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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

تبدیل تهدید به فرصت با اجرای ۸۶ هزار هکتار طرح آبخیزداری در استان اصفهان؛

فرصت آبی برای گذر از وضعیت قرمز

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تاکید کرد:

 همکاری فوالد مبارکه
 با نهاد های نظارتی

 10 مورد سگ گزیدگی
  از ابتدای سال در
 استان اصفهان

توانایی تولید بیش از 
400 فرآورده نفتی در 

پاالیشگاه اصفهان

ثبت نام 161 هزار زائر 
 اربعین از استان اصفهان 

در سامانه سماح

طرح اطعام واحسان 
حسینی فرصتی 

برای کمک به 
نیازمندان واقعی

رییس سازمان جهادکشاورزی استان خبر داد :

افتتاح 179 پروژه با 821 میلیارد 
تومان اعتباردر هفته دولت 
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آگهی مزایده عمومی شماره 401-05

شرکت عمران شهر جدید بهارستان  م الف: 1368838

شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد تعدادی از زمینهای تجاری- خدماتی، درمانی، فرهنگی، کارگاهی –انبار ، مختلط )تجاری  - مسکونی( و مسکونی ویژه 
 )www.setadiran.ir( خود را از طریق مزایده عمومی به صورت نقد و اقساط به شرح زیر و با جزییات مندرج در اسناد مزایده را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

با شماره شناسایی 2001001352000006 و کد مزایده گزار شماره 1352 در سامانه مزایده بصورت الکترونیکی بفروش برساند:

* زمان انتشار در روزنامه )نوبت اول( 1401/06/01 ساعت 8 صبح
* زمان انتشار در روزنامه )نوبت دوم(: 1401/06/02 

* مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/06/12 تا ساعت 19 بعد از ظهر خواهد بود
* آخرین مهلت ارسال و تحویل پیشنهاد قیمت در سامانه: روز 1401/06/22 ساعت 19 بعد از ظهر می باشد.

* زمان بازگشایی: 1401/06/23 ساعت 8 صبح )تحویل ضمانت شرکت در مزایده الزاما تا روز 1401/06/21 ساعت 13/30 بعد از ظهر بصورت پاکت شده تحویل دبیرخانه 
شرکت شده و رسید دریافت نمایند.

* زمان اعالم به برنده: 1401/06/24
* آخرین مهلت دریافت وجوه نقدی پس از برنده شدن در مزایده از برنده: 1401/06/31 

* حد نصاب برای بازگشایی پاکتهای مزایده، حداقل یک شرکت کننده در مزایده می باشد.
* اعالم اسامی برندگان در تابلو اعالنات شرکت عالوه بر سامانه، به منزله ابالغ به برنده مزایده می باشد.

  حضور متقاضی در کمیسیون بازگشایی بالمانع است
www.baharestan.ntdc.ir :پایگاه اینترنتی   

baharestan_new_town :)کانال اجتماعی شرکت )اینستاگرام 
 تلفن: 96 – 36861090 داخلی 209 دفتر فروش 

مناقصه عمومی یک مر حله ای )نوبت دوم(

سعید ابریشمی راد – شهردار شاهین شهر م الف: 1368773

فراخوان عملیات اجرایی بخشی از پیاده رو سازی با اولویت محله های گلدیس و هشت بهشت
شهرداری شاهین شهر در نظر دارد فراخوان عملیات اجرایی بخشی از پیاده رو سازی با اولویت محله های گلدیس و هشت بهشت به شماره 2001094734000042 را 

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

 کلیه مراحل برگــزاری فراخــوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا بازگشــایی پاکت هــا 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 برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز 

و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانی: 
- تاریخ انتشار فراخوان: 1401/05/31

- 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 1/875/000/000 ریال

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

روند واکسیناسیون نوبت سوم و چهارم 
در اصفهان پیشرفت خوبی ندارد

پیشرفت 17 درصدی احداث تقاطع 
غیرهمسطح اتصال بلوار تابان به آسمان

خانه امن خدا

 مدیر اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان می گوید 
 هرچه جوانان بیشتر در یک مسجد حضور داشته و از آن استقبال کنند،

 آن مسجد نمره باالتری در ارزیابی می گیرد؛

نوبت اول

چاپ اول

 شرکت عمران 
شهر جدید بهارستان

3

سرپرست شرکت توزیع 
برق اصفهان خبرداد: 

افتتاح 175پروژه 
برق رسانی با 90 

میلیارد تومان اعتبار 
در هفته دولت

سازمان آگهی های 

روزنامه زاینده رود

031-36284167-8

با زاینده رود جاری شوید

zayanderoudonline.ir

شهادت امام سجاد)ع( را تسلیت می گومیی



سه شنبه 1  شهریور  1401 /  25 محرم 1444  /  23  آگوست  2022 / شماره 3607 

وزیر دفاع روسیه: 

روسیه 3 بار موشک مافوق صوت کینژال در اوکراین مستقر 
کرده است

ایســنا نوشــت: وزیر دفاع روســیه اعالم کرد، مســکو در طول عملیات نظامی ویژه در اوکراین سه بار 
موشک های مافوق صوت کینژال را مستقر کرده است.به گزارش خبرگزاری رویترز، موشک های کینژال 
بخشی از مجموعه تسلیحات مافوق صوت جدیدی هستند که والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه در 
سال ۲۰۱۸ میالدی در جریان سخنرانی جنگ طلبانه اعالم کرد. پوتین در آن سخنرانی گفته بود که این 
تسلیحات مافوق صوت می توانند هر نقطه از جهان را هدف بگیرند و از سپر دفاع موشکی ساخت آمریکا 
نیز بگریزند.سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه در جریان سخنرانی در تلویزیون ملی کشورش گفت: این 
موشک ها موثر بودن خود را در هدف گرفتن اهداف با ارزش در هر سه مورد ثابت کرده اند.وی این موشک ها 
را به عنوان موشک هایی که قابل مقایسه با تسلیحات دیگر نیستند و همچنین به عنوان موشک هایی 
که ساقط کردن شان در هنگام پرواز تقریبا غیرممکن است، تحسین کرد.شویگو در مصاحبه ای با شبکه 
روسیه یک گفت: ما موشک  کینژال را سه بار در طول عملیات نظامی ویژه در اوکراین مستقر کرده ایم. در 

هر سه مورد، این موشک ویژگی های درخشانی نشان داد.
 

دیدار »بن سلمان« و »عمار الحکیم« در جده
خبرگزاری عربستان از دیدار ولیعهد این کشور با رهبر جریان حکمت ملی عراق در شهر جده خبر داد.

خبرگزاری رسمی عربســتان )واس( اعالم کرد که محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور و سید عمار 
الحکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق در شهر جده با یکدیگر دیدار کردند.واس در این باره گزارش 
داد که بن سلمان و عمار الحکیم روابط عراق و عربستان سعودی را بررسی کردند. طبق این گزارش، 
دو طرف همچنین درباره مسائل مشترک دیگر میان دو کشور تبادل نظر کردند. واس همچنین اعالم 
کرد که این دیدار با حضور خالد بن سلمان، معاون وزیر دفاع، مساعد بن محمد العیبان، مشاور امنیت 
ملی عربستان، عبدالعزیز الشمری، سفیر ریاض در بغداد انجام شد. عمار الحکیم بامداد پنجشنبه 
وارد عربستان شد و با معاون وزیر خارجه این کشور در جده دیدار کرد.محمد اللکاش، از رهبران جریان 
حکمت ملی عراق در گفت وگو با سایت بغداد الیوم اظهار کرد: سفر عمار حکیم، رهبر جریان حکمت 
ملی عراق به عربستان هیچ ارتباطی با بحران سیاسی موجود در عراق ندارد زیرا آن موضوعی مختص 

عراق است و عمار حکیم نیز با هر گونه دخالت خارجی در این بحران مخالف است.
 

چین تجاوز به مرزهای تایوان را عادی سازی می کند
چندین روز از سفر نانسی پلوسی به تایوان می گذرد؛ اما هنوز روابط چین و تایوان درگیر تنش است.

پکن به دنبال دیدار رییس مجلس نمایندگان آمریکا از تایوان مانورهای نظامی خود را در آســمان و 
آب های متعلق به تایوان افزایش داده اســت. برخی محققان معتقدند در واقع چین سفر پلوسی را 
بهانه ای کرده است تا به اهداف خود درباره تایوان دست پیدا کند. این عده بر این عقیده هستند که چین 
سعی دارد تا از موقعیت به گونه ای اســتفاده کند که از این به بعد به حریم آبی و هوایی تایوان احترام 
نگذارد و این مسئله را هم عادی ســازی کند.بالفاصله بعد از فرود هواپیمای پلوسی در تایوان ارتش 
چین مانور چهار روزه ای را در منطقه اطراف این جزیره آغاز کرد. این مانورها شامل شلیک موشک های 
بالستیک به سمت آب های اطراف تایوان، حرکت کشتی های جنگی چینی در تنگه تایوان و وارد شدن 
ده ها هواپیمای جنگی به حریم هوایی این جزیره بود. بر اساس آمار وزارت دفاع تایوان از زمان پایان 
این رزمایش ها هواپیماهای جنگی چین، به عبور از خط مرزی هوایی چین و تایوان ادامه داده اند. از ۸ 
آگوست تا ۱۶ آگوست هرروز بین ۱۰ تا ۲۱ هواپیمای ارتش چین از خط میانه تایوان و چین عبور کرده اند.

به گفته وزارت دفاع تایوان، در ماه جوالی یعنی یک ماه قبل از سفر پلوسی هواپیماهای جنگی چینی 
تنها یک بار از مرز چین به سمت تایوان رد شدند.

کاخ سفید: 

توافق، قریب الوقوع نیست

یک پایگاه خبری آمریکایی گزارش داد: مقامات کاخ سفید در روزهای 
اخیر به صهیونیســت ها اطمینان داده اند که در مذاکرات برجامی هیچ 
امتیاز جدیدی به ایران داده نشده است و حصول توافق هم قریب الوقوع 
نیست.به گزارش ایســنا، پایگاه خبری –تحلیلی آکسیوس در گزارش 
خود به نقل از مقامــات آمریکایی و صهیونیســتی تصریح کرد: اگرچه 
دولت جو بایدن، رییس جمهور آمریکا در روزهای اخیر تالش کرده است 
به اسراییل اطمینان دهد که در مذاکرات احیای برجام امتیاز جدیدی به 
ایران نداده است، مقامات اسراییلی می گویند که آنها اطمینان ندارند.بنابر 
این گزارش، مقامات کاخ سفید در روزهای گذشته به همتایان اسراییلی 
خود اطمینان داده اند که  با وجود برخی گزارشــات در رسانه ها مبنی بر 
امتیازدهی واشنگتن به تهران در جریان مذاکرات وین، آمریکا هیچ امتیاز 
جدیدی به ایران نداده اســت.یک مقام آمریکایی به این پایگاه خبری 
گفت: توافق در وین ممکن است نسبت به دو هفته پیش نزدیک تر باشد، 
اما همچنان نتیجه مذاکرات دارای ابهام اســت زیرا هنوز شکاف هایی 
وجود دارد. در هر حال، توافق قریب الوقوع به نظر نمی رسد.آکســیوس 
افزود: مقامات اسراییلی  تایید کردند که در روزهای اخیر گفت وگوهای 
زیادی با ایاالت متحده صورت گرفته و در حالی که بیشتر بحث ها پشت 
درهای بسته انجام و دشوارتر شده است، هدف این بوده است که مطمئن 
شود کاخ سفید متوجه شده که نگرانی های اسراییل چقدر جدی است.در 

همین راستا، ایال هوالتا، مشاور امنیت ملی رژیم صهیونیستی قرار است 
به واشنگتن برود و در کاخ سفید با جیک سالیوان همتای آمریکایی خود 
دیدار کند.به گزارش آکسیوس، اما اسراییل از این اطمینان بخشی های 
آمریکا راضی نشده است. یک مقام اسراییلی در این باره گفت که مذاکرات 
با واشنگتن درباره تهران در روزهای گذشته سخت تر شده است اما یائیر 
الپید، نخست وزیر اسراییل قصد ندارد به طور علنی به کارزار علیه بایدن 
پیرامون توافق هســته ای با ایران بپردازد.یک مقام ارشد صهیونیستی 
نیز به این پایگاه خبری گفت: سیاســت ما این نیست که مانند آنچه در 
سال ۲۰۱۵ رخ داد، به رویارویی آشــکار با ایاالت متحده )بر سر برجام( 
برسیم. ما روابط با دولت بایدن را مانند نتانیاهو با اوباما خراب نمی کنیم.

آدرین واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید اظهار داشت: 
ما در حال گفت وگوهای فشرده و مداوم با اسراییل درباره ایران هستیم. 
هوالتا ،مشاور امنیت ملی اسراییل در روزهای آتی به واشنگتن می آید. 
هیچ حامی بزرگ تری از رییس جمهور بایدن برای امنیت اسراییل وجود 
ندارد.به گزارش آکسیوس، اگر توافق هسته ای پیش از انتخابات نوامبر 
در اسراییل اعالم شود، می تواند ابزاری سیاسی به بنیامین نتانیاهو، رهبر 
ائتالف راســت گرا بدهد تا علیه یائیر الپید، نخست وزیر کنونی اسراییل 
استفاده کند. از این رو، نگرانی اسراییل با این واقعیت تشدید شده است 
که آنها در حال حاضر در یک کارزار انتخاباتی قرار دارند.به گزارش ایسنا، 

هفته گذشته ایران جمع بندی نهایی خود درباره متن پیش نویس توافق 
احیای برجام را به هماهنگ کننده مذاکرات هسته ای تحویل داد تا آمریکا 
پس از بررسی، پاسخ خود را به آن بدهد، اما از زمان دریافت این پاسخ تا 
امروز صرفا شاهد موضع گیری متناقض مقامات و رسانه های گروهی این 
کشورها بوده ایم.مقامات ایران بر این باورند که پاسخ شان به ایده های 
جوزپ بورل رییس سیاســت خارجی اتحادیه اروپــا و آن چه امروز به 
عنوان متن پیش نویس توافق مشخص شده است، راهگشاست.  پس 
از دریافت جمع بندی ایران از سوی اتحادیه اروپا، مقامات اروپایی و نیز 
فرانســوی واکنش مثبت و رو به جلویی درباره جمع بندی نهایی ایران 
داشتند و بعضا عنوان کردند که پیشنهادات ایران منطقی، سازنده و دلگرم 
کننده است.بر اساس آنچه رسانه های غربی به نقل از مقامات اروپایی 
و غربی اعالم کردند، جمع بندی ایران بیشــتر روی مسائل باقی مانده 
مرتبط با تحریم ها و تضمین ها بر سر تعامالت اقتصادی متمرکز است و 
درباره سواالت باقی مانده میان ایران و آژانس، تهران پیشنهاد جدیدی 
مطرح نکرده است به این معنا که آنچه در پیش نویس تفاهم شده را قبول 
دارد.مقامات آمریکایی اما در این یــک هفته صرفا به این موضع گیری 
پرداختند که در حال بررســی جمع بندی ایران هستند هر چند که منابع 
غیررسمی و رسانه های این کشور خواست و اهداف آمریکا در این رابطه 

را دنبال می کنند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی  گفت : پاسخ اولیه 
ما ارسال شده و فکر می کنیم که اگر با آن موافقت 

شود به سرعت به جمع بندی توافق برسیم.
ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی 
مجلس شورای اســالمی در برنامه »مدار« درباره 
مذاکرات لغــو تحریم ها اظهار کــرد: در صورتی که 
مذاکرات به جمع بندی برسد متنی منتشر خواهد 
شد که تصمیم کمیسیون مشترک است؛ کمیسیونی 
متشکل از ایران و ۴ به عالوه یک که باقی ماندگان 

در برجام هستند.
وی افزود: در این متن طرفین اعــالم می کنند که 
همه به تعهدات سابق خودشان در توافق سال ۲۰۱۵ 

برگردند این متن در مورد اینکه این بازگشت چگونه 
است، توضیح می دهد.عضو کمیسیون امنیت ملی 
مجلس با اشــاره به ضمائم توافق تصریح کرد: این 
متن ضمیمه ای دارد در مورد رفع تحریم ها، ضمیمه 
ای در مورد اینکه ایران چــه اقداماتی انجام دهد و 

ضمیمه ای هم در مورد نحوه زمان بندی اجرا.
وی افزود: تعهدات طرف مقابــل عمدتا به موضوع 
رفع تحریــم برمی گردد و در متن ارائه شــده بحث 

