه خدمت می کند. 
برآورد جمعیت هدف ما به صورت ناخالص حدود  ۳۰ میلیون نفر  است که این آمار شامل عشایر، 

کشاورزان ساکن و غیر ساکن می شود که یک سوم جمعیت کشور  را تشکیل می دهند.
وی با اشاره به محدودیت سنی بیمه شوندگان، گفت: سن ورود در این صندوق حداقل  ۱۸ سال و 
حداکثر ۵۰ سال است و افرادی که در این بازه ســنی قرار ندارند، بیانگر آمار خالص بیمه شوندگان 

هستند، به طوری که اکنون حدود ۱۰ میلیون نفر، نشان دهنده آمار بیمه شوندگان خالص هستند.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور با اعالم اینکه صندوق بیمه 
اجتماعی کشاورزی، روستاییان و عشایر از سال ۱۳۸۴ تاسیس شده است، توضیح داد: صندوق 
بیمه اجتماعی کشــاورزی، روستاییان و عشایر مولود نظام مقدس اســالمی به شمار می رود. در 
مدت ۱۷ سالی که از عمر این صندوق می گذرد حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیون نفر بیمه شدند که از این 
تعداد، حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیون نفر بیمه شده فعال هستند.وی درباره تعداد افرادی که در آینده 
باید جذب صندوق شوند، گفت: در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزی، روستاییان و عشایر حدود ۷ 
میلیون نفر جامعه هدف وجود دارد که این افراد باید تحت پوشش این بیمه قرار بگیرند، قطعا این 

آمار جمعیت بزرگی است که باید بر اساس رسالت صندوق تحت پوشش باشند.
برقراری تاکید کرد: ما مســئوالن این صندوق در اقدام جهادی به جهت تحولی عظیم راهی را آغاز 
کرده ایم تا بتوانیم در مدت یک سال، یک میلیون نفر بیمه شده فعال جذب کنیم. اگر این کار انجام 
شود، معادل ارزش کاری است که در مدت ۱۰ سال انجام شد. برای شروع این تحول از صفر تا صد 
کارمان با نیرو و خدمات فعلی تحقق پیدا می کند.وی با بیان اینکه اســتان اصفهان عنوان برترین 
استان در جذب بیمه شوندگان را داراســت، افزود: ما در اقدام تحولی به اندازه مقدار سهمیه ای که 
برای استان در نظر گرفتیم فعالیت خواهیم کرد، تاکنون  هم در جذب سهم خود موفق عمل کردیم. 
همچنین در تالش هستیم ســهمیه تخصیصی ۲۸ هزار نفر بیمه شده اصفهانی قبل از موعد مقرر، 

تحقق پیدا کند.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور خاطرنشان کرد: هر چقدر 
جامعه هدف را تحت پوشش را گســترش دهیم در راســتای تحقق اهداف عدالت اجتماعی گام 
خواهیم برداشــت.وی توضیح داد: یکی از مولفه های عدالت اجتماعی، گســترش چتر بیمه ای 
به خصوص در جامعه هدف کشــاورزان، روستاییان و عشایر است. کشــاورزان یکی از مهم ترین 
حلقه های تولید در کشور و افزایش توانایی اقتصادی و مالی هستند که منجر  به توسعه اقتصادی 
خواهد شد.وی با اشاره به اینکه بیمه کارفرمایی، کارگری و کارمندی یک بیمه اجباری است، اما بیمه 
کشاورزان، روستاییان و عشایر یک بیمه اختیاری خواهد بود، توضیح داد: اصحاب رسانه هرچقدر 
بیشتر رســالت این صندوق را تبیین کنند، باعث استقالل بیشــتر جامعه هدف یعنی کشاورزان، 
روستاییان و  عشــایر خواهند شد. از اصحاب رسانه درخواســت داریم تا با قلم توانمند خود کاری 
کنند تا این صندوق بیشتر از گذشــته به جامعه هدف و افراد بیمه شونده شناسانده شود. این کار 
باعث خواهد شد عالوه بر توقف مهاجرت، مهاجرت معکوس صورت بگیرد و روستاها آبادتر شوند.

وی با اعالم  اینکه در استان اصفهان ۳۱۲ هزار نفر کشاورز، روستایی و عشایر وجود دارند که ۹۷ هزار 
نفر آن ها با احتساب خانواده هایشان تحت پوشش صندوق بیمه هستند، گفت: همچنین ۱۲ هزار 
نفر در شهر اصفهان بیمه پرداز این صندوق خواهند بود که تالش می کنیم با افزایش سطح پوشش 

این بیمه مستمری ها افزایش یابد.

خبر روزگزارش

مدیرکل بیمه سالمت استان 
اصفهان:

پوشش بیمه ای درمان 
ناباروری افزایش یافت

مدیرکل بیمه ســالمت اســتان اصفهان با 
اشاره به دسترســی عادالنه امکانات درمان 
ناباروری در مراکز دولتی و خصوصی، گفت: 
ایــن اداره کل بــا مراکز ناباروری مشــتاق، 
بیمارستان میالد، بیمارستان شهید بهشتی 
اصفهان و بیمارســتان شهید بهشتی کاشان 
قرارداد بســته است.محمدحسین صفاری 
با اشاره به افزایش پوشش درمان ناباروری، 
اظهار داشت: به منظور اجرای سیاست های 
جمعیتی مقام معظم رهبری و افزایش نرخ 
جمعیت کشور، پوشــش بیمه ای خدمات 
درمانی ناباروری در تعهدات ســازمان بیمه 
ســالمت قرار گرفت.وی افزود: حمایت از 
زوج هــای نابارور از اولویت هــای مهم اداره 
کل بیمه سالمت اســتان اصفهان است که 
در اسناد باالدســتی قانون جوانی جمعیت 
و حمایــت از نهاد خانواده هم به آن اشــاره 
شده اســت.مدیرکل بیمه ســالمت استان 
اصفهان با بیان اینکه این اداره کل عزم جدی 
در اجرای ایــن سیاســت ها دارد، گفت: در 
حال حاضــر هزینه های درمــان ناباروری 
تحت پوشش بیمه ســالمت قرار دارند و با 
در دســتور کار قرار گرفتن اجرای این قانون 
توسط دولت سیزدهم، به منظور دسترسی 
عادالنه بــه خدمات درمانــی ناباروری چتر 
حمایت بیمــه ســالمت بر ســر زوج های 
نابارور گسترده شــد.وی ادامه داد: با تحت 
پوشش خدمات درمانی تخصصی ناباروری 
و پرداخــت هزینه هــای خدمــات درمانی 
ناباروری تا ســقف ۹۰ درصد عالوه بر حفظ 
و رشد ســالمتی خانواده و ســالمت مادر و 
کودک، تامین ســالمت نوجوانان و جوانان 

نیز محقق می شود.
صفــاری تصریح کــرد: این ظرفیــت برای 
زوج های نابارور فراهم شده که در طول یک 
سال از ســه دوره خدمات درمان ناباروری 
در تعهد بیمه سالمت با پوشش بیمه ای در 

بخش دولتی و خصوصی استفاده کنند.

عکس: تسنیم
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دزدی از »لواندوفسکی« در کمپ بارسا!
روبرت لواندوفسکی، ستاره لهستانی بارسلونا، پیش از تمرینات تیمش با اتفاق عجیبی مواجه شد.

ستاره لهستانی برای خوش و بش و امضا دادن به تعدادی از هوادارانی که در محل ورودی کمک 
تجمع کرده بودند، توقف کرد که ساعت 70 هزار یورویی اش توسط یکی از هواداران به سرقت رفت.

این هوادار در اتومبیل لواندوفسکی را باز کرد و در مقابل چشمان حیرت زده او، ساعت او را برداشت 
اما مهاجم لهستانی بالفاصله پلیس را خبر کرد و آنها با دستگیری فرد متخلف، ساعت لواندوفسکی 
را به او برگرداندند. در ابتدا گفته شــد که موبایل لواندوفسکی سرقت شده است اما بعدا مشخص 
شد که شیء سرقت شده، ساعت است. بعد از این اتفاق، لواندوفسکی در تمرین بارسا حضور پیدا 

کرد تا برای دیدار روز یکشنبه مقابل رئال سوسیداد آماده شود.
این اولین بار نیست که در ورودی کمپ سوسیداد دپورتیوو که هواداران برای گرفتن عکس و امضا با 
ستاره  های محبوب شان تجمع می کنند، چنین اتفاقی رخ می دهد. چند روز قبل تعدادی از هواداران 
بارسا در همین محل به فرانکی دی یونگ، ستاره هلندی که مشــکالتی با مدیران باشگاه در مورد 

جدایی اش پیدا کرده، توهین کردند.
  

بازگشت »مسی« به بارسا، جدی تر از همیشه!
بارسلونا مشغول بررسی جذب دوباره لیونل مسی است.باشگاه بارسلونا قصد دارد لیونل مسی را 
به نیوکمپ برگرداند. باشگاه کاتاالنی که سال گذشته به دلیل مشکالت مالی مجبور به خداحافظی 
با فوق ستاره آرژانتینی شد، حاال می خواهد اســطوره خود را دوباره به خدمت بگیرد. آن ها در حال 
حاضر هم چنان درگیر مشــکالت مالی هســتند اما در نقل و انتقاالت تابستانی موفق به جذب ۵ 
بازیکن به نام های روبرت لواندوفســکی، جول کنده، آندرس کریستنسن، رافینیا و فرانک کسیه 
شدند و حاال قصد دارند به سراغ مسی بروند.به ادعای نشریه اسپورت، سران بارسا می خواند هرچه 
سریع تر مسی را برگردانند و ژاوی هم موافق این انتقال است. با این حال بعید است بارسا پیش 
از جام جهانی پیشنهادی بدهد و البته عالمت سوال بزرگ در خصوص چگونگی پرداخت دستمزد 
۶00 هزار پوندی مسی خواهد بود. بارســلونا همین حاال به خاطر سخت گیری اللیگا در خصوص 
دستمزدها شدیدا تحت فشار هستند و پرداخت دستمزد مسی در شرایطی که نفراتی چون پیکه 
و بوسکتس در تابستان دستمزدشــان را کاهش دادند کار ســختی خواهد بود.البته هنوز کسی 
 اطالعی از نظر لیونل مسی نسبت به بازگشت ندارد؛ اما بارسلونا مشتاق است که خیلی زود او را به

 خانه بیاورد.
 

هیچ کس کیلیان را دوست ندارد؛

PSG در انزوای کامل؛ تاریک ترین روزهای »امباپه« در
کیلیان امباپه از شرایط فعلی خود در باشــگاه پاری ســن ژرمن رضایت ندارد و در رختکن نیز به 
بازیکنی منزوی تبدیل شــده اســت.فصل برای کیلیان امباپه مطابق انتظار شروع نشده است. 
ستاره فرانســوی که تا روز پایانی فصل گذشته مشــخص نبود که ماندنی است یا به رئال خواهد 
رفت، در نهایت قراردادش را سه سال دیگر تمدید کرد و در پی اس جی ماند. مدیران باشگاه عالوه 
بر پرداخت پاداش 100 میلیون یورویی، به امباپه وعده دادند که مرکز ثقل پروژه ورزشــی پی اس 
جی خواهد بود و حتی او را در تصمیمات مهم ورزشی باشگاه نیز دخالت خواهند داد.  فصل شروع 
شده و پی اس جی در سه بازی به میدان رفته ولی نام امباپه را بیشتر به خاطر تنش و درگیری با 
نیمار شــنیده ایم.  تنش بین امباپه و نیمار بازتاب جهانی زیادی داشت و این دو از سوی باشگاه 
فراخوانده شدند. طبق گزارش نشریه اکیپ، امباپه به شدت از شرایط خود در باشگاه ناراضی است 
چرا که بر خالف وعده باشگاه، تیم برای او بازی نمی کند. این نیمار است که ستاره اول پی اس جی 
در شروع فصل بوده و امباپه احساس می کند که منزوی شده است. امباپه جایگاه خود در رختکن 

را هم از دست داده و اکثر بازیکنان پی اس جی از او دلخور هستند. 

خبر  روز

سیاست جایزه برای روحیه دادن به استقاللی ها
مدیرعامل باشگاه استقالل برای افزایش روحیه تیمش در ادامه بازی ها برای برد به اعضای این تیم پاداش 
می دهد.استقالل در دیدار با ملوان به پیروزی رسید و اولین ۳ امتیاز فصل را در خارج از خانه به دست آورد؛ اما 
بعد از پایان این برد مسئوالن باشگاه استقالل تصمیم دارند اولین پاداش فصل را به حساب بازیکنان واریز 
کنند.اگرچه مدیران باشگاه استقالل به دلیل شکســت خانگی مقابل سپاهان اعضای تیم شان را جریمه 
نکردند؛ اما تصمیم دارند برای افزایش روحیه تیمی در ادامه فصل بابت برد مقابل ملوان به بازیکنان پاداش 
پرداخت کنند. استقاللی ها فصل گذشــته برای هر پیروزی رقمی معادل ۲0 الی ۲۵ میلیون تومان پاداش 

دریافت می کردند.
 

»طارمی« باالتر از قاتل بارسا ایستاد
ستاره ایرانی پورتو در میان 10 مهاجم خطرناک سال ۲0۲۲ اروپا قرار گرفت.مهدی طارمی، مهاجم ملی پوش 
کشورمان و عضو باشگاه پورتو همچنان در لیست بهترین های سال ۲0۲۲ اروپا قرار دارد.در همین رابطه سایت 
آماری فوتبال به معرفی 10 مهاجم خطرناک اروپا در سال ۲0۲۲ پرداخت که مهدی طارمی ستاره تیم ملی 
کشورمان در رده چهارم بهترین ها ایستاد.طارمی با ۲4 گل در رده چهارم بهترین مهاجمان اروپا ایستاد. در این 

رده بندی رابرت لواندوفسکی ستاره لهستانی بارسلونا با ۲۲ گل پایین تر از ستاره ایرانی در رده دهم ایستاد.
 

اتفاق عجیب در انزلی؛ واکنش تند »ساپینتو« به دستیار ایرانی اش
دیدار استقالل و ملوان کم حاشیه نداشت به خصوص که سرمربی پرتغالی آبی پوشان پایتخت رفتارهایی 
انجام داد که واکنش های مختلفی را در پی داشت؛ اما یک حرکت سرمربی پرتغالی از چشم رسانه ها دور 
ماند. هنگامی که استقالل گل اول و تساوی را توسط غالمی وارد دروازه حریف کرد ملوانان یک موقعیت ضد 
حمله خوب به دست آوردند که توپ را به بیرون زدند. در این لحظه خسرو حیدری به کنار خط رفت و با صدای 
بلند بر سر مدافعان استقالل فریاد کشید؛ اما ساپینتو که مشغول صحبت با نیمکت نشینان بود وقتی این 
صحنه را دید عصبانی شد و به سمت حیدری رفت. او با حرکت دست و با عصبانیت به حیدری گفت برود و 
روی نیمکت بنشیند چون نباید به کنار خط برود!این صحنه را حتی یک لحظه دوربین پخش زنده هم نشان 

داد؛ اما چون نیمکت استقالل شلوغ بود کمتر به آن پرداخته شد و از چشم ها دور ماند.
 

سفر دبیرکل فدراسیون فوتبال به اتریش
دبیرکل فدراسیون فوتبال که برای برگزاری نشست در سوئیس حضور داشت، برای بررسی برگزاری اردوی 
تیم ملی فوتبال در اتریش به این کشور سفر کرد.حســن کامرانى فر که به دعوت فیفا و به منظور برگزارى 
نشست هاى مختلف با مسئوالن فدراسیون جهانى در بخش هاى گوناگون راهى زوریخ شده بود، در پایان 
این سفر سوئیس را به مقصد اتریش ترک کرد.دبیرکل فدراسیون در این کشور اروپایى از امکانات، زمین هاى 
تمرین و مسابقه و هتل محل اقامت تیم ملى در اردوى پیش روى بازدید خواهد کرد و پس از انجام مذاکرات 

و هماهنگى هاى الزم در این خصوص به تهران باز مى گردد.
 