راستی آزمایی هم ذکر شده است.
عمویی تصریح کرد: مذاکرات تا اسفند سال گذشته 
پیش رفت و با چند چالش بین المللی مواجه شدیم 
که از جمله آن می توان به بحران اوکراین اشاره کنیم 

که مذاکرات پس از آن با فضای جدیدی مواجه  و 
مجددا از سر گرفته شد و تغییراتی در رویکرد دولت 
آمریکا هم شــاهد بودیم. ســخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی با اشاره به ســفر بایدن به منطقه گفت: 
تحلیل بنده این است که طرف آمریکایی فعالیتش 
در مذاکرات را  آهســته کرد تا به واســطه این سفر 
بتواند دستاوردهای مهمی به دست بیاورد ولی سفر 

ناموفقی بود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس:

 بحران اوکراین ، مذاکرات برجامی را با فضای جدیدی مواجه کرد 

امیرعبداللهیان: 

قول هایی از طرف عربستان برای آزادی حاجی ایرانی دریافت کرده ایم 
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران گفت: قول هایی مبنی بر مساعدت از طرف عربستان برای آزادی خلیل دردمند، حاجی ایرانی دریافت کرده ایم. 
وی  افزود: طی روزهای اخیر در گفت وگوی تلفنی جداگانه با وزرای امور خارجه عراق و عمان نیز در خصوص این موضوع صحبت کردم و مقرر شد پیگیری هایی 
از جانب ایشان نیز صورت گیرد.حسین امیرعبداللهیان در صفحه اینستاگرام خود با اشــاره به دیدار اخیرش با خانواده »خلیل دردمند« حاجِی ایرانی که بعد از 
پایان مناسک حج در مکه مکرمه از سوی پلیس عربستان سعودی بازداشت شده است، نوشت:» در این دیدار این خانواده را در جریان اقدامات انجام شده از 
سوی وزارت امور خارجه از ابتدای بازداشت تاکنون قرار دادم. به آنها گفتم وزارت خارجه وظیفه دارد از منافع مردم عزیز ایران در سراسر جهان دفاع کند و همکارانم 
مخصوصا در اداره کنسولی با تمام توان پیگیر آزادی این شهروند ایرانی هستند، در این رابطه قول هایی نیز مبنی بر مساعدت از طرف عربستان دریافت کرده ایم. 
الزم به ذکر است در روزهای اخیر در گفت وگوی تلفنی جداگانه با وزرای امور خارجه عراق و عمان نیز در خصوص این موضوع صحبت کردم و مقرر شد پیگیری 

هایی از جانب ایشان نیز صورت گیرد.«

خبر روز

وز عکس ر

سالم جالب وزیر 
خارجه کشتیرانی 
هند به معاون اول 

رییس جمهور
وزیر خارجه بنادر و کشتیرانی 
هند با محمد مخبــر، معاون 
اول رییــس جمهــور دیدار و 

گفت و گو کرد.

»احمدی نژاد« با گشت ارشاد مخالف بود
معاون اســبق اجتماعی نیروی انتظامی در پاسخ به این ســوال که در زمان آغاز طرح گشت ارشاد، 
همکاری خوبی از سوی مسئوالن با نیروی انتظامی صورت نمی گرفت و چرا این اتفاق افتاد؟ گفت: 
باید بیایید دست پلیس را هم ببوسید که از آبروی خودش گذشت و آمد در خیابان ها و با بی حجابی ها 
برخورد کرد. من زمان آقای احمدی نژاد، مســئول بودم. خود ایشــان هم از کسانی بود که با گشت 
ارشاد مخالفت می کرد. البته با برخوردهایی که خشونت آمیز است، مخالفم. اما کجا پلیس برخورد 
خشونت آمیز کرده است؟ بیاییم از افرادی که برخورد کرده، آمار بگیریم و بررسی کنیم که چند نفر را 
دستگیر کرده است. در حالی که ما بیشتر به مردم تذکر می دادیم که خانم حجابت را درست کن. اصال 
پلیس برخوردی نمی کرد. گشت ارشــاد با بدحجابی هایی که مثال موی خانمی کمی بیرون است یا 
دستش پیداست، با آن ها که برخوردی نمی کرد. پلیس با هنجارشکن ها و کشف حجاب ها برخورد 
می کرد که خانم حجابت را درست کن یا آقا به همسرت تذکر بده یا پالک ماشینی را برمی داشتیم و 

تماس می گرفتیم که کشف حجاب در اتومبیل شما دیده شده است، لطفا بررسی کنید.
 

انتقاد تند» پزشکیان« به »جلیلی« و مخالفان توافق : 

این ها را ول کنید نمی توانند نان شب شان را تامین کنند 
به گزارش جمهوریت؛ وزیر بهداشــت دولت اصالحات گفت : نفس این جریان سیاسی از جای گرم 
در می آید، خودشان را به دولت چسبانده اند، آدم های خودشان را در دولت استخدام کردند حاال می 
گویند مذاکره نکنید، این ها بدون اتصال هایی که به بیت المال دارند در تامین نان شــب شــان هم 
می مانندمسعود پزشــکیان، نماینده مجلس یازدهم درباره موضوع مذاکرات برای احیای برجام و 
تالش برای این موضوع گفت: من معتقدم باید این مســئله را به نتیجه برسانند و جمع بندی کنند، 
ما باید در مسائل مورد اختالف صحبت و مذاکره کنیم.وزیر بهداشت دولت اصالحات با تاکید بر این 
که»نماینده ای که از جانب ما برای صحبت می رود باید کارشناس این کار باشد«، افزود: تیمی که برای 
مذاکره می رود، باید تجربه مذاکره داشته باشد، باید افرادی انتخاب و اعزام شوند که علم و تجربه و 
فوت و فن این کار را بلد باشند، این که هر کسی بگوید من بهتر بلدم ساده است اما نتیجه نشان داد 
چه کسی بهتر بلد بود.وی در پاسخ به ســوالی مبنی بر فشار برخی جریان ها و چهره های سیاسی از 
جمله چهره های منتسب به سعید جلیلی بر دولت رییسی مبنی بر این که »نباید مذاکره ای صورت 
بگیرد«، گفت: این آقایان اعم از جریان آقای جلیلی و بقیه برادران بیایند مشکالت مردم را حل کنند، 
مگر همین ها نبودند که می گفتند برجام را پاره و سفره مردم را رنگین کنیم، این عزیزان که اسم می 
برید چرا مشکل اقتصاد مردم را حل نمی کنند؟! وی افزود: این ها را ول کنید نمی توانند نان شب شان 
را تامین کنند، اما حاال به یک جایی از پول بیت المال وصل شده و نشسته اند و می گویند مهارت کشور 

داری و کسب درآمد بدون مذاکره چگونه است.
 

نماینده ویژه رییس جمهور: 

طالبان را به رسمیت نشناختیم
نماینده ویژه رییس جمهور در امور افغانستان ابراز کرد: جمهوری اسالمی ایران بر پایه نگاه به حمایت 
از مردم افغانستان سیاست تعاملی با طالبان را دنبال کرد.حسن کاظمی قمی در نشستی با موضوع 
یک سالگی خروج آمریکا از افغانستان اظهار داشت: یک سال از فرار طراحی شده نظامیان آمریکایی 
از افغانســتان و حکمرانی طالبان گذشت، فرار طراحی شــده به مفهوم این که آمریکا قطعا شکست 
خورد؛ اما فرارش پایان کار آمریکا، رفتار و سیاســت هایش در افغانستان نیست و در حالت ایستایی 
سیاست هایش را دنبال می کند، در واقع نظامیان خارج شدند ولی سرویس جاسوسی آمریکا حضور 
دارد.وی افزود: در این فضا جمهوری اسالمی ایران بر پایه نگاه به حمایت از مردم افغانستان سیاست 
تعاملی با طالبان را دنبال کرد. اما این تعامل با چند مالحظه ملی توام شد تا زمانی که دولت فراگیر شکل 

نگیرد دولتی را به رسمیت نمی شناسد. ما با طالبان تعامل کردیم؛ اما آن ها را به رسمیت نشناختیم.

کافه سیاست

انتقاد فرمانده نیروی هوافضای 
سپاه به »روحانی«:

به آمریکا امید بستید
به گزارش فارس؛سردار امیرعلی حاجی زاده، 
فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی، عصر یکشنبه در نشســت بصیرتی 
دانش پژوهان بیســت و هفتمین دوره طرح 
والیت در دانشگاه فردوسی مشهد با تاکید بر 
اینکه ما سال هاست که شاهد جنگ ترکیبی از 
سوی دشمن هستیم، گفت: به لطف خداوند 
و با استقرار دولتی انقالبی و همت مسئوالن و 
همچنین کمک آحاد مــردم امیدواریم که این 
موضوع را نیز حل کنیم.حاجــی زاده در ادامه 
تصریح کرد: مشــکل اقتصادی ما از دو عامل 
اصلی ناشی شد. یکی از آن عامل خارجی بود که 
با تحریم و فشار دشمن آغاز شد. دشمن برای 
این تحریم حداکثری تمام توان خود را به کار 
گرفت. بر همین اســاس در دوره اوباما شروع 
تحریم با بــه کارگیری افراد و ایجــاد قرارگاه و 
هزینه های بسیار صورت گرفت و در دوره ترامپ 
نیز همین فشار حداکثری حفظ شد.حاجی زاده 
در ادامه تاکید کرد: دشمن با راهبرد و هدف ثابت 
اما تاکتیک متفاوت و البته به کارگیری ســایر 
روش ها، با محوریت اقتصاد و هدف فروپاشی 
نظام برنامه ریزی کــرده بود.فرمانده نیروی 
هوافضای سپاه با اشاره به عامل دوم تضعیف 
شرایط اقتصادی خاطرنشان کرد: آنچه که این 
مسئله را تشدید کرد موانع داخلی بود. آنهایی 
که به آمریکا امید بستند و بسیاری از اقدامات 
الزمی که باید در طول ۸ ســال انجام می دادند 
را انجام ندادند.وی افــزود: اقدام آمریکایی از 
خارج و امید آمریکایی در داخل، دو تیغه قیچی 
تضعیف شــرایط اقتصادی کشــور بود.سردار 
حاجی زاده در بخش دیگری از ســخنان خود 
با تاکید بر اهمیت موضوع تولید، تصریح کرد: 
نسخه حل مشکالت کشور همان است که مقام 
معظم رهبری طی ســال های مختلف مطرح 
کرده اند و امســال نیز دوبــاره موضوع تولید، 
اشــتغال و دانش بنیان را بیان فرمودند. وی 
افزود: اینها عصاره صدها جلد کتاب و راهکار و 
روش هایی است که دانشمندان و متخصصین 
روایت کردند و رهبر معظم انقالب آن را در این 

سه کلمه مطرح کردند.

یک مقام اسراییلی در این باره گفت که مذاکرات با 
واشنگتن درباره تهران در روزهای گذشته سخت تر 
شده است اما یائیر الپید، نخست وزیر اسراییل قصد 
ندارد به طور علنی به کارزار علیه بایدن پیرامون توافق 

هسته ای با ایران بپردازد

بین الملل

عکس: فارس
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مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان تاکید کرد:

همکاری فوالد مبارکه با نهاد های نظارتی
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: انتصاب افراد فاقــد تخصص در مناصب مدیریتی 
بزرگ ترین انحراف در فوالد مبارکه بود.محمدیاســر طیب نیا با بیان اینکه تشخیص جرم و تخلف 

هر مورد از این پرونده در صالحیت قوه 
قضاییه اســت، اذعان داشت: گزارش 
کامل این موضــوع بــا رای نمایندگان 
مجلس به قــوه قضاییه ارجاع شــده 
است،بنابراین بررســی این مسئله بعد 
از این بر عهده قوه قضاییه اســت و باید 
توسط آن نهاد رسیدگی شود.وی تاکید 
کرد: در مشــی انقالبی گری هیچ گونه 
تعــارف و اغماضی در برخورد با فســاد 
پذیرفته نیست، ولی اطالق فساد به همه 

موارد مطرح شده در گزارش تحقیق و تفحص جای مداقه و بررسی بیشتری دارد.طیب نیا با بیان 
اینکه این گزارش مربوط به دوره مدیریت شــرکت فوالد مبارکه در دولت قبل است، افزود: با توجه 
به دغدغه ها و انتظارات مردم از دولت انقالبی، از زمانی که مســئولیت شرکت را بر عهده گرفته ایم 
درصدد اصالح بوده ایم. تاکنون نیز اصالحات بســیاری انجام شده، ضمن اینکه اولین تغییرات در 
دولت جدید تغییرات در شــرکت فوالد مبارکه بود.وی بیان داشــت: بر همین اساس تغییرات و 
اصالحات انجام شــده فوالد نیز در مورد افراد و فرآیند ها با هدف حرکت در راستای سیاست های 
دولت در شفافیت و مبارزه با انحرافات بوده است. یکی از بزرگ ترین این انحرافات انتصاب افراد 
فاقد تخصص در مناصب مدیریتی بود که بر اســاس رانت و ســفارش سیاسیون انجام شده بود؛  
موضوعی که می توانست نقطه آغاز انحراف باشــد.طیب نیا افزود: بررسی تغییرات بر اساس این 
شاخص در فوالد مبارکه طی ۱۰ ماه گذشــته در حالی که هنوز گزارش تحقیق و تفحص در مجلس 
قرائت نشده بود، می تواند مؤید این موضوع باشــد که هدف ما بازگرداندن این مجموعه عظیم به 
ریل اصلی خود و سپردن راهبری آن به افراد متخصص و متعهد بوده است. طیب نیا با اشاره به اینکه 
شرایط شرکت فوالد مبارکه اصفهان در حال حاضر بسیار خوب است، بیان داشت: شرایط به لحاظ 
شاخص ها و رکورد های تولید و حرکت پرشــتاب پروژه های توسعه نسبت به روند قبل با وضعیت 
بسیار بهتری در حال انجام است به طوری که ضمن برجا گذاشتن ده ها رکورد تولید طی چندماهه 
اول سال جاری بالغ بر ۱۰ درصد رشــد میانگین در نواحی تولیدی نسبت به مدت مشابه سال قبل 

برجای گذاشته شده است.
 

نماینده مردم نجف آباد مطرح کرد:

سیاسی کاری در تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه
نماینده مردم نجف  آباددر مجلس گفت: وضعیت سیاسی کاری نابسامانی در تحقیق از فوالد مبارکه 
مشخص شــده که انتظار داریم دستگاه قضایی آن را بررســی کند.ابوالفضل ابوترابی در خصوص 
گزارش تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه با بیان اینکه این تحقیق و تفحص به دولت قبل برمی گردد، 
اظهار کرد: وضعیت سیاسی کاری نابسامانی در این تحقیق و تفحص مشخص شده که انتظار داریم 
دســتگاه قضایی با دقت و سرعت آن را که حدود ۳۰۰ صفحه است بررســی کند و به افکار عمومی 
گزارش دهد.وی با بیان اینکه تحقیق و تفحص به دستگاه قضایی ارجاع می شود، عنوان کرد: تجربه 
نشان داده تحقیق و تفحص های مجلس که معموال به دســتگاه قضایی ارجاع می شود مشمول 
مرور زمان می شود، اما باید مراقب بود که روند رسیدگی به این پرونده طوالنی نشود.نماینده مردم 
نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: امید داریم به این موضوع مهم که 

پای مسئوالن دولت سابق به این پرونده باز شده است، سریعا رسیدگی شود.

رییس سازمان جهادکشاورزی استان خبر داد :

افتتاح 179 پروژه با 821 میلیارد تومان اعتباردر هفته دولت 

رییس ســازمان جهادکشــاورزی استان  فرزانه افسرطاها
اصفهان در گرامیداشت هفته دولت در جمع 
خبرنگاران از افتتاح ۱79 پروژه در زمینه های تحت پوشش با اعتباری بالغ 
بر 82۱ میلیارد تومان خبر داد و اعالم کرد: 85درصد سرمایه گذاری  آورده 
بخش خصوصی و مابقی شامل تسهیالت بانکی و اعتبارات دولتی است. 