مهاجم آبی های پایتخت، زردپوش می شود؟
در صورت توافق مهاجم تیم فوتبال استقالل راهی سپاهان خواهد شد.هنوز نقل و انتقاالت در فصل جدید 
داغ نشده بود که سپاهان با جذب محمد دانشگر از استقالل شوک را به اردوی آبی ها وارد کرد؛ اما حاال نیز 
یک بازیکن دیگر استقالل مد نظر سپاهان قرار گرفته است.سپاهانی ها که خوب می دانند ساپینتو ،مطهری 
را نمی خواهد خواستار جذب این بازیکن هستند و ممکن است با این بازیکن به توافق برسند. البته مطهری 
از فوالد و گل گهر هم پیشــنهاداتی دارد؛ اما به نظر می رسد سپاهانی ها تمایل بیشتری برای جذب مهاجم 
استقالل خواهند داشت. سیدمحمد حسینی دیگر بازیکن مازاد استقالل هم مورد توجه باشگاه گل گهر قرار 

گرفته است.

اخبار

هواداران ایران؛ 
ناامیدترین در بین 32 تیم 

جام جهانی
یک سایت خبری از طریق یک تجزیه و تحلیل 
آماری امیدوارترین و ناامیدترین هواداران را 
در آستانه جام جهانی قطر معرفی کرده است.

از  نقــل  بــه  و  ایســنا  گــزارش  بــه 
completesports، جام جهانی فوتبال هر 
چهار ســال یک بار برگزار می شود و میلیاردها 
مخاطب تلویزیونی را به خود جذب می کند. 
با نزدیک شــدن به دوره بعدی تب فوتبال به 
سراغ هواداران در سراســر جهان آمده است. 
اما طرفــداران کدام کشــورها در حال حاضر 
خیلی برای این رویداد هیجان زده هستند؟ با 
تجزیه و تحلیل داده های احساسات هواداران 
در رســانه های اجتماعی طی 1۲ ماه گذشته 
توانستیم تشخیص دهیم که طرفداران کدام 
کشورها نسبت به جام جهانی آینده امیدوارتر 
هســتند. با مقایســه داده های رســانه های 
اجتماعی در سراسر اروپا، مشخص است که 
مردم پرتغال بیش ترین هیجــان را در مورد 

جام جهانی در بین کشورهای اروپایی دارند.
در واقــع، تقریبا یــک چهــارم )۲4.۹0٪( از 
۲۹۸۵7 پست رسانه های اجتماعی هواداران 
فوتبال پرتغال در 1۲ ماه گذشته ماهیت مثبت 
داشته است. این کشــور هرگز جام جهانی را 
نبرده؛ اما کریستیانو رونالدو امید اصلی یک 
ملت بــرای بردن جام خواهد بــرد.در همین 
حال، بلژیک با ۲0.70 درصد از 1۵۹۲4 پست 
در رتبه دوم است. فیفا آن ها را در ژوئن ۲0۲۲ 
به عنوان دومین تیم برتر جهان رتبه بندی کرده 
اســت، بنابراین انتظار مردم این کشور برای 
قهرمانی قابل درک است. پس از آن، فرانسه 
و اسپانیا هر دو در رده های بعدی قرار گرفتند.

هواداران عربستان ســعودی از همه هیجان 
زده تر و امیدوار تر نسبت به جام جهانی هستند 
و ۳۳.۳0 درصد از 1۲4۹۶4 پست اجتماعی 
مرتبط با این کشــور مثبت تلقی می شوند. با 
توجه به این که این مسابقات در کشور همسایه 
قطر برگزار می شود، شاید این موضوع چندان 
تعجب آور نباشــد. در واقع، کشور میزبان نیز 

یکی از امیدوارترین کشورهاست.

فوتبال جهان

وز عکس ر

3 گلزن آبی 
مقابل قوهای 

سپید در یک قاب
تصویر عارف غالمــی، مهدی 
قائــدی و مهدی مهــدی پور 
۳گلزن استقالل در دیدار این 
تیم مقابل ملوان بندرانزلی در 
بیست و دومین دوره لیگ برتر 
فوتبال که با نتیجه ۳ بریک  به 
سود آبی پوشان خاتمه یافت 

را مشاهده می کنید.

ملوان؛ تیمی که نشان از سقوط ندارد
ملوان بازی یک بر صفر برده در برابر استقالل را ۳-1 باخت. این دومین شکست انزلی چی ها در هفته های ابتدایی بود و بدین معنی است آنها بدون امتیاز به 
کار ادامه می دهند.با وجود دو شکست در برابر پیکان و استقالل باید گفت نمایش تیم مازیار زارع در هیچ یک از این دو بازی نا امید کننده نبود. بازی ای که اگر 
کمی تجربه و حرفه ای گری چاشنی آن شــود می تواند به صعود تیم ملوان حتی به نیمه باالی جدول شود. خوبی تیم ملوانی که دیدیم این بود که با اعتماد به 
نفس بازی می کند و حتی در برابر تیم بزرگی چون استقالل هم به دنبال بازی رو به جلو و پرس از باال بود و تالش می کرد که برنده از میدان خارج شود و نیمه 
اول را هم با برتری یک بر صفر به رختکن رفت.ملوان به اشتباه فکر می کرد در نیمه دوم هم استقالل همان تیم نیمه اول است و زمانی که آبی ها تغییر شیوه  و 
تعویض های متعدد انجام دادند شیوه بازی اش را برای مهار این تغییرات عوض نکرد و در نهایت با دریافت ۳ گل نا امید کننده زمین بازی را ترک کرد. با وجود 
این تفاسیر در نیمه دوم هم ملوان موقعیت های خوبی را به خصوص روی ضد حمالت به دست آورد که اگر از آنها استفاده می کرد شاید نتیجه بازی تغییر می 
کرد و دست کم یک امتیاز دشت می کرد.به هر صورت قضاوت در مورد ملوان زود است و حتی می توان گفت نشانی از یک تیم در حال سقوط ندارد و به طور حتم 

با این توانمندی و در تالش برای ارائه بازی رو به جلو،امتیازات مهمی را در هفته های بعدی به دست خواهد آورد.

اگر میانگین قیمت را ثانیه ای ۱۲ میلیون تومان فرض 
کنیم و جمع آگهی های پخش شده در مسابقه اخیر را 
اعم از قبل و بین و بعد و زیرنویس و حک آرم را ۳۰ دقیقه 
فرض کنیم، حداقل درآمد صدا و سیما از یک مسابقه ۲۱ 

میلیارد تومان است

پیروزی تیم های استقالل و ســپاهان با سرمربیان 
پرتغالی خود در هفته دوم لیگ برتر ایران در مطبوعات 

کشور پرتغال هم بازتاب داشت.
هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران درحالی آغاز شد که 
در یکی از این بازی ها استقالل با »ریکاردو ساپینتو« 
ســرمربی پرتغال خود برابر ملوان بــه پیروزی ۳ بر 
یک دست یافت.ســپاهان هم با »ژوزه مواریس« 
پرتغالی دومین برد خود را تجربه کرد و نساجی را با 
نتیجه ۲ بر یک شکســت داد.پیروزی پرتغالی های 
لیگ ایران در مطبوعات کشور پرتغال هم بازتاب یافته 
است.نشریه »ابوال« درباره استقالل نوشت: »پس 
از شکست در بازی افتتاحیه، استقاللی ها به رهبری 