تنش در ساماندهی قیمت محصوالت به دلیل حذف ارز ترجیهی
 مهرداد مرادمند، رییس ســازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در بیان 
فعالیت های جهادکشاورزی برای تامین زنجیره غذایی از مزرعه تا سفره، 
به تغییراتی که طی سال های اخیر در هزینه های مایحتاج مردم  و به ویژه 
مواد غذایی ایجاد شده است، اشاره کرد و افزود: سیاست ها و اولویت های 
جهاد کشاورزی و سازمان های وابسته عالوه بر رصد سالمتی محصوالت، 
آموزش و ترویج الگوی کشــت و حمایــت از کشــاورزان در بحران های 
سیل و خشکسالی اســت و به عنوان یک مجموعه تخصصی به مباحث 
بازرگانی در تامین مایحتاج مردم توجه مــی کنیم.مرادمند در صحبت از 
هدفمندسازی یارانه ها و حذف ارز ترجیحی،گفت: افزایش قیمت نهاده ها 
و دیگر محصوالت به دلیل جایگزینی ارز ترجیحی، باعث افزایش قیمت 
مواد غذایی و مشکالتی برای مردم شد. بنابراین، سازمان جهاد کشاورزی 
تا حدودی توانست بازار را کنترل کند و قیمت های مصوب اعمال شد. وی 
توضیح داد: تا زمانی که کاالبرگ الکترونیک در اختیــار مردم قرار نگیرد، 

ساماندهی قیمت ها در بازار و تولید محصوالت پروتئینی به دلیل افزایش 
هزینه ها با تنش همراه خواهد بود و الزم اســت با حمایت از تولیدکننده و 

خریداری محصوالت، به تعدیل این مشکل کمک  کنیم. 

خرید بیش از 63هزارتن گندم از کشاورزان اصفهانی
وی با اشاره به خشکی زاینده رود در سال گذشته و محدودیت ذخیره سد، 
از اقداماتی هرچند محدود برای نجات باغات خبرداد و اظهار کرد: اکنون با 
آغاز ســال زراعی جدید، حجم آب کشاورزی مدیریت شده و ۳2۰میلیون 
مترمکعب آب در اختیار کشاورزان غرب و شرق اصفهان با هماهنگی آب 
منطقه ای اصفهان و کشاورزان قرار داده شــد. مرادمند افزود: باوجود کم 
بارشی بی ســابقه در بهار، با مدیریت کشت توانســتیم کشت گندم، جو و 
گلرنگ را به ثمر برســانیم. همچنین، در تولید علوفه، محصوالت باغی و 
اشجاری که الزم بود حفظ و حراست شــود، مدیریت مطلوبی انجام شد. 
چنانچه، خرید بیش از 6۳هزارتن گندم از کشاورزان اصفهانی نیز حاصل 
مدیریت منابع اندک آب اســت.رییس ســازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان در بیان توجه به شعار ســال، یکی از اولویت های جهادکشاورزی 
را توسعه شــرکت های دانش بنیان، اجرای طرح های آمایش سرزمین، 
الگوی کشت و توسعه کشت گلخانه ای، اصالح ساختار دامپروری و تغییر 
ماهیت در این زمینه را از سیاســت های اصلی ســازمان برشمرد و گفت: 
براین اساس، فعال ســازی واحدهای راکد و نیمه تعطیل که با بهره وری 

پایین کار می کردند را پیگیری کرده و واحدهای بســیاری به چرخه تولید 
بازگشتند. مهرداد مرادمند از اجرای تثبیت مالکیت اراضی و صدور اسناد 
کشاورزی خبر داد و گفت: اختالفات بین مردم و دولت در زمینه مالکیت 
اراضی براساس پالک ثبتی بررسی  می شود و نیازی به مراجعه مردم به 

سیستم قضایی نیست. 

683میلیارد تومان برآورد خسارت سیل
  وی، خسارت ناشی از سیل به محصوالت کشاورزی را 68۳میلیارد تومان 
برآورد کرد و  در زمینه حمایت از پوشش های بیمه ای محصوالت به دلیل 
سرمازدگی، آفات و سیل گفت: به منظور حمایت از صادرکنندگان، تعامالتی 
با وزارت امور خارجه و دیگر نهادهای مرتبــط مانند گمرک، اتاق بازرگانی و 
تشکیل دفتر توسعه صادرات محصوالت کشــاورزی در این راستا داشته 
ایم. مرادمند از افتتاح 66 پــروژه در زمینه تولیدات گیاهی، 57 طرح آب و 
خاک و امور مهندسی، 29 پروژه تولیدات دام، طیور و آبزیان، 8 طرح منابع 
طبیعی و آبخیزداری، 7طرح در امور عشایر،  و پروژه های دیگر خبرداد و در 
پاسخ به سوال خبرنگار  زاینده رود درمورد حقابه کشاورزان گفت: پیگیری 
مطالبات حقابه کشاورزان دغدغه جهاد کشاورزی است.وی درباره آبیاری 
محصوالت کشاورزی با تاکید بر آزمایش سالمتی محصوالت، توضیح داد: 
سبزی کاری و دیگر محصوالت تازه خوری با آب چشمه ها، قنات و چاه ها 
انجام می شود. زیرا، پساب جاری در اصفهان نداریم. ضمن آنکه محصوالت 
کشاورزی شامل فلفل دلمه، گوجه فرنگی، بادمجان و... به کشورهای حوزه 

خلیج فارس، روسیه، کشورهای اوراسیا و عراق همچنان صادر می شود. 

نقش دامپزشکی در کنترل شیوع بیماری های دام
در ادامه، دکتر شهرام موحدی، مدیرکل دامپزشکی استنان اصفهان با اذعان 
به وفور بیماری های مشــترک میان انســان و دام ازجمله کرونا، توجه به 
حوزه دامپزشکی و بهداشت دام و طیور  را  کمک به ارتقای سالمتی جامعه 
و کاهش هزینه های درمان عنوان کرد.موحدی با اشاره به مسئولیت سه 
دستگاه استاندارد، سازمان غذا و دارو و دامپزشکی کشور در سالمتی دام 
و طیور و لبنیات، از وجود مشکالتی در فرآیند کار سخن گفت و  اظهار کرد: 
نظارت بر فرآورده های لبنی و دامی در مرحله خام به عهده دامپزشــکی و 
سپس در اختیار غذا و دارو است که گاهی روند نظارت را طوالنی می سازد.
وی از صادرات 48میلیون دالر فرآورده خام دامی بــا گواهی بین المللی 
دامپزشکی به خارج از کشــور خبر داد و افزود: صادرکنندگان عسل باید به 

اخذ گواهینامه بین المللی دامپزشکی مبادرت  ورزند. 

مرگ 300تن ماهی به دلیل غفلت از اقدامات پیشگیرانه در مقابل سیل
در این نشست، مدیرامور شیالت و آبزیان از تولید بیش از 8هزارو 6۰۰ تن 
انواع ماهی در اســتان خبرداد و گفت: ســیل به 2۰ مزرعه پرورش ماهی 
و آبزیان خســارت زد و بیش از ۳۰۰ تن ماهی به دلیــل غفلت از اقدامات 
پیشگیرانه از بین رفت.محمدرضا عباســی تاکید کرد: ساخت چاهک ها 
در کنار استخرهای پرورش ماهی می تواند مانع از ایجاد خسارت و مرگ 

آبزیان در هنگام سیل شود.

پاالیشگاه اصفهان با حرکت در راستای توسعه پایدار، 
توانایی تولید بیش از 4۰۰ فرآورده نفتی را در آینده دارد. 
مدیر عامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان، دستیابی 
به مزیت رقابتــی پایدار را نیازمنــد تغییرات در جهت 
تکنولوژی و توسعه کسب وکار و زنجیره ارزش دانست 
و تاکید کرد: این شــرکت با حرکت در راستای توسعه 
پایدار، توانایی تولید بیــش از 4۰۰ فرآورده نفتی را در 
آینده دارد.محسن قدیری، چشــم انداز این شرکت 
را ارتقا به یک هلدینگ موفق پتروپاالیشی در منطقه 

با باالترین ضریب پیچیدگی تا سال ۱4۰5 بیان کرد و 
گفت: ضریب پیچیدگی این شرکت در حال حاضر با 
احتساب سهم شرکت در پتروشیمی، اصفهان و نفت 
سپاهان 6٫2 بوده که پیش بینی شده این ضریب تا 4 
سال آینده به باالی ۱2 برسد.وی گفت: بر اساس برنامه 
۱4۰5 تولید نفت سفید، نفت کوره و گازوییل معمولی 
پاالیشگاه اصفهان صفر خواهد شد و تولید گاز مایع آن 
نیز به حداقل ممکن می رســد و تمام محصوالت این 
شرکت به غیر از گازوییل و بنزین صادرات محور خواهد 
شد.مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان افزود: 
این شرکت در حال حاضر از نظرحاشیه سود خالص، در 
رتبه های یکی به آخر و پس از پاالیشگاه آبادان قرار دارد 
که تا سال ۱4۰5 پیش بینی می شود با افزایش ضریب 

پیچیدگی، بیشترین حاشیه سود را در بین شرکت های 
پاالیشی کشور به خود اختصاص دهد.

وی به راه اندازی کامل پروژه واحــد تصفیه گازوییل 
پاالیشــگاه اصفهان تا شهریورماه امســال با ظرفیت 
۱۰۰ هزار بشکه گازوییل یورو 5 اشاره کرد و گفت: با بهره 
برداری این طرح عالوه بر افزایش ساالنه 6 هزار میلیارد 
تومانی سود شــرکت 69 صدم نیز ضریب پیچیدگی 
شــرکت را نیز افزایش می دهد.قدیری با اشــاره به 
تصویب قرارداد فاز ساخت و نصب واحد گوگرد زدایی 
 )RHU( از ته مانده برج های تقطیر پاالیشگاه اصفهان
در هیئت مدیره این شــرکت افزود: این طرح در سال 
۱4۰4 راه اندازی می شود و در حال حاضر، فاز مهندسی 

و خرید آن بیش از ۳5 درصد پیشرفت دارد.

مدیر عامل پاالیش نفت اصفهان خبر داد:

توانایی تولید بیش از 400 فرآورده نفتی در پاالیشگاه

خبر روز

 15 طرح بازآفرینی در حوزه راه وشهرسازی استان اصفهان
 در دست اجراست

مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان با بیان اینکه در زمان حاضر حدود ۱5 پروژه فعال بازآفرینی با 
اعتباری بالغ بر 5۰ میلیارد تومان در این استان در حال انجام است، اظهار داشت: این طرح ها شامل احداث 
مساجد، روکش آسفالت، احداث مدرســه، مرمت بناهای تاریخی، احداث سراهای محله و تحقیقات 
است. علیرضا قاری قرآن در گفت و گو با ایرنا افزود: اصفهان حدود ۱۰ درصد بافت فرسوده کشور را داراست 
و بر این مبنا طرح بازآفرینی محله»همت آباد« در بافت فرسوده این خطه در دست اجراست.وی افزود 
: حدود 75 هکتار از بافت فرسوده  در محدوده محله همت آباد این کالن شهر است و پروژه  بازآفرینی این 
محله مدل و برنامه ای از بازآفرینی در وسعت بزرگ است که نخستین بلوک آن با ظرفیت 24 واحد به بهره 
برداری رسیده است.مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان  اظهار داشت: مبحث بازآفرینی محله همت 
آباد را می توان به یک مجموعه سه ضلعی تعبیر کرد که متشکل از مردم )به عنوان ضلع اصلی و تامین 
کننده اراضی(، دولت و شهرداری )به عنوان ارائه دهنده تسهیالت و طرح ها( و بخش خصوصی )به عنوان 
مجری( است.وی خاطرنشان کرد: مهم ترین موضوع در اجرای این مدل پروژه ها حمایت و اعتماد مردم 
است و در صورت اجرای دقیق طرح، هر سه گروه از منافع حاصل از آن بهره مند می شوند. قاری قرآن با 
اشاره به اینکه این طرح تسهیل امور از محل خودش بدون صرف هزینه است، بیان کرد: زمانی که عرصه 
تحت اختیار ساکنان این منطقه به صورت گروهی تجمیع و به بلوک های 4 تا ۳ طبقه تبدیل می شود، در 

این صورت اراضی باقی مانده نیز برای خدمات شهری به کار می روند.

ترمینال کانتینری در گمرکات اصفهان افتتاح شد
مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت: ترمینال کانتینری در محل گمرکات استان اصفهان و زیر نظر شرکت 
انبارهای عمومی ایران افتتاح و راه اندازی شــد.به گزارش خبرگزاری مهر، رسول کوهستانی با اشاره به 
افتتاح ترمینال کانتینری در اصفهان اظهار داشــت: با راه اندازی این ترمینال در محوطه گمرک اصفهان 

هزینه و زمان انجام کار صادرکنندگان استان نسبت به قبل کاهش خواهد یافت.
وی تصریح کرد: واردکنندگان نیز می توانند کانتینرهای خالی خود را به جای ارسال به مرزها در گمرک 
اصفهان تحویل بدهند.مدیرکل گمرکات استان اصفهان افزود: در مرحله اول ۱۱8 کانتینر خالی از بندر شهید 
رجایی به محوطه گمرک اصفهان انتقال یافته است. وی اضافه کرد: در راستای اطالع رسانی و آشنایی با 
خدمات و تسهیالت شرکت انبارهای عمومی ایران با محوریت ظرفیت ایجاد ترمینال کانتینری در اصفهان 

،همایشی با حضور فعاالن اقتصادی استان در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
 

با اجرای طرح جهاد آبرسانی در ۳ شهرستان استان؛

 بیش از 21 هزار نفر در 97 روستای استان اصفهان از
 آبرسانی پایدار بهره مند می شوند

عملیات اجرایی طرح جهاد آبرسانی به منظور آبرســانی پایدار به 97 روستا ) 65 روستای اصلی و ۳2 
روستای مسیر طرح ( در سه شهرستان نایین، فریدون شهر و سمیرم با همکاری قرارگاه سازندگی امام 
حسن مجتبی )ع( و با مبلغ قرارداد بالغ بر ۱64۰ میلیارد ریال در حال اجراست.مدیر عامل آبفای استان 
اصفهان با اعالم این خبر افزود: در شهرســتان نایین و در مرحله نخست اجرای این طرح، 286۰ نفر در 
54 روستا از آبرسانی پایدار بهره مند می شود و تاکنون برای اجرای طرح های آبرسانی به مجتمع های 
روستایی الی سیاه و کوهستان- بهارستان در حدود 2۳ کیلومتر حفاری خطوط انتقال آب و ۱5 کیلومتر 
لوله گذاری شده است.حسین اکبریان گفت: در طرح جهاد آبرســانی در این شهرستان عالوه بر حفر و 
تجهیز دو حلقه چاه آب، ۱۱7 کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع، ۳7۰۰ متر مکعب مخزن و 5 باب ایستگاه 
پمپاژ نیز اجرا و احداث می شود.وی ادامه داد: در شهرستان فریدون شهر نیز 24 روستا با جمعیت 727۱ 

نفر با اجرای این طرح، از آبرسانی پایدار بهره مند می شوند.

کافه اقتصاد

فرماندار اصفهان مطرح کرد:با مسئولان

لزوم افزایش تعامل کشاورزان اصفهان و شرکت های دانش بنیان
فرماندار اصفهان گفت: ضروری است که تعامل کشاورزان و شرکت های دانش بنیان به منظور افزایش بهره وری در بخش کشاورزی افزایش یابد.محمدعلی احمدی در 
همایش کشاورزی هوشمندانه که با حضور جمعی از مدیران شرکت های دانش بنیان و کشاورزان شهرستان برگزار شد، با اشاره به خشکسالی های اخیر و کمبود منابع 
آب در شهرستان اصفهان اظهار داشت: با وجود کمبود منابع آب، هنوز شاهد کشاورزی سنتی و عدم آموزش های الزم برای کشاورزان برای استفاده بهینه از آب و خاک 
کشاورزی هستیم.وی با بیان اینکه بهره وری کشاورزی در استان اصفهان به دلیل استفاده از روش های سنتی و نبود آگاهی کشاورزان از روش های نوین پایین است، 
ابراز داشت: این روند موجب تخریب زمین های کشاورزی و تشدید بحران آب خواهد شد.فرماندار اصفهان با انتقاد از عدم بهره برداری و استفاده بهینه از تحقیقات مراکز 
علمی و شرکت های دانش بنیان در بخش های مختلف تولیدی به ویژه کشاورزی اضافه کرد: تعامل و هم افزایی کشاورزان و شرکت های دانش بنیان می تواند موجب 
توسعه و افزایش بهره وری و همچنین حفظ منابع آب و خاک کشاورزی شود.وی با بیان اینکه بخش کشاورزی نیازمند تحول بنیادی و اساسی در اجرای شیوه های 
نوین است، تصریح کرد: ضروری است مدیران جهاد کشاورزی با برگزاری دوره های آموزشی توسعه کشاورزی نوین را در استان و به ویژه شهرستان اصفهان رقم بزنند.