ریکاردو ســا پینتو اولین پیروزی خود در لیگ ایران 
را کســب کردند و در خارج از خانه ۳ بر یک ملوان را 
شکست دادند. تیم تهرانی با گل بازگیر )دقیقه ۲7( 
در وضعیت نامناسبی قرار داشت اما غالمی )دقیقه 
۵7(، قائدی )دقیقه 7۹( و مهدی پور )دقیقه ۹0+۸( 
بازی را چرخاندند.«ابوال درباره تیم سپاهان هم روی 
گلزنی »مانوئل فرناندز« پرتغالی برای این تیم مانور 
داده و نوشته است: »مانوئل فرناندز اولین بازی خود 
را با گلزنی در پیروزی ســپاهان انجام داد.«روزنامه 
»رکورد« هم با تیتر »مانوئل فرناندز به ژوزه مورایس« 
کمک می کند، نوشت: »مانوئل فرناندز هافبک تیم 
سپاهان در پیروزی )۲-1( سپاهان با سرمربیگری 

مورایس مقابل نساجی مازندران برای دومین دوره 
مسابقات قهرمانی ایران گلزنی کرد. این تیم با شش 
امتیاز در صدر جدول قــرار دارد.«این روزنامه درباره 
استقالل هم آورده اســت: »از سوی دیگر ساپینتو با 
برتری ۳-1 مقابل ملوان بــه اولین پیروزی خود در 
سکان هدایت استقالل دست یافت. شاگردان این 
مربی پرتغالی در نیمه اول شکســت خوردند، اما در 

نیمه دوم برگشتند و اکنون در رده ششم قرار دارند.«

بازتاب پیروزی استقالل و سپاهان در مطبوعات پرتغال؛

کامبک های پرتغالی

ابهام در پرداختی صداوسیما به وزارت ورزش؛

چه کسی راست می گوید؟

ماجرای حق پخش تلویزیونی مثل فصل گذشــته پر ســرو صدا شد 
و نکته جالب اینجاست که صداوسیما معتقد اســت که به تعهداتش 
عمل کرده؛ اما برخی از مستندات نشــان می دهد که مبلغی که صداو 
ســیما برای پرداختی های خود در نظر گرفته خیلی گمتر از درآمدش 

از تبلیغات است. 
هفته گذشته صادق درودگر، رییس کمیته بازاریابی سازمان لیگ فوتبال 
در یک برنامه تلویزیونی نســبت به پرداخت شدن سهم صداوسیما از 

حق پخش تلوزیونی واکنش نشان داد.
 وی در پاســخ به صحبت های مصطفی محمدی، رییس مرکز طرح، 
برنامه و بودجه صداوســیما که گفته بود سهم ســازمان از حق پخش 
چیزی معادل 100 میلیارد تومان بوده که پرداخت شده است، گفت: بله 
این مبلغ پرداخت شده؛ اما طبق آمار وزارت ورزش و جوانان، میانگین 
رقم تبلیغات محیطی، ثانیه ای 1۳1 میلیون تومان است؛ یعنی دقیقه ای 

۸ میلیارد تومان.
درودگر همچنین تاکید کرد مطلع نیست وزارت ورزش بابت حق پخش 
چه مبلغی پرداخت کرده است و افزود: ما فقط 7 میلیارد و ۵00 میلیون 

تومان گرفتیم و صحبت دیگری با دوســتان نداشتیم. من می خواهم 
از این فرصت اســتفاده کرده و به محمدی بگویم واگذاری حق پخش 
تلویزیونی عربستان سعودی در سال ۲0۲1، ۹00 میلیون ریال سعودی 
بود یعنی چیزی معادل هزار و 1۳ میلیارد تومان که به شبکه تلویزیونی 

SSC فروخته شد.
وی با ابراز گالیه از ســازمان مدیریتی و برنامه ریزی و مجلس شورای 
اسالمی مبنی بر اینکه 1۵0 میلیارد تومان را می پذیرد، خاطرنشان کرد: 
این در حالی بود که کنفدراسیون فوتبال آســیا برای پخش تلویزیونی 
مسابقات مقدماتی جام جهانی و لیگ قهرمانی آسیا سه و نیم میلیون 

یورو درخواست کرده بود.
در همین زمینه »آخرین خبر« با انتشار جدول پرداختی ها نوشت: با 
توجه به این صحبت ها و طبق مستنداتی که مشاهده می کنید به نظر 
می رسد با توجه به این ارقام تبلیغات حق واقعی به باشگاه ها داده نمی 

شود و صدا و سیما در این زمینه شفاف سازی نکرده است. 
قیمت هر ثانیه آگهی در بازی هــای دو هفته اول از 1۶۵ میلیون تومان 
شروع شــده  تا ثانیه ای یک میلیارد و ۲00 میلیون تومان که البته طبق 

این جداول ضریب اولویت هم شــامل آنها شده که مبالغ را  بین ۲ تا ۵ 
برابر می کند. به عبارتی نرخ هر ثانیه تبلیــغ  تا ۲ میلیارد و  ۸00 میلیون 

تومان می شود.
نکته قابل توجه این است که اگر ۹۹٪ هم به صاحبان محصول تخفیف 
بدهند و فقط یک درصد تعرفه را از مشتریان خود بگیرند به طور خالص 
ثانیه ای از یک میلیون و ۶00 هزار تومان تا ۲0 میلیون و ۸00 هزار تومان 

دریافت می کنند.
اگر میانگین قیمــت را ثانیه ای 1۲ میلیون تومــان فرض کنیم و جمع 
آگهی های پخش شــده در مســابقه اخیر را اعم از قبل و بین و بعد و 
زیرنویس و حک آرم را ۳0 دقیقه فرض کنیم، حداقل درآمد صدا و سیما 

از یک مسابقه ۲1 میلیارد تومان است.
البته هرچه لیگ جلوتر می رود صدا و ســیما قیمت ها را افزایش می 
دهد و در مسابقه دربی چندین برابر می شود. با توجه به این شرایط باید 
گفت چگونه پول حق پخش تلویزیونی فقط 100 میلیارد اعالم شــده و 
مابقی آن چه می شود؟ به نظر می رسد این موضوعی است که نیازمند 

شفاف سازی بهتری است تا اذهان عمومی و باشگاه ها روشن شوند.
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معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار خبرداد:

راه اندازی 2مرکز معاینه فنی موتورسیکلت در استان اصفهان
معاون حمل و نقل و 
ترافیک شــهرداری 
اصفهان در آغاز دوره آموزشــی یک 
روزه ویژه اعضای ستادهای معاینه 
فنی شهرداری های استان اصفهان با 
بیان ضرورت اجرای اقدامات کاهش 
آلودگی هوا و تامیــن ایمنی حمل و 
نقل و ترافیک برای شهروندان، از راه 
انــدازی  دو خــط معاینــه فنــی 
موتورســیکلت در اصفهان و برنامه 
ریزی در راســتای ارتقــای آموزش 
های فرهنگ ترافیک خبرداد.حسین 
حق شناس، یکی از  پیش نیازهای 
اصلی  »شهر زندگی« را هوای پاک و 
ایمنی در ترددهای شهری عنوان کرد 

و گفت: از طریق کنترل و معاینه فنی صحیح خودروها و موتورســیکلت ها می توان در زمینه کاهش 
آالینده های خودروها و افزایش سطح ایمنی به نتایج خوبی دست یافت. وی از اجرای برنامه های 
متعددی ازجمله برگزاری دوره هایی با هدف آموزش و ارتقای سطح دانش و اطالعات، هماهنگی و 
همگرایی با رویکرد شعار شهرداری اصفهان در این دوره »اصفهان من، شهرزندگی« خبر داد و افزود: 
طبق هماهنگی با دیگر شهرداری ها در سطح استان، این برنامه در کل استان اصفهان، قابل تسری و 
گسترش است .حق شناس با بیان برنامه های شهرداری از  سال های گذشته در زمینه معاینه فنی 
خودروها، اظهار کرد: در حال حاضر، یک مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین، هفت مرکز معاینه فنی 
خودرو های ســواری و یازده خط معاینه فنی در اصفهان فعال است. وی اعالم کرد: به منظور توسعه 
این مراکز، امسال دو مرکز معاینه فنی خودروهای سواری و برای نخستین بار، دو خط موتورسیکلت 
در استان راه اندازی می شود.معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان با بیان اینکه خودروهای 
ســنگین و موتورســیکلت ها در آمار تصادفات نقش قابل توجهی دارند، توضیح داد: اکنون اجرای 
معاینات فنی موتورسیکلت با همکاری پلیس امکان پذیر است و پس از آن که تعداد موتورسیکلت 
های معاینه فنی شده، افزایش یافت، از تردد سایر موتورسیکلت ها، جلوگیری خواهیم کرد و به سمت 

استفاده از حمل و نقل پاک و ایمن پیش می رویم.

شانه های اصفهان در انتظار فرود پروانه ها
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان سی و چهار دوره را پشت سر گذاشته؛ جشنواره ای 
که پسوند اصفهان را یدک می کشد و بسیاری از اهالی فرهنگ و هنر آن را به نام اصفهان می شناسند، 
اما بیش از ۱۰ دوره آن به میزبانی شــهر های دیگری از جمله همدان برگزار شده است.در دوره قبل هم 
شیوع کرونا بهانه ای شد تا پایتخت در میزبانی جشنواره سهیم و آیین پایانی در تهران برگزار شود. امسال 
خبر می رسد اصفهان باید با همدان و کرمان بر سر میزبانی جشــنواره رقابت کند و این گونه نیست که 

جشنواره ای که نامش با اصفهان پیوند خورده، در این شهر باقی بماند.

تجربه ناموفق میزبانی جشنواره در خارج از اصفهان
علی معرک نژاد، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری، اصفهان را بهترین گزینه برای میزبانی جشنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان خواند و گفت: نامه ای به استان هایی که متقاضی میزبانی از جشنواره 
هستند ارسال و شروطی در آن  ذکر شده که اصفهان با پذیرش آن شروط، آمادگی خود را برای میزبانی جشنواره 
اعالم کرده است.وی با بیان اینکه برگزاری جشنواره کودک و نوجوان در سایر استان ها تجربه موفقی نبوده 
افزود: همه افرادی که در دوره های مختلف، دست اندرکاران و دخیل در برگزاری جشنواره بوده اند معتقدند 
خروج جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان از اصفهان تجربه موفقی نبوده و اصفهان، بهترین مکان برای 
میزبانی آن است.مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری اصفهان یادآور شد: چندین بار به متصدیان 
برگزاری جشنواره اعالم کرده ایم که اصفهان هم از لحاظ بار فرهنگی و هم از لحاظ تجربه، برای میزبانی این 
رویداد سینمایی در حوزه کودک و نوجوان نسبت به استان های دیگر برتری دارد و باید نام اصفهان به عنوان 

میزبان، ثبت رسمی برای اصفهان شود، چون این جشنواره به نوعی، بخشی از هویت اصفهان شده است.

تبدیل جشنواره فیم کودک و نوجوان به نشان فرهنگی اصفهان
پوران درخشنده از کارگردان هایی است که معتقد اســت تعیین میزبانی غیر از اصفهان برای جشنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اشتباه است.وی می گوید: شهرداری اصفهان توانسته با نگاه 
تخصصی و رویکرد فرهنگی این جشنواره را طی ســال های اخیر به یک برند تبدیل کند.این کارگردان 
سینما با بیان اینکه اصفهان شهری با رویکرد فرهنگی و ظرفیت های فراوان تاریخی و هنری است، تاکید 
می کند: وقتی جایگاه برگزاری این جشنواره در شهری که دارای شأن فرهنگی خاص است، تعریف شده، 
انتقال آن تصمیمی غیرکارشناسی است و این جابه جایی هویت جشنواره را از بین می برد.درخشنده 
توضیح می دهد: انتقال جشنواره بین المللی فیلم های کودک و نوجوان لطمه جدی به اهداف بلندمدت 
و پراهمیت آن وارد می کند؛ در همه کشور ها جشنواره های فیلم کودک و نوجوان جایگاه و مکان ویژه خود 
را دارند و این مکان به هیچ عنوان تغییر پیدا نمی کند.وی اضافه می کند: اصفهان شهری تاریخی است 
که میهمانان خارجی جشنواره از سپری کردن وقت خود در آن لذت می برند و همین موضوع مشارکت 
بیشتر آن ها را در جشــنواره های بعدی، به دنبال دارد.این کارگردان سینما در عین حال می گوید: البته 
برای توسعه و برگزاری کیفی تر جشنواره باید اعتبار بیشتری تخصیص پیدا کند.به گفته درخشنده که  
ســاخت فیلم های نوجوان محوری همچون» رابطه« و»پرنده کوچک خوشبختی« را در کارنامه دارد، 
اهمیت برگزاری جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان از جشنواره فجر هم بیشتر است، چون 
کودکان و نوجوانان آینده سازان کشور هستند و باید برای امور مربوط به آن ها به درستی برنامه ریزی کرد.

تغییر میزبان جشنواره، کج سلیقگی است
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان باید در اصفهان باقی بماند و همانند جشنواره های فیلم 
فجر و عمار برای اکران هم زمان فیلم ها در سایر شهر ها یا استان ها برنامه ریزی شود. این را امرا... احمدجو 
کارگردان و فیلمنامه نویس می گوید.وی معتقد است  جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 
از آن جهت مهم است که مخاطبان آن آینده سازان کشور هستند و مشاهده فیلم خوب بهترین راهکار برای 
کاهش خألهای فکری ناشی از کمی مطالعه و ... است.این کارگردان با انتقاد از زمزمه های انتقال جشنواره از 
شهر اصفهان، می گوید: باصداقت تمام به فردی که اولین بار میزبانی جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و 
نوجوانان را به اصفهان داد آفرین می گویم، اصفهان به واقع پایتخت فرهنگی ایران و حتی جهان اسالم است.

خبر  روزگزارش

استاندار اصفهان پیگیر 
 ابالغ مصوبات سفر 
رییس  جمهور باشد

نماینــده مــردم خمینی شــهر در مجلــس 
با بیان اینکه اســتاندار اصفهــان پیگیر ابالغ 
مصوبات ســفر رییس  جمهور باشــد گفت: 
یک مــاه پیــش لیســت نهایــی مصوبات 
توســط اســتاندار بــرای ما ارســال شــد و 
تصور این بود کــه بالفاصله ابالغ شــود، اما 
 تاکنــون هیچ ابالغی انجام نشــده اســت.

حجت االسالم محمدتقی نقدعلی در گفت وگو 
با خبرنگار تســنیم در اصفهــان، در ارتباط با 
وضعیت مصوبات سفر رییس  جمهور به استان 
اصفهان اظهار داشت: ما به طور مکرر جلساتی 
برای اصالح، ترمیم و افــزودن مواردی که از 
لیســت مصوبات جا مانده بودند با استاندار، 
ادارات مربــوط، ســازمان برنامه اســتان و 
 معاونت اجرایــی رییس  جمهور داشــتیم.

وی افــزود: در حدود یک ماه پیش لیســت 
نهایی مصوبات توسط استاندار برای ما ارسال 
شد و تصور ما این بود که بالفاصله شاهد ابالغ 
آنها باشیم اما تاکنون هیچ گونه ابالغ بودجه ای 
بــه ادارات و مجموعه هــای مربــوط انجام 
 نشده اســت و ما منتظر این اتفاق هستیم .

نماینــده مــردم خمینی شــهر در مجلــس 
شورای اسالمی با اشاره به وضعیت مصوبات 
ســفر رییس  جمهــور بــه دیگر اســتان ها 
بیان کرد: در ســایر اســتان هایی که میزبان 
رییس  جمهــور بودند نیز مصوبــات یا ابالغ 
 نشــده و یا به مرحله اجرا نرســیده اســت.

وی ادامه داد: گاهی در ســفر های اســتانی 
بی دقتی هایــی رخ می دهــد و این موجب 
تاخیــر در فرآیند ها به دلیل اصــالح و ترمیم 
مصوبــات می شــود.نقدعلی بــا اشــاره به 
وظیفــه نهــاد اســتانداری در این مســیله 
گفت: از آنجا که براســاس قانون، اســتاندار 
اهرم اجرایی اســتان اســت، پیگیری این 
موضوع نیــز بر عهده اســتاندار بــوده و باید 
 خواستار ابالغ مصوبات از سوی دولت باشد.