برداشت برنج در مازندران
امسال بیش از یک میلیون و 2۳5 هزار تن 
شــلتوک )الیه اولیه برنج( از شالیزار های 
اســتان مازندران برداشــت می شــود که 
این آمار با افزایش 8 تــا ۱۰ درصدی میزان 
محصول به نســبت پارســال همراه است. 
سال ۱4۰۱ در سطح 2۱5 هزار هکتار از مزارع 
مازندران شــالیکاری شــد و در ۱47 هزار 
و 658 هکتار از این ســطح ارقام محلی و 
67 هــزار و ۳42 هکتار ارقــام پرمحصول 

کشت شد.

وز عکس ر

رییس خانه صمت ایران خبر داد:

آماده سازی زیر ساخت ها 
برای استقرار واحد های 
صنعتی در استان اصفهان

رییس خانه صمت ایران گفت: امروز بسیاری 
از تولیدات واحدهای صنعتی داخلی کشــور از 
نظر کمی و کیفی با تولیدات خارجی قابل رقابت 
هســتند.عبدالوهاب ســهل آبادی اظهار کرد:  
9۰ هزار واحد صنعتی در کل کشــور وجود دارد 
که حدود 9 هزار واحد آن ها در اســتان اصفهان 
مستقر هستند.وی ادامه داد: محصول بیش از 
7۰ درصد این واحد ها مصرف داخلی و خارجی 
دارد و از صادرات به نسبت خوبی هم برخوردارند.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اظهار 
داشــت: امروز مردم ایران هم تولیدات صنایع 
داخلی را اســتفاده می کنند که ایــن امر مهم 
موجب امیدواری بیشتر جامعه صنعتی و امنیت 
خاطر مصرف کنندگان داخلی شــده است.وی 
اضافه کرد: صنایع کوچک و متوسط با مدیریت 
بخش خصوصی در ســال های اخیر توانستند 
به بازار هــای جهانی راه پیدا کنند.ســهل آبادی 
خاطرنشان کرد: دولت، سفارتخانه های ایران در 
کشور های مختلف و تشکل های صادراتی باید 
برای یافتن بازار های خارجی، واحد های صنعتی 
را بیش از پیش یاری دهند.وی بیان کرد: استان 
اصفهان هم در زمینه شــهرک های صنعتی در 
کشور رتبه و جایگاه خیلی خوبی دارد و بیشترین 
شهرک ها نسبت به جمعیت و تعداد واحد های 
صنعتی در این استان است.رییس خانه صنعت، 
معدن و تجارت ایران افزود: زیر ســاخت های 
خوبی برای استقرار واحد های صنعتی کوچک 
و متوسط در اقصی نقاط استان اصفهان ایجاد 
شــده که موجب اشــتغال زایی فراوانی شده 
است.بر اساس آخرین آمار محصوالت مختلف 
واحد های صنعتی و تولیدی استان اصفهان به 
۱۰4 کشور صادر شده  و حدود 9 هزار و 5۰۰ واحد 
صنعتی و 76 شهرک و ناحیه صنعتی در استان 
اصفهان فعال اســت.۱۳ درصد تولید ناخالص 
داخلی، 45 درصد فوالد، 55 درصد مصنوعات 
طال، 2۰ درصد فرآورده هــای نفتی و 25 درصد 
تشکیالت پزشــکی و دارویی کشور در اصفهان 

تولید می شود.

yjc.ir :عکس
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     گذری بر مساجد تاریخی اصفهان؛

   اینجا عشق، آرامش و هنر جلوه می کند

یکی از زیبایی های سفر به اصفهان دیدن مساجد تاریخی است 
که یکی از جاهای دیدنی اصفهان بوده و در جای جای شهر ساخته 

شده و نشانی از تاریخ گهر بار این شهر هستند.
این مســاجد هر کدام در بازه های زمانی مختلفی و به ســبک 
معماری خاصی ساخته شده است. اصفهان به لحاظ تاریخ پر از 
ایمان و زندگی مذهبی مردم، از مساجد و ابنیه تاریخی بیشتری 
به نسبت شهرها و اســتان های دیگر برخوردار است.بر اساس 
اعالم کارشناسان میراث فرهنگی، در شهر اصفهان بیش از 730 
مســجد تاریخی که به نوعی جزو آثار تاریخی به شمار می آیند، 

وجود دارد.

 مسجد جامع
مسجد جامع اصفهان از مهم ترین و قدیمی ترین ابنیه مذهبی 
ایران است. این مسجد مجموعه تاریخی وســیعی را به ابعاد 
۱۷۰ در ۱۴۰ متر در شــمال شــرقی اصفهان و کنار میدان کهنه 
نشــان می دهد و امروز شامل قســمت های مختلفی است از 
قبیل گنبد نظام الملــک، گنبد تاج الملک، حیــاط چهار ایوانی 
و شبستان های گرد آن، مدرســه مظفری، محراب الجایتو که 
هر یک نمایانگر سیر هنر معماری اســامی در دوره ای خاص 

هستند.بنا بر شواهد تاریخی، مســجد جامع اصفهان بر روی 
ویرانه های مســجد قدیمی تری ساخته شده که اعراب ساکن 
قریه طهران در اصفهان در قــرن دوم هجری در یهودیه بنا کرده 
بودند. مسجد اولی بر خرابه های ابنیه ای مربوط به اواخر دوره 

ساسانی برپا شده بود.

 مسجد حکیم
مسجد حکیم یا مسجد جورجیر از مساجد چهارایوانی مربوط 
به پایان دوره صفوی در منطقه قدیمی باب الدشت اصفهان در 
انتهای بازار رنگرزان جای گرفته است. این مسجد در دوره شاه 
عباس دوم به دســت پزشــک او حکیم محمد داوود در محل 
ویرانه های مســجد جامع دیلمی جورجیر یا مســجد صاحب 

اسماعیل بن عباد از قرن چهارم هجری بنا شده است.
کتیبه های سردرها و ایوان های داخل این مسجد به سال های 
۱۰۶۷ تا ۱۰۷۳ هجری قمری برمی گردد و آنها را محمدرضا امامی 
خوشنویس معروف عصر صفویه نوشــته است. سردر مسجد 
جوجیر در شمال غربی این مســجد قرار دارد. مسجد دیلمی 
جورجیر »مسجد جامع صغیر« نام داشته و در نیمه دوم قرن 

چهارم هجری مسجدی زیبا و باشکوه بوده است.

 مسجد شعیا
مسجدشعیا و امامزاده اســماعیل مربوط به دوره سلجوقیان 
اســت و در اصفهان، میدان امام علی)ع(، خیابان هاتف واقع 
شده است. مقبره شــیعا در زمان خافت امام علی)ع( تبدیل 
به مسجدی شد که جامع خوشینان و بعدها مسجد شیعا نام 

گرفت. این مسجد اولین مسجد شهر اصفهان بوده است.
ساختمان اصلی بنا را به دوران قبل از اسام نسبت می دهند، اما 
مناره و قسمتی از ســاختمان کنونی متعلق به دوران سلجوقی 
است. آثاری از دوران صفوی مانند ساختمان بقعه، رواق و صحن 
بعدا به بنای سلجوقی اضافه شده است.کتیبه سر در رواق بقعه 
به خط ثلث ســفید با کاشــی معرق بر زمینه الجوردی به خط 

محمدرضا امامی است.
تاریخ این کتیبه ۱۰۴۱ هجری قمری است که در زمان شاه صفی 
جانشین شاه عباس اول نوشته شــده و درآن به نام این شاه 
اشاره شده است. در باالی در چوبی بقعه کتیبه دیگری وجود دارد 
که به خط ثلث است و تعمیرات بنا در زمان شاه سلطان حسین 
را ذکر کرده است. در اطراف بقعه نیز اشعاری به خط نستعلیق 
بر زمینه الجوردی به قلم محمد صالح اصفهانی گچ بری شده و 

طی اشعاری تاریخ ۱۱۱۱ هجری را بیان می کند.

مسجد جارچی
مســجد جارچی مربوط به دوره صفوی است و در اصفهان، 
خیابان عبدالرزاق، خیابــان حکیم، کوچه باغ قلندرها، بازار 
گلشن واقع شــده و این اثر در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۱۶ با شماره 
ثبت ۲۹۲ به عنوان یکــی از آثار ملی ایران به ثبت رســیده 

است.

مسجد لنبان
مســجد لنبان یکی از آثار دوره صفوی در اصفهان است که در 
محله قدیمی لنبان واقع شده است. این مسجد در زمان شاه 
ســلیمان صفوی بر خرابه های مسجدی بنا شــده که در قرن 
هشتم احداث شده بود. گنبد زیبای مسجد همراه با مناره ای 

کوتاه، زیباترین منظره مسجد است. 
در باالی مناره جایگاهی برای اقامه اذان طراحی شده و بر روی 
بدنه آن نام محمد صلی ا... علیه و اله، علی علیه السام و دیگر 

ائمه علیهم السام نقش بسته است.
گنبد فیروزه ای مسجد مانند فرشــی با طرح های اسلیمی و 
گل بوته هایی زیبا به رنگ ســفید و خاکی رنگ تزیین شــده 

است. این مسجد دارای دو کتیبه به خط ثلث سفید بر زمینه ای 
الجوردی و اثر محمدرضا امامی از خطاطان برجســته است. 
در ضلع شرقی مســجد لنبان، ســقاخانه ای قرار دارد با چهار 
ستون ســنگی و چهار ســنگاب که دوتا گرد و دوتای آن چهار 
گوش بوده و اکنون هر چهار ســنگاب توسط میراث فرهنگی 
ضبط شــده اســت. در حیاط این مســجد دو چنار کهن سال 
وجود دارد و مادی نیاصرم از وســط حیــاط آن عبور می کند. 
 در زیر تاالر بزرگ مســجد، نهر آبی جریان دارد و سردابه ای بنا

 شده است.
منبر مســجد، معروف به منبر صاحــب الزمان)عج(، مورخ 
۱۱۱۴هـــ. ق از نفیس تریــن منبرهای عهد صفوی اســت. تا 
قرن ۱۱ جنب مســجد گورســتانی قرار داشته اســت که قبور 
بزرگانی همچون میرزا ابوتراب خوشنویس، امیر نظام الدین 
خوشــنویس فرزند ابوتراب، صائن الدین علی بن صدرالدین 
محمد بن افضــل؛ معروف بــه ان ترکه، حکیم و فیلســوف 
اصفهانی که در ســال ۸۳۵ قمری در گذشــته است و همراه 
با نامداران دیگر در ایــن محل مدفون بوده انــد که از خاندان 
معروف تیمور و صفوی بوده و متاســفانه امــروزه هیچ اثری 
 از آن برجا نمانده و اطراف مســجد همه ســاختمان ســازی 

شده است. 

ایرانگردی

مفاد آراء
6/1  آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتي منطقــه غرب 
اصفهان تصرفــات مالکانــه و بالمعارض متقاضيــان محرز گرديده اســت لذا 
مشــخصات متقاضيــان و امالک مــورد تقاضا به شــرح زير به منظــور اطالع 
عمومــي در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مــي شــود . در صورتي که 
 اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشــته باشــند
 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 5366 - 1401/05/12 هيات ســوم آقای محسن جعفری 
علی شاهدانی به شناسنامه شــماره 538 کدملي 1284648613 صادره اصفهان 
فرزند علی  در ششدانگ يکباب ســاختمان به مساحت 105/90 متر مربع از پالک  
100 فرعی از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب مالکيت 
مالک رسمی حسين صفری طب سند انتقالی شماره 54543 مورخ 1351/03/23 

دفترخانه شماره 29 اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/16

م الف: 1367873  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

6/2 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شــماره 1360 مورخ 1401/05/05 هيــات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت 
خانم منصوره علی اکبر سيچانی  به شناسنامه شماره 721 کدملی 1288811926 
صادره اصفهان فرزند عباس در 16/37 حبه مشاع از 72 حبه  ششدانگ يکباب خانه 
به انضمام بهاء ثمنيه عرصه و اعيان  به مســاحت 160 متر مربع مفروزی از پالک 
شــماره 2503 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در 
ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه )و ســهم االرث وی از همسرش مرحوم مجيد 

صالحی سيچانی( مفروز ثبتی گرديده است.
- برابر رای شــماره 1359 مورخ 1401/05/05 هيــات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت 
خانم نسيم صالحی  به شناسنامه شــماره 1270382721 کدملی 1270382721 
صادره اصفهان فرزند مجيد در 19/63 حبه مشاع از 72 حبه  ششدانگ يکباب خانه 
به استثناء بهاء ثمنيه عرصه و اعيان  به مســاحت 160 متر مربع مفروزی از پالک 
شــماره 2503 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در 
ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه )ســهم االرث نامبرده از پدرش، مرحوم مجيد 

صالحی( مفروز ثبتی گرديده است.
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 

دادخواســت خود را به مراجــع قضايی تقديــم نمايند. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/16

م الف: 1367349  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

6/3 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئيــن نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره  2217 14016030200700 مورخ 23 / 05 / 1401  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقــای مصطفی خليل پور فرزند غالمعلی بشــماره شناســنامه  وکدملی 
4680023686 صادره از اردل درششــدانگ يک باب خانه به مساحت  55 / 252 
مترمربع پالک 411 اصلی واقع در شــرودان فالورجان خريداری رسمی ازمالک 
رسمی محرزگرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 
15 روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود رابه اين اداره تســليم وپس از اخذ رســيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور وعدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/16

م الــف: 1367379 محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
6/4 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئيــن نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  2214 14016030200700 مورخ 23 / 05 / 1401  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم زهرا شــيرزادی گارماســه فرزند شکراله بشــماره شناسنامه 381 
وکدملی 1112060456 صادره از فالورجان درششدانگ يک باب خانه به مساحت  
37 / 198 مترمربع پالک 405 اصلی واقع درگارماسه خريداری مع الواسطه ازمالک 
رسمی آقای جعفر شيرزادی فرزند رضا محرزگرديده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تســليم وپس از اخذ رسيد ظرف 
مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم 
نمايند . بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/16

م الــف: 1367511 محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
6/5 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئيــن نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  2206 14016030200700 مورخ 23 / 05 / 1401  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای ناصررجبی دشــتچی فرزند بختيار بشــماره شناســنامه  وکدملی 
 1100261826 صــادره از فالورجان درششــدانگ يک باب خانه  به مســاحت 
 71 / 120 مترمربع پالک 386 اصلی واقع در قهدريجان خريداری مع الواســطه 
 ازمالک رســمی آقــای محمد علــی موذنــی قهدريجانی محرزگرديده اســت

 لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره 
تسليم وپس از اخذ رســيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/16

م الــف: 1367422 محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
6/6 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئيــن نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  2208 14016030200700 مورخ  23 / 05 / 1401  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حسين فرهادی فرزند عبدالحســين بشماره شناسنامه  13 وکدملی 
1111376174 صــادره از فالورجان درششــدانگ يک قطعه زمين کشــاورزی 
باکاربری زراعی به مساحت  70 / 1790 مترمربع پالک 428 اصلی واقع در محمديه 
خريداری مع الواسطه ازمالک رســمی آقای محمد رمضانی ممدی محرزگرديده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره 
تسليم وپس از اخذ رســيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/16

م الــف: 1367335 محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

فقدان سند مالکیت
6/7 شــماره نامــه: 14018560203101239-1401/05/25 نظــر بــه اينکه 
آقای داود نجف آبــادی  فرزند ولی اله بــه وکالت از آقای يداله کاظمی حســين 
آ باد احدی از ورثــه قنبر کاظمی حســين آباد فرزند حســن  با ارائــه يک برگ 
استشــهاد محلی که هويت و امضاء شهود رسما گواهی شــده مدعی فقدان سند 
مالکيت شــش دانگ يک باب خانه رعيتی به شــماره پالک ثبتــی يازده فرعی 