وی خاطرنشان کرد: امیدوارم هر چه سریع تر 
امور مربوطه انجام و بودجه عنوان شده ابالغ 

شود.

پروژه مجموعه 
فرهنگی 
حسین آباد

عکس خبر

برگزاری دومین کنگره 24 هزار شهید و 400 سردار استان اصفهان
فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان گفت: دومین کنگره ۲۴ هزار شهید و ۴۰۰ سردار استان اصفهان سوم خردادماه سال آینده به مناسبت آزادسازی 
خرمشهر برگزار می شود.سردار پاسدار مجتبی فدا در یازدهمین جلسه استانی شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان اصفهان گفت: کنگره سرداران و شهدای 
انقالب اسالمی استان اصفهان سوم خردادماه سال آینده همراه با خدمات فرهنگی و اجتماعی به نیت ۲۴ هزار شهید برگزار می شود.وی با بیان اینکه برنامه ریزی 
این کنگره آغاز شده است و باید خاطرات و برنامه هایی برای آن آماده شود، تصریح کرد: تدوین محتوا های فرهنگی با محوریت خاطرات و نوشته های دفاع مقدس از 
جمله آن است.معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان نیز در این جلسه ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدا گفت: باید با برنامه ریزی هرچه بیشتر اقشار مختلف 
به ویژه جوانان و نوجوانان را مورد خطاب قرار داد.محمدرضا جان نثاری از فرمانداران، بخشداران و شهرداران و دهیاران خواست، هرچه سریع تر نسبت به ارسال آمار و 
اطالعات معابر و اماکن مزین به نام شهدا در قالب طرح اطلس شاهد به دبیرخانه شورا اقدام کنند و نیز هرچه سریع تر ساز و کار کنگره شهدای استان آماده و به طور 
ویژه مباحث آن دنبال شود.وی افزود: یادواره شهدای کارمندان دولت پس از یک وقفه باید با شکوه بیشتر و با همکاری استانداری، بنیاد و بسیج کارکنان و سایر 
دستگاه ها برنامه ریزی و اجرا شود.بهرام عبدالحسینی، مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان نیز در این جلسه گفت: با توجه به مصوبات شورا و با تخصیص بخشی 

از اعتبارات برنامه ساخت چندین فیلم و سریال به ویژه در خصوص معرفی سرداران خرازی و کاظمی آغاز شده است.

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت:تاکنون 
۱۴۶ هــزار و ۷۷ زائر اربعین در اســتان اصفهان در 
سامانه سماح برای اربعین امسال ثبت نام کرده اند.

علیرضا صادقی اظهار کرد: تاکنون ۱۴۶ هزار و ۷۷ نفر 
در استان اصفهان و یک میلیون و ۶۲۷ هزار نفر نیز در 
کل کشور برای اربعین امسال ثبت نام کرده اند. تعداد 
متقاضیان زن ۶۳ هزار و ۶۸۲ نفر و تعداد متقاضیان 

مرد ۸۵ هزار و ۵۵۰ نفر در استان بوده است.
وی افزود: بیشــترین ثبت نام در استان مربوط به 

شهر اصفهان با ۷۷ هزار و ۶۰۸ نفر بوده است، پس از 
اصفهان، شهر های خمینی شهر، نجف آباد، شهرضا 
و شاهین شهر به ترتیب بیشترین تعداد متقاضی 

اربعین امسال را داشته اند.
مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان درخصوص 
بیمه زائران، افــزود: از دهم تیرمــاه ثبت نام بیمه 
زائران شــروع و همچنان ادامــه دارد، این مرحله 
پیش ثبت نام بوده و از بیست وسوم مردادماه زائران 
می توانند ثبت نام خود را در سامانه سماح با پرداخت 
۱۸ هزار تومان حق بیمــه قطعی کنند. پرداخت این 
حق بیمه موضوع بسیار مهمی است که برای زائران 
بسیار کارآمد اســت.وی ادامه داد: به تمام زائران، 
تاکید کرده ایم دو دوز واکســن خود را زده باشند و 

شرط ثبت نام آن ها تزریق دو دوز واکسن است. با 
این وجود به زائران تاکید شــده اگر دو دوز واکسن 
تزریق کرده اند، دوز سوم و بعد از آن دوز چهارم یادآور 
را هم تزریق کنند.صادقی با بیان اینکه زائران تست 
پی سی آر منفی را همراه خود داشته باشند، تاکید 
کرد: از توصیه های دیگر ما به بیماران دیابتی، کلیوی، 
سرطانی، آسم شدید، بیماری های واگیردار و تست 
کرونای مثبت این است که از انجام سفر خودداری 
کنند. به افراد باالی ۶۰ سال و بیماری های خاص نیز 
توصیه کردیم تا جایی که می توانند مشرف نشوند؛ 
زیرا امکانات خدمات ویژه پزشکی در این سفر وجود 
ندارد. اگر هم مشرف می شوند به طور حتم دارو های 

خاص را همراه خود داشته باشند.

مدیرکل حج و زیارت استان خبرداد:

ثبت نام 146 هزار و ۷۷ زائر اربعین از استان اصفهان

 اما و اگر گذر خط دو مترو از قلب اصفهان؛

لطفا »تاریخ داری« کنید

ما از کنــار فریاد های تاریخ گذر می کنیــم بدون اینکه 
برگردیم و به پشت سر نگاه کنیم، به شناسنامه شهری که 
به تاریخ و هویتش می بالیم. چاره ای هم نیست. یا اصفهان را باید محصور 
شده در دیوار های ســنت ببینیم یا اینکه با قدمی بلند، از برگ های خاک 
خورده تاریخ بگذریم و به سوی دنیای مدرن حرکت کنیم، آن هم با سرعت 
باد.آیا جمع آن ها امکان پذیر است؟ می توانیم روی ریل توسعه حرکت کنیم 
و در هر ایستگاه فاتحه ای برای تاریخ و هویت باستانی شهرمان بخوانیم، یا 
اینکه با احتیاط قدم برداریم و آنجا که تاریخ به ما چراغ سبز نشان می دهد 
سرعت را بیشتر کنیم و ما هم خود را به جمع شهر های تاریخی و پیشرفته 

دنیا برسانیم؟

با تأمل بیشتر »تاریخ داری« کنید
این ۲ پیشنهاد پیش روی مسئوالن شهر ماست، تا مطالعه کنند و تصمیم 
بگیرند که با گذشــته اصفهان چگونه باید رفتار کنند. چشم خود را به روی 
تاریخ هزاران ساله شهر ببندند و حفر الیه های زیرین شهر را سرعت ببخشند 
یا با تأمل بیشتر »تاریخ داری« کنند و همزمان با آن شهر را به سمت توسعه 
حرکت دهند.انتخاب بین این ۲، از زمانی مطرح شد که مدیران شهر، قطار 
شهری را راهی برای حرکت ســریع تر در زیر زمین انتخاب کردند. انتخاب 
درستی است. اصفهان بزرگ، آلوده و شلوغ راهی جز انتخاب مسیر های 
جدید برای رسیدن به مقصد ندارد، پس یا باید مسیر های قدیمی را انتخاب 

کنند و از دور نظاره گر توســعه حمل و نقل در دیگر شــهر ها باشند یا دل به 
جاده های زیرزمینی بزنند.راهی که برای اصفهان انتخاب شــده، راه دوم 
است. ظرفیت خیابان های شهر تکمیل و نفس ها تنگ و مترو راه حل خوبی 
برای فرار از شلوغی و آلودگی سطح شهر اســت؛ اما در این میان دغدغه 
دوست داران تاریخ هم بجاست.با ســرعت گرفتن روند احداث خط دوم 
قطار شهری اصفهان، یک بار دیگر اتفاقات خط یک، یادآوری شد. زمانی که 
قرار بود مترو، شاه راه ارتباطی شمال به جنوب اصفهان را با گذر از آثار تاریخی 
برجسته طی کند. این بار، گذر مترو از میدان امام علی )ع( مطرح است. 
همان میدان کهنه یا عتیق که می گویند عمرش به دوران سلجوقیان و حتی 
قبل از آن می رسد.پیش پای سازندگان خط دوی مترو، سه راه وجود دارد. 
گذر از زیر مسجد جامع عتیق، گذشتن از منطقه جویباره و یا عبور از حوالی 
مقبره کهن امامزاده اسماعیل )ع( و شعیای نبی. آنچه دوست داران میراث 
فرهنگی را بر آن داشته تا دغدغه های خود را مطرح کنند، احتمال انتخاب 

راه حل اول است.