از  4157 اصلــی واقع در مزرعه حســين آباد حــاج کاظم بخــش 3 حوزه ثبت 
 نايين- که در صفحــه 199 دفتر 10 امــالک ذيل ثبت 825  بنــام قنبر کاظمی 
حسين آباد فرزند حســن ســابقه ثبت دارد و تاکنون نســبت به آن معامله انجام 
نشده - می باشد  و درخواســت صدور سند مالکيت ســهم االرث نموده  لذا طبق 
ماده 120 اصالحی آئين نامه قانون ثبت مراتب يک نوبت آگهی می شــود که هر 
 کس مدعی انجام معامله نســبت به ملــک مزبور يا وجود ســند مالکيت نزد خود 
می باشد از تاريخ انتشــار اين آگهی تا 10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبا با مدارک مثبت تســليم نمايد در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول 
واخواهی و يا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکيت يا سند معامله در صدور سند 
 مالکيت سهم االرث وراث طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1367499 

 اباذر مهيمن مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نايين
فقدان سند مالکیت

6/8 شــماره نامــه: 140185602031001238-1401/05/25 نظــر به اينکه 
آقای داود نجف آبــادی  فرزند ولی اله بــه وکالت از آقای يداله کاظمی حســين 
آباد احــدی از ورثــه قنبر کاظمی حســين آباد فرزند حســن  با ارائــه يک برگ 
استشــهاد محلی که هويت و امضاء شــهود رســما گواهی شــده مدعی فقدان 
ســند مالکيت دو دانگ و دو پنجم از يک دانگ مشــاع از شــش دانگ دو درب 
 باغ  به شــماره پــالک ثبتــی 8 و 55 فرعــی از  4157 اصلی واقــع در مزرعه 
حســين آباد حاج کاظم بخش 3 حوزه ثبت نايين- که در صفحــه 221 دفتر 10 
امالک ذيل ثبت 831  بنام قنبر کاظمی حســين آباد فرزند حسن سابقه ثبت دارد 
و تاکنون نســبت به آن معامله انجام نشده - می باشــد  و درخواست صدور سند 
مالکيت ســهم االرث نموده  لذا بر طبق ماده 120 اصالحی آئين نامه قانون ثبت 
مراتب يک نوبت آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مزبور يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشــد از تاريخ انتشار اين آگهی تا 10 روز 
به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با مدارک مثبت تســليم نمايد در صورت 
انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و يا وصول واخواهی بدون ارائه ســند 
 مالکيت يا سند معامله در صدور سند مالکيت سهم االرث وراث طبق مقررات اقدام

 خواهد شــد.م الف: 1367492 اباذر مهيمن مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
نايين

آگهی تغییرات شرکت تعاونی پایا بتن لنجان 
به شناسه ملی 14004323215 و شماره ثبت 2338 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1401/04/10 و 
به استناد نامه شــماره 4096 مورخ 1401/5/08 اداره تعاون کار و رفاه 
اجتماعی شهرستان لنجان تصميمات ذيل اتخاذ شد خسرو ناظم الرعايا 
سده به شماره ملی 1170217151 به ســمت بازرس اصلی و سلمان 
صالحی هاردنگی به شماره ملی 1171366876 به سمت بازرس علی 
البدل برای مدت يک سال مالی انتخاب گرديدند. روزنامه کثيراالنتشار 
زاينده رود جهت نشر آگهی های شرکت تعيين گرديد. وحيد ناظم الرعايا 
سده به کدملی 1160055904 به سمت عضو اصلی حسين علی ناظم 
الرعايا 1170216870 به ســمت عضو اصلی اصلی حميد ناظم الرعايا 
سده به کدملی 1171128754 به سمت عضو اصلی فاطمه ناظم الرعايا 
ســده کدملی 1171189788 به ســمت عضو علی البدل حبيب ناظم 
الرعايا سده کدملی 1171128746 به سمت عضو علی البدل برای مدت 
سه سال انتخاب شدند. اداره کل ثبت اســناد و امالک استان اصفهان 
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 ثبت نام 161 هزار زائر اربعین از استان اصفهان 
در سامانه سماح

مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان از ثبت نام بیش از  ۱۶۱ هزار نفر در استان اصفهان در سامانه 
ســماح تا کنون خبر داد و گفت: ۶۰ درصد ثبت نامی ها را آقایان و ۴۰ درصد را بانوان تشکیل دادند و 
بیش از نیمی از ثبت نام کنندگان مربوط به شهر اصفهان هســتند.علیرضا صادقی با اشاره به روند 
ثبت نام متقاضیان کربال در سامانه ســماح ویژه اربعین، اظهار داشت: تا کنون بیش از  ۱۶۱ هزار نفر 
در اســتان اصفهان برای راهپیمایی اربعین در سامانه ســماح ثبت نام کرده اند که ۶۰ درصد آنها را 
آقایان و ۴۰ درصد را بانوان تشکیل دادند.وی افزود: بیشترین ثبت نام در استان اصفهان که تقریبا 
نیمی از ثبت نام شدگان را شامل می شــود مربوط به کالن شهر اصفهان و پس از آن شهرستان های 
خمینی شــهر، نجف آباد، شــهرضا، فالورجان و شاهین شهر به ترتیب بیشــترین تعداد متقاضی 
اربعین پیش رو را داشته اند.مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان با بیان اهمیت بیمه زائران، گفت: 
متقاضیان با پرداخت مبلغ ۱8 هزار تومان به عنــوان حق بیمه می توانند ثبت نام خود را قطعی کنند 
و در صورت بروز مشکل، حق بیمه برای زائران بســیار کارآمد خواهد بود.وی ادامه داد: هر فردی با 
داشتن گذرنامه می تواند برای ثبت نام در سامانه سماح مراجعه کند و هیچ محدودیتی برای ثبت نام 
افراد وجود ندارد و هنگام خروج از کشور تست پی سی آر منفی نیاز نیست ولی باید کارت الکترونیکی 
تزریق واکسن را همراه داشته باشند.صادقی تصریح کرد: برای آن دسته از زائران که تمایل دارند با 
ماشین شخصی تا مرز بروند، مشکلی وجود ندارد و پارکینگ هایی لب مرز برای این منظور در نظر 

گرفته شده که زائران می توانند خودروی خود را پارک کنند.
 

 148 موکب اصفهانی  ایام اربعین به زائران
 خدمت رسانی می کنند

مدیر ستاد عتبات عالیات استان اصفهان از استقرار ۱۴8 موکب اصفهانی در ایام اربعین خبر داد و گفت:  
8۲ موکب در کربال، ۳۶ موکب در مسیر نجف به کربال، ۷موکب در نجف، ۱8 موکب در نقاط صفر مرزی 

از جمله مهران، شلمچه، چذابه و میرجاوه به زائران خدمات رسانی می کنند.
جعفر عسگری در همایش موکب داران اربعین حسینی، با اشاره به مسئولیت موکب داران، اظهار داشت: 
برای آن دسته از افرادی که تحت تاثیر رسانه های بیگانه قرار می گیرند و می گویند چرا خدمات فقط در 
عراق داده می شود، باید توضیح داد که  موکب داران در سه حوزه شرایط بحرانی و نیاز در داخل کشور از 
جمله کمک های مومنانه، سیل و زلزله، حوزه بهداشت و درمان، در توسعه و بازسازی و در حوزه خدمات 

رسانی در ایام اربعین در مسیر نجف و کربال فعالیت می کنند.
وی افزود: در سال جاری با توجه به شــرایط اقتصادی ۲۰ درصد افزایش تعداد موکب ها را نسبت به 
سال 98 داشتیم. استان اصفهان ۱۴8 موکب دارد که بعد از استان تهران و خوزستان رتبه سوم کشوری 
را به خود اختصاص داده است.مدیر ستاد عتبات عالیات استان اصفهان با بیان اینکه این ۱۴8 موکب 
اصفهانی، خدمات متنوعی ارائه می کنند، گفت: این موضوع زیرکی اصفهانی ها را نشان می دهد که 
فقط به ارائه یک نوع خدمت بسنده نمی کند.وی ادامه داد: محل استقرار موکب های اصفهانی شامل  
8۲ موکب در کربال، ۳۶ موکب در مسیر نجف به کربال، ۷موکب در نجف، ۱8 موکب در نقاط صفر مرزی از 
جمله مهران، شلمچه، چذابه و میرجاوه است.عسگری تصریح کرد: پاکستان ۷۰ میلیون شیعه دارد و 
هر کجا نیاز بیشتری به خدمات رسانی باشد، موکب ها آنجا خدمات  می دهند. در سال 98 حدود ۱۲۰ 
هزار زائر پاکستانی از مرز میرجاوه به سمت کربال حرکت کردند که عقبه های خوبی به جا گذاشت.مدیر 
ستاد عتبات عالیات استان اصفهان با اشاره به کمیته ها، اظهار داشت: ستاد اربعین استانی برای اولین 
بار با تمام ظرفیت با محوریت استانداری پای کار آمده و کمیته های ۱۷ گانه خدمات بسیار ارزشمندی را 
به زائران در ایام اربعین ارائه می کنند.وی افزود: رابط فرهنگی از هر موکب انتخاب شده که این رابطان 
موارد آموزشی را به زائران آموزش بدهند، موکبانی که مبلغ ندارند هر چه زودتر اعالم کنند تا با کمک 

تبلیغات اسالمی، مبلغ در اختیار آنها گذاشته شود.

تبدیل تهدید به فرصت با اجرای ۸۶ هزار هکتار طرح آبخیزداری در استان اصفهان؛

فرصت آبی برای گذر از وضعیت قرمز

بر اساس اطالعات موجود مرتبط با اجرای طرح های  ایرنا
مربوط با منابع طبیعی، پروژه های توسعه آبخیزداری 
و آبخوان داری تاکنون در بیش از ۲۵ میلیون هکتار از اراضی ملی کشور 
انجام شده است و باید بیش از ۱۲۵ میلیون هکتار نیز طرح آبخیزداری در 
کشور انجام شــود تا بتوان از حرکت روان آب ها و سیالب ها و آثار منفی 
آن ها جلوگیری کرد.نگاهی به وضعیت عرصه های طبیعی اصفهان نشان 
می دهد که این خطه با ۲۴ شهرستان، مســاحتی معادل ۱۰.۷ میلیون 
هکتار دارد که بیش از 9۰ درصد از آن  را معادل حدود 9.8 میلیون هکتار 
عرصه های منابع طبیعی و ملی و از این میــزان حدود ۴۰۳ هزار هکتار را 
جنگل معادل )۴ درصد(، ۶ میلیون هکتار مرتع معادل )۶۴ درصد( و سه 
میلیون هکتار بیابان معادل )۳۲ درصد( در بر گرفته است.استان  اصفهان 
از نظر تقسیم بندی نواحی رویشــی در ۲ ناحیه رویشی زاگرسی و ایران 
تورانی قرار گرفته است که ناحیه رویشی زاگرسی غرب و جنوب استان را 
شامل می شــود و بقیه مناطق جزو ناحیه رویشی ایرانی تورانی به شمار 
می رود.این استان واقع در مرکز کشور اقلیم خشک و نیمه خشک دارد و 
از این پهنه ۳.۲ میلیون هکتار معادل ۳۲ درصد ســطح استان را اراضی 
بیابانی و شنزار تشکیل می دهد که به طور عمده در بخش های شمالی و 
شرقی آن پراکنده است.مدیرکل منابع طبیعی آبخیزداری اصفهان در این 

ارتباط اظهارداشــت: در ســال های اخیر انواع مطالعــات آبخیزداری و 
آبخوان داری در ۲.۵ میلیون هکتار از اراضی طبیعی اســتان انجام شده  
است.محمدعلی کاظمی تصریح کرد: با توجه به گستره بیابان ها و مناطق 
خشک و همچنین کوهستان ها در استان که همه مستعد وقوع سیالب 
هســتند، افزایش طرح ها در این مناطق اهمیت باالیی دارد و بی شک 
راهکار مناسبی برای جلوگیری از بحران های متعدد است.وی ادامه داد: 
اجرای پــروژه های آبخیــزداری و آبخوانداری بــرای حفاظت از مناطق 
مسکونی، عرصه های طبیعی و زمین های کشاورزی ضروری است و بی 
شک برای حفاظت از خاک هم باید این طرح ها را افزایش داد.مدیرکل 
منابع طبیعی آبخیزداری اصفهان، کمبــود اعتبارات را چالش اصلی این 
بخش دانست و افزود: در صورت تخصیص اعتبار کافی سرعت تکمیل و 

بهره برداری طرح ها بیشتر خواهد شد.

اجرای طرح های آبخیزداری در گستره 86 هزار هکتاری استان اصفهان
معاون آبخیزداری اداره  کل منابع طبیعی و آبخیــزداری اصفهان دراین 
پیوند اظهارداشت: در یک سال اخیر پروژه های آبخیزداری شامل پخش 
سیالب، بند خاکی و بند سنگی مالتی که در مجموع ۲۰ سازه بود در بالغ 
بر 8۶ هزار هکتار از عرصه های طبیعی اســتان اجرا شده است.ابوطالب 

امینی اظهارداشت: این پروژه ها در شهرستان های خور و بیابانک، کاشان، 
سمیرم، فریدون شهر، لنجان، اردســتان و جرقویه اجرا شد که بی شک 
نقش ویژه ای در کنترل و استحصال سیالب، جلوگیری از تخریب اراضی 
اطراف و تغذیه قنوات و ســفره های آب زیرزمینی خواهد داشــت.وی، 
هزینه احداث و بهره برداری طرح های مورد اشــاره را حدود ۵۲ میلیارد 
تومان اعالم کرد و افزود: در صورت تخصیص اعتبارات بیشتر قادر خواهیم 
بود شمار طرح های آبخیزداری استان را افزایش دهیم و این ظرفیت در 
استان وجود دارد.معاون آبخیزداری اداره  کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اصفهان با اشاره به سیالب روزهای گذشته که بســیاری از نقاط کشور از 
جمله استان را درگیر کرد، گفت: در مناطقی همچون میمه، برخوار، سمیرم 
و شاهین شهر بالغ بر ۱۰ میلیون متر مکعب بوسیله سازه های آبخیزداری 
استحصال شد.امینی اضافه کرد: به غیر از کارکردهای کنترل و استحصال 
ســیالب، بهره گیری از آبخیزداری در زمینه گردشگری نیز می تواند جزو 
کارکردها باشــد زیرا گستردگی اســتان اصفهان و همچنین تنوع منابع 
 طبیعی و به ویژه طرح های آبخیزداری ظرفیتی مناســب برای توســعه 

گردشگری است.

استحصال 46 میلیون متر مکعب سیالب در بارش های سیل آسای اخیر
معاون اداره  کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان خاطرنشــان کرد: بر 
مبنای پژوهش های صورت گرفته در کشور، انجام عملیات آبخیزداری 
در هر هکتار قادر است ۵۳۰ مترمکعب سیالب و روان آب را کنترل، پخش 
و استحصال کند بنابراین طرح های یک سال اخیر اجرا شده، استحصال 
حدود ۴۶ میلیون متر مکعب ســیالب را در پی داشته است.وی تصریح 
کرد: حوضه های آبخیز و طرح هــای آبخیزداری از جنبه های مختلف به 
خصوص طبیعی و مباحث فنی مهندســی دارای جذابیت است که قادر 
هستند مخاطبان را به خود جذب کنند، حضور مردم و گردشگران در کنار 
این گونه طرح ها می تواند سبب آشــنایی آنان با این علم شود و از سوی 
دیگر بخشــی از هزینه ها را از طریق این گونه اقدامات مشــترک تامین 
کرد.یکی از اهالی روســتای نیســیان از توابع بخش مرکزی شهرستان 
اردستان که در آن پروژه آبخیزداری اجرا شده است در ارتباط با این طرح 
گفت: به نظر می آید پروژه اجرا شده مفید و موثر باشد و می تواند تاحدی 
سیالب های آینده را مهار کند.حسین فتاحی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
اظهارداشت: مطالبه ساکنان روستا این است که بند خاکی احداث شده 
تقویت شــود از ســوی دیگر گنجایش ذخیره آب را در آن افزایش داد تا 
 در صورت بارندگی سیل آسا، سرریز سد ســبب آسیب به نواحی پایین

 دست نشود.

با مسئولان جامعه

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: روند 
واکسیناسیون کرونا برای نوبت های سوم و چهارم در 
استان پیشــرفت خوبی ندارد در حالی که با توجه به 
وقوع موج هفتم کووید-۱9 از مردم انتظار داریم که به 
منظور تکمیل واکسن خود اقدام کنند.پژمان عقدک، 
در گفت و گو بــا خبرنگار ایرنا افزود: میزان پوشــش 
واکسن کرونا در نوبت ســوم در استان اصفهان حدود 
۳9 درصد و نوبت چهارم حدود ۳.8 درصد اســت در 
حالی که انتظار می رفت در یک مــاه اخیر با افزایش 

روند شــیوع بیماری کووید-۱9 و مــوج هفتم کرونا، 
افراد بیشتری برای دریافت و تکمیل واکسن خود به 
مراکز بهداشتی مراجعه کنند.وی اظهار داشت: زمانی 
که مجوز تزریق نوبت یادآور و دوز چهارم واکسن کرونا 
صادر شد در ابتدا مردم اصفهان استقبال خوبی از آن 
کردند؛ اما پس از مدتی، این روند کاهش یافت و اکنون 
رضایت بخش نیســت.عقدک با تاکید بر اینکه میزان 
پوشش واکسیناســیون نوبت اول و دوم در یک ماه 
اخیر در استان تغییر محسوسی نکرده و به ترتیب 8۶ 
و ۷۷ درصد است، اضافه کرد: تکمیل واکسیناسیون 
کرونا و رعایت شیوه نامه های بهداشتی در کنار یکدیگر، 
احتمال ابتال به بیماری کووید-۱9 را کاهش می دهد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه 
رنگ بندی کرونا بر اســاس شاخص هایی مانند روند 
بستری بیماران و مرگ و میر صورت می گیرد، افزود: 
هفته گذشته با یک وضعیت استثنایی به دلیل کاهش 
چشمگیر شهرهای قرمز مواجه شدیم که دالیل آن نیاز 
به بررسی جامع دارد اما این هفته وضعیت رنگ بندی 
مانند ۲ هفته گذشته شد و شرایط خوبی ندارد.وی ادامه 
داد: برخی از عواملی که ممکن است در رنگ بندی  تاثیر 
داشته باشد، میزان رعایت شیوه نامه های بهداشتی در 
سطح جامعه، تکمیل واکسیناسیون دوز سوم و چهارم 
و چگونگی رعایت موازین بهداشتی در برگشت زائران 

از عتبات است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی:

روند واکسیناسیون نوبت سوم و چهارم در اصفهان 
پیشرفت خوبی ندارد

خستگی نیروهای 
جهادی در پروژه 
آبرسانی به شهرکرد

تمــام خطــوط پدافنــدی 
شهرکرد با کار شــبانه روزی به 
بهره برداری رسید و االن بیش 
از ۷۴۰ لیتر بر ثانیه آب شرب با 
کیفیت برای تامین نیاز مردم 

روانه شبکه می شود.

کشف 310 کیلوگرم تریاک 
معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان اصفهان از کشف محموله ۳۱۰ کیلویی تریاک در عملیات 
ماموران یگان تکاوری این فرماندهی خبر داد. سردار مهرداد فراشی افزود: ماموران واحد رزمی یگان 
تکاوری فرماندهی انتظامی استان اصفهان حین کنترل یکی از جاده های خاکی اطراف شهرستان 
شهرضا به یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ مشــکوک و به آن دستور ایست دادند.وی اظهار 
داشت: خودروی مذکور بدون توجه به دستور ایســت ماموران به راه خود ادامه داد که در این هنگام 
ماموران به تعقیب خودرو پرداخته و با یک اقدام ضربتی آن را متوقف کردند.معاون عملیات فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان گفت: پس از متوقف شدن خودرو ماموران در بازرسی از صندوق عقب آن ۳۱۰ 
کیلو تریاک را کشف کردند که در این رابطه راننده و سرنشین آن دستگیر و به همراه پرونده به مرجع 
قضایی تحویل داده شدند.این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: تمامی راه های اصلی و فرعی، بیابانی، 
خاکی و کویری اســتان تحت کنترل ونظارت دقیق و هوشمندانه ماموران پلیس اصفهان قرار دارد و 

اجازه ورود محموله های افیونی به داخل استان را نخواهیم داد.
 

کشف 3.5 میلیارد ریال کاالی قاچاق در شهرضا
کشف کاالی قاچاق به ارزش ســه میلیارد و۵۰۰میلیون ریال درشهرضا فرمانده انتظامی شهرستان 
»شهرضا« از کشف ۳ میلیارد و پانصد میلیون ریال انواع کاالی قاچاق درعملیات ماموران انتظامی این 
شهرستان خبر داد. به نقل از مرکز اطالع رسانی پلیس اصفهان، سرهنگ سهراب قرقانی افزود: عوامل 
مستقر در ایستگاه بازرسی شهید امامی شهرضا در راستای اجرای طرح تشدید مقابله با قاچاق کاال 
و ارز حین کنترل خودرو های عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده با بار ضایعات مشکوک و جهت 
بررســی آن را متوقف کردند.وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مقام قضایی به بازرسی از این 
خودرو پرداخته که در بازرسی انجام شده تعداد ۱۰ دستگاه کمپرسور، ۴ حلقه الستیک ، ۱۰۰ عدد تسمه 
خودرو ، ۲ عدد لوستر و ۲۷۲ عدد انواع باطری موتور سیکلت و خودرو که همگی خارجی و فاقد مدارک 
معتبر گمرکی و قانونی بوده کشف کردند.فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا با اشاره به اینکه در این 
رابطه یک دستگاه کامیون توقیف و یک متهم نیز دستگیر شده که پس از تشکیل پرونده جهت سیر 
مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شده، تصریح کرد:کارشناسان ارزش ریالی کاالهای قاچاق 
مشکوفه را ۳ میلیارد و پانصد میلیون ریال برآورد کردند.این مقام انتظامی در پایان خاطر نشان کرد: 
قاچاق کاال و ارز به طور مستقیم به اقتصاد و تولیدات داخلی کشور ضربه وارد می کند و پلیس با تمام 
توان در برابراین پدیده شوم اقتصادی ایستاده است و از عموم مردم تقاضا می شود هر گونه اخبار در 

خصوص کاالی قاچاق را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

دستگیری 2 گروه شکارچی غیرمجاز در منطقه کرکس
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نطنز گفت: دو گروه شکارچی غیرمجاز در منطقه حفاظت 
شده کرکس با همت محیط بانان شناسایی و دستگیر شدند.با تالش محیط بانان اداره حفاظت محیط 
زیست شهرستان نطنز و پس از ســاعت ها کوهپیمایی، دوربین کشی و بیتوته شبانه، دو گروه متخلف 
شکار و صید در منطقه حفاظت شده کرکس شناسایی و دستگیر شــدند.رییس اداره حفاظت محیط 
زیست شهرستان نطنز ضمن اعالم این خبر، گفت: یگان حفاظت محیط زیست این اداره بنا به گزارش 
دوستداران حیات وحش و گشت و کنترل در منطقه حفاظت شده، توانستند دو گروه متخلف شکار و صید 
را شناسایی، دستگیر و پس از تنطیم صورتجلسه، به دادسرای شهرستان نطنز تحویل دهند.اکبر عسکریان 
زاده مهابادی اظهار کرد: از متخلفان آثار شکار چهار رأس حیوان وحشی، دو قبضه اسلحه شکاری غیر 
مجاز قاچاق، یک قبضه اسلحه مجاز و مقداری مهمات و ادوات شکار کشف و ضبط شد. طبق بند ب ماده 
۱۲ قانون شکار و صید، شکار غیر مجاز جانوران وحشی جرم محسوب شده و مستوجب مجازات است و 
همچنین بر اساس قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، نگهداری و حمل سالح شکاری به طور غیر 

مجاز جرم محسوب می شود.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

اصفهان؛ میزبان سومین 
المپیاد فرهنگی ورزشی 

دانشجویان شاهد و ایثارگر
معاون وزیــر علــوم و رییس ســازمان امور 
دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
گفت: المپیادهای فرهنگی و ورزشی قهرمانی، 
پهلوانــی و شــاهد و ایثارگر متعــددی برای 
دانشجویان کشور طراحی شده تا شرایط نشاط 
پس از کرونا به دانشــگاه ها برگردانده شود.

هاشــم داداش پور در آیین افتتاح ســومین 
المپیاد ورزشــی دانشــجویان دختر شاهد و 
ایثارگر کشور در دانشگاه  اصفهان افزود: ایجاد 
فضای صمیمیت، همدلی همراه با معنویت در 
شرایطی که کرونا طی ۲ سال گذشته سالمت 
جسم و روح دانشجویان را تحت تاثیر قرار داده 
بود از اهمیت ویژه ای برخوردار است.وی ادامه 
داد: مهارت های ورزشی و ارتباطی دانشجویان 
در ۲ سال گذشته به شدت تحت تاثیر  شرایط 
شیوع کرونا قرار گرفته است.معاون وزیر علوم 
تحقیقات و فنــاوری اظهار داشــت: برگزاری 
اینگونه رویدادها و المپیادهای فرهنگی ورزشی 
شرایط نشــاط و شــادابی جدیدی را در بین 
دانشجویان ایجاد خواهد کرد.رییس سازمان 
امور دانشــجویان وزارت علــوم تحقیقات و 
فناوری خاطرنشان کرد: دور هم و در کنار هم 
بودن دانشجویان در این المپیاد ورزشی و ایجاد 
فضای صمیمیت و نشاط برای ما از رقابت های 
ورزشی با اهمیت تر است و همدلی و همکاری 
مهم تر از رقابت های ورزشــی است.داداش 
پور بیان کرد: ورزش، همدلی و ایثار ســه کلید 
واژه عمیق المپیاد ورزشی دانشجویان شاهد 
و ایثارگر کشور اســت.وی ابراز امیدواری کرد 
که با درس فداکاری و ایثار شهدا بتوانیم این 
شعارها و گذشــت و فداکاری را همانند دوران 
دفاع مقدس در جامعه جاری و ساری کنیم.

استاندار اصفهان نیز در این مراسم گفت: توجه 
به ورزش در حوزه بانــوان و دختران به عنوان 
مادران فردا یک مسئله ضروری و مهم است.

سید رضا مرتضوی افزود: ســالمت بانوان به 
معنی سالمت جامعه و ســالمت دختران به 
عنوان سالمت مادران آینده از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است.

رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( منطقه ۲ اصفهان خبرداد:

طرح اطعام واحسان حسینی فرصتی برای کمک به نیازمندان واقعی
بیش از ۱۲ هزار پرس غذای گرم بین نیازمندان و مددجویان کمیته امداد منطقه ۲ اصفهان توزیع شده است.رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( منطقه ۲ اصفهان 
گفت: از شروع ماه محرم تاکنون با مشارکت خیران و همکاری مراکز نیکوکاری و هیئات مذهبی، بیش از ۱۲ هزار پرس غذای گرم بین نیازمندان و مددجویان این 
منطقه توزیع شده است.حسین کریمی با اشاره به اینکه خیران عالوه بر طبخ و توزیع غذا، در تهیه بسته های معیشتی نیز مساعدت کردند، افزود: با همکاری مراکز 
نیکوکاری ۳۷۶ بسته معیشتی شامل برنج، مرغ، حبوبات، روغن، ماکارونی، رب گوجه، سویا و شکر، در محالت مختلف منطقه به خانوار های ایتام و نیازمندان 
اهدا شد.وی با اشاره به مشارکت برخی خیران برای کمک به تامین جهیزیه نوعروسان نیازمند، افزود: مردم خیر با تهیه بخشی از جهیزیه نوعروسان به ارزشی 
بیش از ۳۲ میلیون تومان در این امر خیر نیز سهیم شدند.رییس کمیته امداد منطقه ۲ اصفهان همچنین به ذبح ۱۰ رأس گوسفند و توزیع ۲۰ هزار قرص نان در 
این ایام اشاره کرد و گفت: پویش مردمی اطعام و احسان حسینی تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت و نیکوکاران می توانند با مراجعه به دفاتر این نهاد و مراکز 

نیکوکاری یا شماره گیری #۰۳۱۳۲*88۷۷* نذورخود را به دست نیازمندان واقعی برسانند.

رنا
 ای

س:
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مربی سابق فوتبال اصفهان گفت: ذوب آهن در دو بازی مقابل پرسپولیس و تراکتور نشان داد که دفاع تیمی خوبی دارد و ساختار دفاع تیمی آنها ارتقا پیدا کرده است.حسن 
حاج رسولی ها پیرامون عملکرد تیم فوتبال ذوب آهن در دو هفته ابتدایی لیگ برتر اظهار داشت: ذوب آهن نسبت به فصل گذشته تیم یکدستی است اما بازیکن ستاره ای 
ندارد و این برخالف رویه فصول گذشته است که همیشه بازیکنان تاثیرگذار و ستاره در ذوب آهن حضور داشتند.وی افزود: ذوب آهن مقابل تراکتور به دنبال پیروزی بود و 
بازی خوبی به نمایش گذاشت و بازیکنان تیم بازی پا به توپ خوبی داشتند. در نیمه دوم ذوب آهن از نیمه زمین خودی پرس حریف را شروع کرد تا بتواند نتیجه را حفظ 
کند؛ اما متاسفانه در دقایق آخر گل مساوی را دریافت کرد  و 2 امتیاز را از دست دادند.مربی سابق فوتبال اصفهان با اشاره به مصدومیت 3 بازیکن اصلی ذوب آهن مقابل 
تراکتور و تاثیر تعویض های اجباری بر کیفیت کار این تیم، گفت: تعویض های اجباری روی کار تاکتیکی سرمربی تاثیرگذار است، البته نباید فراموش کرد که این مصدومیت ها 
چندان غیرطبیعی نیست چون تیم تازه از فصل بدنسازی خارج شده و فاصله شروع مسابقات با فصل آماده سازی نزدیک بود و این مصدومیت ها ناشی از همین عوامل 
است.وی با اشاره به قرعه سخت ذوب آهن در ابتدای فصل جدید لیگ برتر و عملکرد خوب ساختار دفاعی این تیم در دو بازی گذشته، تصریح کرد: ذوب آهن در دو بازی 
مقابل پرسپولیس و تراکتور نشان داد که دفاع تیمی خوبی دارد و ساختار دفاع تیمی آنها ارتقا پیدا کرده است. البته این مسئله به نگرش سرمربی تیم باز می گردد، اکثر 

تیم های تارتار دفاع تیمی منسجمی دارند و ذوب آهن هم در مدت حضورش از ساختار دفاعی منسجم تری برخوردار شده است. 

ذوب آهن تیم یکدستی است؛ اما ستاره موثری ندارد

سه شنبه 1  شهریور  1401 /  25 محرم 1444  /  23  آگوست  2022 / شماره 3607 

واکنش »ژاوی« به درخشش »لواندوفسکی«
سرمربی بارسلونا از وضعیت تیمش بسیار خوشحال است و تنها دغدغه خود را ثبت نشدن قرارداد ژول 
کونده اعالم کرد.پس از برتری 4-1 بارسلونا مقابل رئال سوسیداد در هفته دوم اللیگا 23/2022، ژاوی 
گفتگویی با خبرنگاران داشت. به نقل از Barça Universal؛ سرمربی بارسلونا گفت: بازی دشواری بود. 
بردن در این استادیوم همیشه سخت است. باید همیشه آرامش خود را حفظ کنیم اما در دقایق ابتدایی 
بازی فقدان آن را حس کردیم. این یک پیروزی بسیار مهم است که کار ما را تقویت می کند. تیم خیلی 
خوب تمرین می کند. در کل بازی خوبی انجام دادیم و پیروزی عادالنه است. در نیمه اول فقدان آرامش را 
حس کردیم و بسیار عجول بودیم. باید بیشتر به فضاها حمله می کردیم. در نیمه دوم این مسئله برطرف 
شد و پیشرفت کردیم. از این برد خوشحالم. سزاوار این پیروزی بودیم. فرنکی دی یونگ عملکرد بسیار 
خوبی داشت و اشتباه او در صحنه گل حریف فقط به دلیل بدشانسی بود. پدری در خط هافبک بسیار 
خوب ظاهر شد. گاوی و فران تورس هم در انتقال توپ بین خطوط بسیار خوب کار کردند. تغییر سیستم 
ما به 3 2 4 1 به دلیل سبک بازی حریف بود. آنها با دو مهاجم بازی کردند و ما به یک مدافع بیشتر نیاز 
داشتیم. مطمئنًا این یک ریسک بود اما دیدیم که وقتی بازیکنان سیستم را درک کنند چقدر خوب می 
شوند. در مسیر درستی هستیم و البته فضای زیادی برای بهبود داریم. در انتخاب ترکیب هیچ توجهی 
به سن و نام بازیکنان ندارم. افرادی به میدان می روند که در طول هفته بهتر از بقیه بوده اند. آنسو فاتی 
به دو دلیل در ترکیب اصلی نبود. اول به دلیل احتیاط و دوم به دلیل شایستگی دیگران. فران تورس در 

تمرینات این هفته بسیار خوب کار کرد. اوضاع در بارسا اینگونه است، همیشه رقابت وجود دارد.
 