روند ساخت مترو با مطالعه انجام شود
علیرضا جعفری زند، پژوهشگر تاریخ و باستان شناس اصفهانی گفت: بار ها 
گفته ام که تاریخ اصفهان در زیر اصفهان امروزی مدفون اســت. وقتی در 
ساختار قدیمی اصفهان قرار می گیریم، یعنی همان مرکز شهر، تمام مناطق 
پر است از آثار تاریخی؛ بنابراین کار احداث مترو و عبور تونل ها از زیر زمین 

باید با مطالعه انجام شود.
وی ادامه داد: کشور های تاریخی می توانند برای ما الگوی خوبی باشند، در 
رم و لندن باستان شناسان کاوش می کردند و چراغ سبز نشان می دادند و 
می گفتند مترو چگونه می تواند از زیر زمین عبور کند. حتی گاهی ساخت 
برخی ایستگاه ها ۳۰ تا ۴۰ سال طول می کشید. علت طوالنی شدن این روند، 
اهمیت تاریخ بود، به گونه ای که کار طوری پیش برود که ضرر و لطمه ای به 
الیه های باستانی نزند.این باستان شناس اصفهانی به ورود دستگاه حفار 
به ایستگاه چارسو نیز اشاره کرد و افزود: این خیابان بخشی از اصفهان کهن 
اســت و هیچ مطالعه ای راجع به الیه های باستانی آن انجام نشده است. 
البته فعال فقط بحث میدان عتیق مدنظر است، اما تا جایی که اطالع دارم 
درباره این میدان نیز اتفاق خاصی نیفتاده است.وی بیان کرد: یادم می آید 
زمانی که قرار بود تونل مترو از زیر چهارباغ عبور کند، مصاحبه کردم. آن زمان 
صحبت هایی در خصوص توقف پروژه در این مسیر مطرح بود. همان زمان 
به خبرنگار ها گفتم االن که در حال مصاحبه با من هستید مطمئن باشید 
تونل مترو در حال احداث است. همین هم بود. چون یک دفعه اعالم کردند 
که به سی و سه پل رسیدیم.جعفری زند اظهار کرد: بنابراین اخبار و گزارش ها 
همسو با ساخت مترو نیست و آن ها کار خود را متوقف نمی کنند. این پروژه 
ادامه پیدا می کند و متاسفانه تمام الیه های باستانی از بین می رود و با این 

کار تاریخچه اصفهان مخدوش می شود.

پیشینه اصفهان امروز در زیر پای ماست

وی افزود: پیشینه اصفهان امروز در زیر پای ماست و هر کدام که از بین برود 
بخشی از تاریخ این شهر گم و به فراموشی سپرده می شود.

این باستان شناس تاکید کرد که مخالفتی با مدرنیته نداریم، اما باید طبق 
اصول پیش برویم. وی در همین خصوص ادامــه داد: اصول یعنی اینکه 
مطالعه کنیم و بعد چراغ سبز برای عبور مترو نشان بدهیم. مثل کشور هایی 
که زودتر از ما شروع و راه حل این موضوع را پیدا کردند. آن ها هم الیه های 
باستانی را حفظ کردند و هم با مطالعه، ایستگاه های مترو را شکل دادند.وی 
ادامه داد: امروز دستگاه تی بی ام حرکت می کند و هرچه هست و نیست را 
بیرون می ریزد، در این میان ممکن است آثار ارزشمندی از بین روند.جعفری 
زند درباره سه گزینه مطرح شــده برای عبور مترو از میدان امام علی )ع( 
گفت: هر سه گزینه در مرکز قلب باستانی اصفهان قرار دارد. بار دیگر تاکید 
می کنم که نیاز به مترو داریم، اما با مطالعه. نه اینکه ناظر باستان شناسی 
را به صورت صوری قرار دهند. یک نفر ناظر چه می تواند بکند. هیچ شخص 
قدرتمند از باستان شناسان اصفهانی که بر تاریخ اصفهان احاطه داشته باشد 
در روند کار حضور ندارد و قاطعانه می گویم که حضور ناظر، جنبه تشریفاتی 
دارد.با وجود دغدغه های اهالی میراث فرهنگی، مدیرعامل قطارشــهری 
اصفهان تاکید دارد که حفظ میراث فرهنگی بسیار مهم است.سید محسن 
واعظی فر در این زمینه اظهار کرد: حفظ میراث فرهنگی اصفهان برای ما مهم 
است، اما دیگر کشور های تاریخی نیز در عین اینکه آثار خود را حفظ کرده اند، 
مترو نیز ساخته اند.وی ادامه داد: با اخذ مشاوره از این کشورها، تمهیداتی 

در نظر گرفتیم که همزمان با ساخت مترو آثار تاریخی مان نیز حفظ شود.

مهر

عکس: ایمنا



 شنبه 29  مرداد 1401 / 22 محرم 1444 / 20  آگوست 2022 / شماره 3604

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

رتبه:3    ضریب کیفی روزنامه: 53/4
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

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

آبرساني به مسكن محرومين روستای جشوقان از توابع تودشك منطقه كوهپايه 
انجام شد.به گزارش روابط عمومی آبفای کوهپایه، این عملیات با لوله پلی اتيلن 
قطر63 میلیمتر به طول حدود 600 متر به صورت امانی انجام شد. با انجام اين 
عمليات 42 خانوارمی توانند از نعمت آب ســالم و بهداشتی برخوردار شوند. 

همچنین به گزارش روابط عمومی آبفای کوهپایه، آبرســانی به مزرعه یعقوب 
از توابع تودشك منطقه كوهپايه هم انجام شد. این عملیات با لوله پلی اتيلن 
قطر 63 میلیمتربه طول حدود150متر به صورت امانی صورت گرفت. با انجام 

اين عمليات اهالی اين روستا از نعمت آب سالم و بهداشتی برخوردار شدند.

رییس اداره ارتباطات و اطالع رســانی اداره کل راه و شهرســازی استان اصفهان 
ضمن بیان نحوه ثبت نام خانه های ســازمانی در سامانه امالک و اسکان کشور، 
گفت: ساکنین در خانه های سازمانی استان اصفهان اطالعات اقامتگاهی خود 
را ثبت کنند.حسن کحال زاده اظهار کرد: ســاکنین در خانه های سازمانی استان 
amlak.mrud. اصفهان با ورود به سامانه ملی امالک و اسکان کشور به نشانی

ir نســبت به ثبت اطالعات اقامتی خود اقدام کننــد.وی در خصوص نحوه ثبت 
نام خانه های سازمانی در این سامانه اذعان داشــت: فرد اظهار کننده اطالعات، 
با وارد کردن شماره تلفن همراه خود در سامانه و پس از دریافت کد فعال سازی 
از طریق پیامکی که برای وی ارسال می شــود، می تواند وارد سامانه شود.وی با 
تاکید براینکه مالکیت شماره تلفن همراه می بایست متعلق به خود شخص باشد، 
گفت: مرحله اول این فرآیند به تایید یا ویرایش محل سکونت فعلی اختصاص 
دارد که صحیح یا نادرست بودن آدرس نمایش داده شده در سامانه را می توانند 
با انتخاب گزینه های تایید و یا عدم تایید مشخص کنند.   رییس اداره ارتباطات و 
اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان بیان داشت: در این سامانه 
تمهیداتی اندیشیده شــده است تا در صورت عدم اطالع ســاکنین در خانه های 
سازمانی از کدپستی خانه، با انتخاب گزینه )یافتن کدپستی(، بتوانند کدپستی 
محل سکونت خود را دریافت و مشاهده کنند.  وی گفت: در مرحله بعدی با توجه به 
اینکه خانه های سازمانی در مالکیت یک شخص حقوقی یا همان سازمان مربوطه 
است می بایست گزینه )شخص دیگری مالک است( را انتخاب کنند، که با انتخاب 