آمار باورنکردنی »مسی«، »امباپه« و »نیمار«
پاریسن ژرمن شروع مخوفی را در لیگ فرانسه داشته است. آنها در مقابل لیل با نتیجه هفت بر یک پیروز 
شدند تا حریف خود را کامال در هم بکوبند.به گزارش فوتبالی، در این بازی کیلیان امباپه سه گل زد که گل 
اولش سریع ترین گل تاریخ لیگ فرانسه بود. نیمار با دو گل و سه پاس گل روی پنج گل تاثیر مستقیم 
داشت و مسی یک گل زد و یک پاس گل داد.امباپه در شروع فصل در دو بازی خود چهار گل زده است. 
نیمار در چهار بازی هفت گل زده و شــش پاس گل داده تا روی سیزده گل تاثیر مستقیم داشته باشد. 
لیونل مسی نیز در چهار بازی توانسته 4 گل و دو پاس گل داشته باشد.در مجموع این مثلث در همین 
شروع فصل با 15 گل و هفت پاس گل روی 22 گل تاثیر مستقیم داشته اند که آمار شگفت انگیزی است. 
به نظر می رسد که این مثلث کامال نسبت به فصل گذشته هماهنگ تر شده اند و با هدایت کریستوف 
گالتیه حس و حال متفاوتی را ارائه می دهند. فعال نیمار مهم ترین ضلع این مثلث بوده است. بازیکن 
برزیلی به نظر می رسد که به روزهای اوجش برگشته و عمال مهارنشدنی است. قطعا نیمار با این عملکرد 

می تواند ستاره جام جهانی باشد و به کسب جوایز فردی مثل توپ طالی 2023 هم امیدوار باشد.
 

کسی یاد »لواندوفسکی« نمی افتد!
بایرن مونیخ به نظر می رسد که بدون روبرت لواندوفسکی به خوبی توانسته انسجام هجومی خود را حفظ کند.

خیلی ها تصور می کردند که جدایی گلزن اصلی بایرن در سال های اخیر یعنی لواندوفسکی شوک بزرگی را 
به آنها وارد می کند؛ اما تا کنون چنین اتفاقی برای آنها رخ نداده است. بایرن تا کنون چهار بازی رسمی داشته 
که 20 گل زده و نکته جالب دیگر این است که این گل ها توسط 9 بازیکن مختلف ثبت شده اند. در حقیقت به 
نظر می رسد که تغییر بزرگ باواریایی ها بدون ستاره لهستانی این است که بازیکنان بیشتری می توانند در 
گلزنی مشارکت کنند و گلزنی صرفا به یک بازیکن خاص منحصر نمی شود.بایرن مونیخ یکشنبه در مقابل 
بوخوم با نتیجه هفت بر صفر پیروز شد. بیشترین مقاومت در مقابل آنها از جانب ولفسبورگ بود که شکستی 
حداقلی با نتیجه دو بر صفر را داشتند در حالی که بایرن توانست آینتراخت را با نتیجه شش بر یک در هم 
بکوبد و در سوپرجام آلمان نیز مقابل الیپزیش با نتیجه پنج بر سه به پیروزی رسید. بایرن هر چند که در 
مقابل الیپزیش با دریافت سه گل از نظر دفاعی کمی نگران کننده ظاهر شده بود؛ اما با دریافت فقط یک گل 

در سه بازی آغازین بوندسلیگا به نظر می رسد که در فاز دفاعی هم به انسجام رسیده است.

            رفت وبرگشت با پیام نیازمند؛

     بازگشت عقاب به آشیانه زردها

سوژه  روز

بازیکن تیم ملی امید به سپاهان پیوست
محمد قربانی، هافبک تیم ملی امید با قراردادی سه ساله به سپاهان پیوست.محمد قربانی، هافبک 
ملی پوش تیم ملی امید که فصل گذشته در تیم نساجی مازندران توپ می زد با نظر ژوزه مورایس پس از 
گذراندن تست های فنی و پزشکی با عقد قراردادی 3 ساله به سپاهان پیوست. این بازیکن سابقه بازی 

در تیم جوانان هوادار را نیز در کارنامه خود دارد.
 

جزییات انتقال »نیازمند« از پرتغال؛

بند خرید  یک میلیون یورویی در قرارداد دروازه بان جدید سپاهان!
جزییات انتقال پیام نیازمنــد دروازه بان ایرانی از تیم پورتیموننزه پرتغال به تیم ســپاهان مشــخص 
شد.باشگاه سپاهان اعالم کرد پیام نیازمند دروازه بان ایرانی تیم فوتبال پورتیموننزه را به صورت قرضی و 
یک ساله به خدمت گرفته است. نیازمند پیش از این در تیم سپاهان حضور داشت و فصل گذشته با عقد 
قراردادی تا سال 2024 به تیم پورتیموننزه پیوست.این دروازه بان فرصت زیادی برای بازی در تیم پرتغالی 
پیدا نکرد و ترجیح داد در سال جام جهانی، دوباره به لیگ ایران برگردد؛ هرچند به صورت قرضی که این نوع 
قرارداد می تواند دائمی هم بشود.»پدرو سپولودا« خبرنگار پرتغالی جزییات بیشتری از انتقال نیازمند به 
تیم سپاهان منتشر کرد. به نوشته پدرو، پورتیموننزه امسال در ازای انتقال قرضی نیازمند، 200 هزار یورو از 
سپاهان گرفته است. همچنین گزینه خرید یک میلیون یورویی به عالوه پاداش برای تیم سپاهان وجود 
خواهد داشت. پیش از این گفته می شد حق فسخ قرارداد نیازمند با باشگاه پرتغالی 10 میلیون یورو است.

 

دیدار اعضای تیم سپاهان با کارگران کارخانه فوالد مبارکه
تیم سپاهان توانسته در دو هفته ابتدایی لیگ 6 امتیاز مقابل تیم های سپاهان و نساجی به دست بیاورد 
تا اوضاعش نسبت به سایر مدعیان بهتر باشد. این تیم در هفته سوم میهمان گل گهر است. در راستای 
کارهای فرهنگی از سوی این باشــگاه اعضای تیم فوتبال به کارخانه فوالد مبارکه دعوت شده اند. این 

دعوت برای بازدید اعضای تیم از کارخانه و دیدار با کارگران فوالد مبارکه است.
 

خرید جدید مهاجری و نفت MIS از تبریز
نفت مسجدسلیمان در ادامه اقدامات خود در نقل و انتقاالت، بازیکن ماشین سازی را که سابقه حضور در 
تیم امید ایران را در کارنامه دارد، به خدمت گرفت.متین پارسا بازیکن فصل گذشته ماشین سازی تبریز 
جدیدترین خرید نفت مسجدسلیمان محسوب می شود که به عضویت شاگردان رضا مهاجری در آمده 
و در ادامه فصل این تیم را همراهی خواهد کرد.متین پارسا، بازیکن 21 ساله و سابق تیم ماشین سازی 
تبریز و تیم ملی امید با مسئوالن باشگاه نفت مسجدسلیمان قرارداد همکاری امضا کرد تا در ادامه زیر نظر 
رضا مهاجری در لیگ برتر توپ بزند.نفت مسجدسلیمان که توانسته در این فصل استارتی موفق داشته 

باشد و با چهار امتیاز از دو بازی کار را دنبال می کند، این هفته به مصاف پیکان خواهد رفت.
 

اقدام قطر به نفع فوالد و به ضرر نماینده عربستان در آسیا
پرونده انتخاب میزبان مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا 2022 همچنان در AFC باز است و 
تکلیف میزبان مشخص نشده است. سال گذشته مسابقات به صورت متمرکز در عربستان برگزار شد ولی 
در این فصل قطر هم برای میزبانی متمرکز مسابقات اقدام کرده است. در همین رابطه نشریه »الرایه« 
قطر در گزارشی اعالم کرد این کشور شانس اول میزبانی متمرکز از مسابقات مرحله یک هشتم نهایی 
لیگ قهرمانان آسیا 2022 است.فوالد خوزستان تنها نماینده کشورمان در این مسابقات است که باید 
به مصاف الفصیلی عربستان برود. در صورت میزبانی قطر شاگردان نکونام از این اتفاق نفع می برند و 

شانس بازی نماینده عربستان با حمایت تماشاگرانش مقابل فوالد از دست می رود.

مستطیل سبز

»لوکادیا« با پرسپولیسی ها 
سرشاخ شد!

»برای گرفتــن فالوور اینجا نیســتم؛ به ایران 
آمده ام تا فوتبال بازی کنم و پرسپولیس زندگی 
من است« این جمالت خشمگینانه ای است 
که یورگن لوکادیا به زبان آورده اســت.یورگن 
لوکادیا، مهاجم پرسپولیس این روزها به چهره 
فعال اینســتاگرامی تبدیل شده و در حالی که 
آخرین عکسش پیش از انتقال به پرسپولیس 
را در مــاه فوریه )بهمن ماه( پســت کرده بود، 
حاال روزانــه حداقل یک پســت و اســتوری 
برای دنبال کنندگانــش می گذارد.لوکادیا تنها 
یک هفته پس از انتقال به پرســپولیس مرز 
500 هــزار دنبال کننده را رد کــرد و حاال به عدد 
563 هزار رســیده و احتماال با حضور در زمین 
و تا پایان قراردادش به جمع فوتبالیست های 
میلیونی اینســتاگرام اضافه خواهد شــد. آن 
هم در شــرایطی که پیش از امضــای قرارداد 
با تیم ســرخپوش پایتخت، کمتر از صد هزار 
فالوور داشت.روز یکشــنبه، پستی که لوکادیا 
پس از گلزنــی مقابل فجرسپاســی در بازی 
دوستانه منتشــر کرده بود، جنجال ساز شد و 
این ستاره هلندی در واکنش به یکی از هواداران 
پرســپولیس، گالیه های تندی را مطرح کرد. 
یکی از کاربران که احتماال انتظار این را نداشت، 
لوکادیا جوابش را بدهد، خطاب به او نوشــت: 
»از فضای مجازی و جذب فالوور دست بردار، 
ســخت تمرین کن و آماده باش چون تیم به 
تو نیاز دارد. موفقیت برای تــو یک دنیا فالوور 
می آورد!«مهاجم پرســپولیس که به شدت از 
این کامنت عصبانی شده بود، در پاسخ نوشت: 
»ممنون که به من گفتی چگونــه زندگی کنم. 
من یک هنرمند، فوتبالیســت و طراح هستم. 
هرروز خیلی ســخت تمرین می کنم که شما 
نمی بینید. من شما را ســرزنش نمی کنم اما 
پســرم، من هرروز تمریــن می کنم.«هوادار 
پرسپولیس با این کامنت لوکادیا، ترجیح داد 
بحث را با حمایت از او خاتمه دهد؛ اما مهاجم 
هلندی خشمگینانه تر نوشــت: »برای فالوور 
اینجا نیستم. اینجا هستم تا فوتبال بازی کنم. 
من می توانــم بیخیال 100 میلیــون فالوور هم 
بشوم.  بنشــین و از زندگی ات لذت ببر، من 

هم همینطور.«

فوتبال جهان

وز عکس ر

بسکتبال قهرمانی 
جوانان آسیا؛ تقابل 

ایران و لبنان
در آخریــن بــازی از روز نخســت 
رقابت های بسکتبال قهرمانی جوانان 
آسیا 2022 ، تیم ملی ایران به مصاف 
لبنان رفت کــه در پایان با نتیجه 63 - 
65، تن به شکســت داد تــا به عنوان 
میزبان این مسابقات را با باخت شروع 

کند.

سرمربی پیشــین تیم ملی والیبال ایران گفت: تیم 
ملی والیبال ایــران در حال حاضر یکــی از تیم های 

برتر جهان است و من به این موضوع افتخار می کنم.
رقابت های والیبال نوجوانان آســیا با برگزاری دیدار 
فینال بین دو تیم ایران و ژاپن به رسید. پارک کی وون 
در چهاردهمین دوره مسابقات مردان زیر 18 سال آسیا 
که در تهران برگزار شــد، عضو کمیته کنترل )دستیار 

ناظر فنی( مسابقات است.
پارک در مورد حضور دوبــاره در ایران گفت: من پس 
از پایــان کارم در تیم ملــی، خیلی به ایــران آمدم و 
خوشحالم که دوباره در این کشور هستم. خیلی ها هنوز 
مرا می شناسند و این موضوع باعث خوشحالی است.

بسیار دوســت دارم که مرتب به ایران سفر کنم ؛اما 
مسافت طوالنی اجازه این کار را به من نمی دهد.

پارک کی وون در ادامه گفت: تیم ملی والیبال ایران در 
حال حاضر یکی از تیم های برتر جهان است و من به 
این موضوع افتخار می کنم. چند روز قبل در مراسم 
شــامی با حضور بازیکنان سابقم شــرکت کردم که 

دورهمی لذت بخشی بود.
وی در مورد میزبانی ایران در قهرمانی نوجوانان آسیا 
گفت: میزبانی کامل بود چون ایــران، تجربه زیادی 
در میزبانی مسابقات آســیایی و جهانی دارد. سطح 
رقابت ها هم باالست و خوشحالم که کره جنوبی، جواز 

حضور در مسابقات قهرمانی جهان را به دست آورد.

پارک در مورد عملکرد تیم ملی نوجوانان کره جنوبی در 
دیدار نیمه نهایی برابر ژاپن که با شکست کره همراه بود، 
گفت: من به عنوان ناظر در تهران حاضر هستم و مربی 
نیستم. تیم کره جنوبی بازی خوبی داشت و اگر تیمی 
در این رده سنی،  عملکرد خوبی دارد، جای سوال برای 
موارد دیگر از جمله نتیجه باقی نمی ماند. برای تیمی 
که خوب بازی می کند، نتیجه مهم نیست و همین که 

نمایش مناسب و کم تقصی دارد، کافی است.

 مربی کره ای:

 به تیم ملی ایران افتخار می کنم!

عکس: ایسنا

  پیام نیازمند، گلر 2۷ ساله زردپوشان که یک فصل بازی 
کردن در لیگ پرتغال را تجربه کرده بود، پس از حضور در 
لیگ پرتغال طی آخرین روز نقل و انتقاالت، بار دیگر راهی سپاهان شد.پیام 
ازجمله بازیکنان مستعدی بود که با درخشش در تیم پیکان تهران موفق شد 
نظر امیر قلعه نویی را به خودش جلب کند تا پس از دو فصل بازی برای پیکان 
در لیگ هجدهم در جمع طالیی پوشان اصفهان باشد. وی پس از پیوستن به 
سپاهان به نوعی روزهای خوب خودش را رقم زد تا عالوه بر شکستن رکورد 
کلین شیت لیگ برتر، حضور در اردوی تیم ملی را تجربه کند.پس از دعوت 
نیازمند به اردوی تیم ملی و ارائه عملکرد مطلوب با سپاهان، این گلر 2۷ ساله 
تصمیم گرفت در لیگ پرتغال به ماجراجویی های فوتبالی خود بپردازد؛ اما به 
نظر می رسد انتخاب پورتیموننزه برای نیازمند یک تصمیم نه چندان صحیح 
بود تا این بازیکن بار دیگر راهی ایران شــود. در ادامــه قصد داریم وضعیت 
نیازمند در لیگ برتر ایران و دوران حضور وی در سپاهان و لیگ پرتغال را مورد 

بررسی قرار دهیم:

لیگ هجدهم؛ شروع درخشش نیازمند
پیام نیازمند در لیگ 16 با تیم پیکان موفق شــد خــودش را به لیگ برتر ایران 
معرفی کند و در لیگ هفدهم با عملکرد مناسبی که از خودش به نمایش گذاشت ، 
موفق شد نظر امیر قلعه نویی سرمربی وقت سپاهان را به خودش جلب کند تا 
ژنرال در لیگ هجدهم برای خط دروازه سپاهان، این گلر جویای نام را انتخاب 
کند. نیازمند با 15 کلین شــیت در 30 بازی به خوبی پاسخ اعتماد قلعه نویی را 

داد تا این سرمربی بیش از پیش تمایل به حفظ گلر جوان خود داشته باشد.