آن فقط الزم است شناسه ملی سازمان مربوطه وارد شود، در اینجا نیز در صورت 
عدم اطالع از شناسه ملی سازمان مربوطه از گزینه یافتن شناسه ملی می توانند 
کمک بگیرند.  کحال زاده افزود: الزم است اطالعات محل سکونت و اقامتی نیز در 
این سامانه وارد شود همچنین برای ثبت شناسه قبض برق در صورتی که انشعاب 
برق خانه یک پارچه است و برای هر واحد مجزا نیست می بایست شناسه قبض 
برق کل مجتمع وارد شود.  وی گفت: ســاکنین در خانه های سازمانی در صورت 
ورود صحیح اطالعات با انتخاب گزینه ثبت نهایی، مراحل ثبت ملک محل سکونت 
شان )خانه سازمانی( به اتمام می رسد و در پایان ملک محل سکونت در بخش 

اقامتگاه ها اضافه می شود.  

مدیر انرژی و سیاالت فوالد مبارکه، به تشریح میزان مصارف انرژی در فوالدسازی 
و اقدامات فوالد مبارکه در این راستا اشاره  کرده و اظهارکرد: در دنیا دو روش عمده 
جهت تولید فوالد وجود دارد: یکی روش کوره بلند و استفاده از انرژی زغال سنگ 
فراوری شــده )کک( که 70 درصد فوالدســازی های دنیا از این روش استفاده 
می کنند و دیگری روش احیای مستقیم و کوره های قوس الکتریکی که در فوالد 
مبارکه از روش دوم استفاده می شود. ازآنجاکه دسترسی به گاز طبیعی به عنوان 
یک منبع انرژی پاک در همه جای دنیا وجود ندارد، عمده صنایع تولیدکننده فوالد 
به سمت استفاده از روش کوره بلند رفته اند که به دلیل انتشار دی اکسید کربن که 
یک گاز گلخانه ای است، این روش آلودگی های خیلی زیادی به همراه دارد.در 
روش دوم و با اســتفاده از انرژی گاز طبیعی، فوالد به مراتب پاک تری نسبت به 
روش کوره بلند تولید می شود. به دلیل وجود مزیت گاز طبیعی بیش از 70 درصد 
فوالدسازی های کشور از روش کوره های احیا مستقیم و کوره های قوس الکتریکی 
استفاده می کنند.ســید امیر طباطبائیان  گفت: انرژی مصرفی در کشور ما و در 
دنیا دقیقا روبه روی هم هستند، اما اهمیت وجود انرژی برای هر دو فرآیند کامال 
مشهود است و اگر انرژی نتواند برای تولید فوالد تامین شود، این صنعت دچار 
رکود و توقف می شود. مسئله استفاده از سوخت پاک یا همان گاز طبیعی باعث 
می شود انتشار گاز دی اکســید کربن نصف روش کوره بلند باشد.مدیر انرژی و 
سیاالت فوالد مبارکه تصریح کرد: استفاده از سوخت پاک گاز طبیعی تولید کربن 
بسیار کمتری نسبت به روش کوره بلند دارد. پس اینکه عنوان می کنیم در ایران 
از روش پاک و بهتری برای تولید فوالد استفاده می کنیم به همین دلیل است. در 
دنیا هم کشورهایی که منابع گاز ارزان یا منابع سرشار گاز داشته باشند این روش 
ارجحیت دارد، چون این روش هم ارزان اســت و هم دوستدار محیط زیست و 
درعین حال روش ایدئالی برای تولید فوالد است. کشــورهایی که در این زمینه 
بیشتر کارکرده اند آمریکا و مکزیک هستند که به خاطر وجود منابع گاز از این روش 
استفاده می کنند.وی گفت: برای مصرف انرژی یک شاخص جهانی تعریف  شده 
است. این شاخص همه روش های تولید فوالد را باهم هم سنگ می کند، یعنی 
نمی توانیم بگوییم چون روش تولید فوالد در ایران اســتفاده از احیای مستقیم 
است، مصرف انرژی برق بیشــتر از روش کشورهایی است که قوس الکتریکی 
ندارند. این حرف اشتباه است، چون در کشور ما از انرژی الکتریکی و در فرآیند 
کوره بلند از انرژی زغال سنگ استفاده می شود. بنابراین واحد مشترکی تعریف  
شده که نشــان می دهد به ازای هر تن فوالد چند گیگاژول انرژی مصرف  شده 
است. این واحد زبان مشترکی است بین تمام فرآیندهای تولید و ما بر اساس 
این شــاخص می توانیم بگوییم میزان مصرف انرژی ما خوب است یا بد.مدیر 

انرژی و ســیاالت فوالد مبارکه تاکید کرد: در فوالد مبارکه مصرف انرژی به ازای 
تولید تختال نزدیک 22.۹ گیگاژول بر تن اســلب اســت. البته این عدد ممکن 
است به دلیل محدودیت هایی که وجود دارد، در فصول مختلف متفاوت باشد. در 
دنیا هم این اعداد متفاوت است؛ مثال در انگلستان 18.5 گیگاژول بر تن اسلب 
و در امریکا 23 گیگاژول بر تن اسلب، در هند 27 و اوکراین 2۹ و در شرکت های 
فوالدساز ژاپنی اعداد کمتر اســت.به طورکلی میزان مصرف انرژی فوالد مبارکه 
مطابق با استانداردهای جهانی اســت. اگرچه در دنیا بهترین نیستیم، ولی به 
سمت بهترین ها درحال حرکتیم؛ این در حالی است که مصرف انرژی در شرکت 
هم اعداد قابل قبولی نسبت به سایر فوالدسازهای جهانی به شمار می رود.وی 
خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه سال 71 تاسیس و در سال 77 کمیته عالی انرژی 
در آن ایجاد شد. ریاست این کمیته به عهده معاونت بهره برداری است و معاونت 
تکنولوژی، مهندسی کارخانه و کل مدیران نواحی تولیدی عضو این کمیته هستند؛ 
ضمن اینکه دبیری کمیته را هم ناحیه انرژی و سیاالت بر عهده دارد. این کمیته با 
این هدف ایجاد شده که بتوانیم اول  از همه، انرژی موردنیاز خطوط تولید را تامین 
کنیم و در مرحله بعد از بهترین و به روزترین تکنولوژی ها در روش های تولید خود 
بهره ببریم تا با استفاده از روش بهینه، هم منافع اقتصادی کسب کنیم و هم میزان 
مصرف انرژی و آلودگی محیط زیست را به حداقل برسانیم. موضوع بعدی استقرار 
سیستم مدیریت انرژی اســت که با کمک این کمیته و اقدامات انجام شده، از 
سال ۹4 موفق شدیم اســتاندارد مصرف انرژی یا همان ایزو 50001 را در شرکت 
پیاده سازی کنیم و هرسال این استاندارد تمدید شده است. تمدید این گواهینامه 
به منزله این است که برای مدیریت انرژی برنامه ریزی می کنیم که موجب کاهش 

مصرف انرژی می شود.

آبرسانی به مزرعه يعقوب کوهپایه و روستای جشوقان

مدیر انرژی و سیاالت فوالد مبارکه خبرداد:

کاهش مصرف گاز طبیعی در فوالد مبارکه
رییس اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان:

 ساکنین در خانه های سازمانی استان اصفهان، اطالعات اقامتگاهی 

خود را ثبت کنند 
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