لیگ نوزدهم؛ رکورد سیدحسین حسینی شکست!
لیگ نوزدهم فرصت مناسبی برای نیازمند بود تا از سپاهان برای خودش یک 
سکوی پرتاب بسازد چراکه طالیی پوشان اصفهان در فصل 98_99 با هدایت 
قلعه نویی و ترکیبی از ستاره های لیگ برتر راهی مسابقات شده بودند و قطع 
به یقین فرصت درخشش برای گلر سپاهان بیش از پیش فراهم بود.نیازمند 
در 9 هفته ابتدایی لیگ نوزدهم به دلیل هماهنگی بــاالی خط دفاعی و از 
طرفی عملکرد مطلوب خودش موفق شد پس از سال ها رکورد کلین شیت 
لیگ برتر را از آن خود کند و به مدت 940 دقیقه دروازه خودش را بسته نگه دارد 
تا نام خود را در کنار بازیکنانی چون احمدرضا عابدزاده، آرمناک پطروسیان 

و ناصر حجازی ثبت کند.

لیگ بیستم؛ حضور تا پایان فصل و ترک ایران
در لیگ بیستم، ســپاهان اصفهان با هدایت محرم نویدکیا موفق به کسب 
عنوان نایب قهرمانی شــد که نقش پیام نیازمند در به دســت آمدن چنین 
نتیجه ای را نمی تــوان انکار کرد. گلــر خوش تکنیک طالیی پوشــان با 14 
کلین شیت از مجموع 30 بازی برگزار شده، عالوه بر اینکه تا هفته های پایانی 
سپاهان را در کورس قهرمانی نگه داشت، موفق شد نظر سرمربی تیم ملی را 

به خود جلب کند و برای نخستین بار حضور در ترکیب تیم ملی را تجربه کرد.
روزهای خوش نیازمند با سپاهان در لیگ بیستم خیلی تداوم نداشت و این 
بازیکن در انتهای فصل تصمیم به جدایی گرفت تا با لژیونر شــدن به لیگ 

پرتغال، اهداف فوتبالی خودش را دنبال کند.

فصل 2021_2022؛ خاک پرتغال خوش یمن نبود
پیام نیازمند پس از جدایی از سپاهان، تیم  پورتیموننزه پرتغال را انتخاب کرد 
تا به نوعی با انتخاب یکی از تیم های حاضر در لیگ برتر این کشور در ابتدای 
مسیر درخشش در اروپا قرار بگیرد؛ اما نیمکت نشینی محض این بازیکن 
سبب شد تا توانایی های این گلر نادیده گرفته شود و یک فصل تلخ فوتبالی 

برای او رقم بخورد.
نیازمند طی یک فصل حضور در لیــگ برتر پرتغال تنها در ســه بازی برای 
پورتمنیزه به میدان رفت که در هیچ یک از سه بازی موفق به کلین شیت نشد و 
نکته جالب توجه این است که در این سه بازی در مجموع 10 بار دروازه نیازمند 

گشوده شد تا همین موضوع سبب جدایی این بازیکن از  پورتیموننزه باشد.

لیگ بیست ودوم؛ بازگشت به جمع زردپوشان
با گذشــت دو هفته از لیگ بیســت ودوم ایران، پیام نیازمند در آخرین روز 
نقل و انتقاالت به جمع طالیی پوشان بازگشت، به نظرمی رسد یکی از دالیل 
این خرید مورایس، اشتباهات رشــید مظاهری در دو هفته ابتدایی لیگ 
برتر و بازی با پای ضعیف این بازیکن باشــد که می تواند به نوعی کار را برای 
طالیی پوشان به اما و اگر بکشاند. از ســوی دیگر رقابت این دو گلر در درون 

دروازه برای عملکرد بهتر می تواند جالب توجه باشد.
درهرحال پیوستن دوباره نیازمند به سپاهان به سود هر دو طرف خواهد بود، 
چراکه هم نیازمند این فرصت را دارد که دوباره توانایی های خودش را در سال 
منتهی به جام جهانی نشان دهد و هم سپاهان می تواند خط دروازه خودش 

را بیمه کند.

ایمنا
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مدیر منطقه ۱۲ شهرداری خبر داد:

اجرای 5 هزار تن آسفالت در منطقه 12 اصفهان
مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان گفت: ۴۱ هزار مترمربع آسفالت، ترمیم، روکش و زیرسازی و پنج 
هزارتن آسفالت ریزی با هزینه ای بالغ بر ۷.۲ میلیارد تومان که از این میزان، دو هزار تن آسفالت ریزی 
در قالب پروژه های محله محور در عرصه ۹۲۰۰ مترمربعی انجام شده است.علی اکبر رسالت در خصوص 
پروژه های آماده بهره برداری در منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان، اظهار کرد: خیابان صنعتگران به طول ۵۰۰ 
متر، عرض ۲۲ متر و مساحت ۱۱ هزار متر مربع، با هزینه ای بالغ بر ۵.۳ میلیارد تومان برای اجرا و ۲۵ 
میلیارد تومان برای تملک و مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی پساب شــهرک نگین، با هزینه ای بالغ بر شش 
میلیارد تومان برای اجرا و ۱۵ میلیارد تومان برای تملک از جمله این پروژه هاســت.وی در خصوص 
اقدامات انجام در راســتای بهبود وضعیت آسفالت سطح منطقه ۱۲ شــهرداری، اضافه کرد: ۴۱ هزار 
مترمربع آسفالت، ترمیم، روکش و زیرسازی و پنج هزار تن آســفالت ریزی با هزینه ای بالغ بر ۷.۲ 
میلیارد تومان که از این میزان، دو هزار تن آسفالت ریزی در قالب پروژه های محله محور در عرصه ۹۲۰۰ 
مترمربعی انجام شده است.مدیر منطقه ۱۲ شــهرداری اصفهان با بیان اینکه اجرای پیاده راه سازی، 
جدول و کانیو در ۱۷۰۰ مترمربع با هزینه ای بالغ بر ۱.۱ میلیارد تومان در این منطقه اجرا شــده است، 
گفت: اقداماتی همچون جمع آوری روزانه ۶۵ تن زباله تر، جمع آوری روزانه ۱۰ تن نخاله ساختمانی، 
ساخت بوستان های محلی کیمیا و عارف شمالی، کاشت گل فصل در عرصه ۱۶۰۰ مترمربع، کاشت گل 
دائم در چهار هزار مترمربع، هرس پرچین در ۳۱۰ هزار متر، اصالح تشتک درختان شامل حدود ۴۲ هزار 
اصله درخت، کاشت دوهزار اصله درخت، توسعه فضای سبز تفرجگاهی کیمیا به میزان ۱۵۰۰ مترمربع، 
ساماندهی بوستان حکمت در عرصه ۲۵۰۰ مترمربع، توسعه سیســتم آبیاری قطره ای و تفکیکی با 
هزینه ای بالغ بر ۹۶۰ میلیون تومان، نورپردازی درختان با هزینه ای بالغ بر ۴۰ میلیون تومان، اصالح 
نورپردازی و روشنایی بوستان ها، نصب اسباب بازی و کف پوش، اصالح و نصب تابلوهای معابر و کوچه ها 
و آغاز نصب پالک های جدید برای منازل واقع در این منطقه، در حوزه خدمات شهری انجام شده است.

 
در بازدید معاون شهردار اصفهان از منطقه ۱۵ شهرداری مطرح شد:

مشارکت شهروندان در بهبود فضای شهری
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان گفت: یکی از عوامل موثر در بهبود فضای شهری 
منطقه ۱۵، احساس همراهی شــهروندان و مشــارکت برای جمع آوری زباله و نظافت است که این 
همراهی مردم شایسته تحسین و قدردانی است.مهدی بقایی در حاشیه بازدید از منطقه ۱۵ شهرداری 
اصفهان اظهار کرد: هدف از بازدیدهای دوره ای از سطح شهر، شناخت بیشتر محیط و رفع اشکاالت در 
روند کارهاست.وی ادامه داد: در این راستا بازدیدی از قسمت های مختلف منطقه ۱۵ از جمله وضعیت 
نظافت، تاسیسات و فضای سبز انجام شــد که با توجه به مدیریت باثبات، فعالیت جدی و منسجم 
این منطقه وضعیت مطلوب و استاندارد است.معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان 
ضمن قدردانی از کارکنان بخش خدمات این منطقه، تصریح کرد: یکی از عوامل موثر در بهبود فضای 
شهری منطقه ۱۵، احساس همراهی شهروندان و مشارکت برای جمع آوری زباله و نظافت است که 
این همراهی مردم شایسته تحسین و قدردانی است.وی با اشاره به اجرای پروژه های جدید شهری 
در منطقه ۱۵، گفت: با توجه به ظرفیت های منطقه ۱۵ شهرداری و موقعیت جغرافیایی این منطقه که 
یکی از ورودی های کالن شهر اصفهان محسوب می شود، پیش بینی و اجرای پروژه های جدید مبتنی بر 
فعالیت های هوشمندسازی یا تقویت زیرساخت های آن، همچنین فناوری های جدید باید در بودجه 
سال آینده شهرداری لحاظ شود، چرا که این منطقه ظرفیت اجرای پروژه های مهم و شاخص شهری را 
دارد.هوشنگ نظری پور، مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان نیز در حاشیه این بازدید از افزایش ارتقای 
خدمات شهری در این منطقه خبر داد و گفت: با توجه به اینکه حریم شهر در این منطقه حدود چهار برابر 
بیشتر از محدوده خدماتی شهرداری است، سعی شده که تمهیدات الزم برای حفظ و حراست از سطح 

منطقه به صورت کامل و جامع انجام شود. 

 مدیر اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان می گوید هرچه جوانان بیشتر در
 یک مسجد حضور داشته و از آن استقبال کنند، آن مسجد نمره باالتری در ارزیابی می گیرد؛

خانه امن خدا

مدیر اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان گفت: مسجد 
بهترین جایی است که جوانان در آن بیمه شده و دین و اخالق شان حفظ 
می شود و هرچه جوانان بیشتر در یک مسجد حضور داشته و از آن استقبال 

کنند، آن مسجد نمره باالتری در ارزیابی می گیرد.
حجت االسالم و المســلمین مجتبی کوچک زاده در نشست خبری امور 
مساجد استان اصفهان اظهار داشت: برای اینکه مساجدمان به صدر اسالم 
برگردد باید به صورت همگانی همکاری کنیم. اکنون یکی از ارکان مسجد، 
پایگاه مقاومت بسیج اســت و بهترین جایی که جوانان بیمه می شوند و 
دین و اخالق شان حفظ می شود، مسجد است و باید جوانان را جذب کرد 
و هرچه جوانان در مسجد بیشتر باشــند و بیشتر از مسجد استقبال کنند، 
آن مسجد در ارزیابی نمره بهتری دارد.مدیر اجرایی مرکز رسیدگی به امور 
مساجد استان اصفهان بااشاره به لزوم ایجاد مسجد به عنوان محیطی امن 
برای خانواده ها عنوان کرد: طرحی به نام»مساجد دوستدار خانواده«داریم 
که طبق این طرح کالس های تربیت کودک، مشــاوره خانواده و آموزش 
همســرداری در مســاجد برای بانوان خانه دار برگزار می شود. مهدکودکی 
هم برای مادرانی که نگران نگهداری کودکان خود هستند در مساجدی که 
امکانات دارند تدارک دیده می شود و ما از مساجدی که امکانات برگزاری 

این موارد را دارند استقبال می کنیم.

حجت االسالم کوچک زاده دررابطه با احداث مساجد در نقاطی که مسجد 
ندارند، بیان کرد: طبق روایات مومن اگر از مسجد دور باشد مرگ روحی او 
فرا می رســد پس باید تالش کنیم در جاهایی که مسجد وجود ندارد که ما 
آن ها را نقاط کور می نامیم، شناسایی کرده و با همکاری شهرداری، شورای 
شهر، مردم و خیرین در آن نقاط کور مسجد بسازیم. اکنون خیرینی هستند 
که برای این کار خیر آماده هستند و شهرداری هم قول داده است که زمین 
رایگان جهت ساخت مساجد دراختیار می گذارد و تخمین ما این است که 
برای هر ۲ تا ۳هزار نفر نیاز به یک مســجد داریم.وی ادامه داد: اکنون در 
شهر اصفهان حدود ۱۲۰۰ مسجد، در شهرســتان اصفهان ۲۵۰۰ و در استان 
اصفهان ۵هزار مسجد داریم البته مساجدی هستند که مخروبه شده و نیاز 
به عمران دارند و امیدواریم به این سمت می رویم که حتی االمکان جهت 
برگزاری نماز جماعت و سایر امور آماده شوند.مدیر اجرایی مرکز رسیدگی 
به امور مساجد استان اصفهان بااشاره به تعداد مساجدی که فعال نیستند، 
گفت: با کمال تاسف از ۱۲۰۰ مسجدی که در شهر اصفهان هست، فقط درب 
حدود یک سوم آن ها برای نماز جماعت صبح باز می شود و در کل استان 
حدود یک چهارم که این قابل قبول نیست و ائمه جماعات، اعضای هیئت 
امنا و خیرین باید کمک کنند تا درب مساجد باز باشد؛ مسجدی تراز انقالب 
است که سه وقت نماز جماعت داشته باشند و جوانان در آن ها شرکت کنند.

وی افزود: عالوه بر نماز جماعت باید برنامه های مختلف دینی وجود داشته 
باشد و عالوه بر مسائل دینی و کارهای فرهنگی حتی انجام کارهای آموزشی 
را هم در مسجد ضروری می دانیم و بهترین جایی که جوانان می توانند در 
آن ها جذب شوند همین برنامه های آموزشی اســت چراکه برخی نیاز به 
نقویت درسی دارند و باید بتوانیم به طور رایگان یا با مبلغ اندکی کالس های 
درسی برگزار کنیم تا کسانی که نمی توانند هزینه های گزاف بیرون را پرداخت 
کنند، محروم نشوند.مدیر اجرایی مرکز رســیدگی به امور مساجد استان 
اصفهان درارتباط با لزوم رعایت حق همسایگان مسجد عنوان کرد: توصیه 
ما به هیئت امناهای مساجد این است که اذان را به موقع پخش کنند؛ اما 
با صدای معتدل چراکه گاهی مردم به صدای بلند اعتراض دارند البته ما در 
کشور اسالمی زندگی می کنیم و اذان تابلوی اسالم است و نمی توان پخش 
اذان را ممنوع کرد؛ اما باید با صدای معتدل پخش شده و برنامه های قبل 
و بعد از آن از بلندگوی داخل پخش شــود تا همسایگان مسجد احساس 
آرامش کنند و همچنین این انتظار نیز وجود دارد که امنیت وسایل نمازگزاران 

توسط هیئت امنا تامین شود.
وی ادامه داد: باید جاذبه ها را به حداکثر برسانیم و مسائلی که موجب دفع 
مردم است توسط هیئت امناها رفع شود و سروصدای نامطلوب در مسجد 
نباید باشد؛ اما باید مســاجد را جوری کنیم که همه جذب شوند و به صدر 
اسالم برگردد. ما مرتبا و به صورت هفتگی برای هیئت امناها و ائمه جماعات 
جلسه داریم و وظایف ائمه جماعات و هیئت امناها را به آن ها می گوییم و 
مرتبا تبلیغ صورت می گیرد، همچنین مساجد درحال درجه بندی هستند و از 

کارگزاران مسجد که تالش بیشتری داشتند قدردانی می کنیم.
حجت االسالم کوچک زاده با تاکید بر اهمیت اذان زنده پیش از نماز جماعت 
گفت: یکی از مســائل مهم، نهضت اذان گویی اســت و عالوه  بر اذان که از 
بلندگوی مسجد پخش می شــود و به آن اذان اعالن می گوییم، باید یک 
اذان قبل از نماز جماعت گفته شود. با مساجد مطرح شده است که یک نفر 
را مدیر این کار قرار دهند که از اذان گوهای مســجد ثبت نام کرده و به آن ها 
نوبت دهد تا اذان بگویند، این اذان حلقومی و زنده چیزی است که در اسالم 
خیلی سفارش شده است و مقام معظم رهبری نیز تاکید دارند. در آینده نیز 
قصد داریم یک مسابقه بین اذان گوهای مساجد برگزار کنیم و به بهترین 

اذان گوها ابتدا در شهر اصفهان و سپس در حد استان جوایزی بدهیم.
وی بااشاره به جذب خادم برای مســاجدی که خادم ندارند، تصریح کرد: 
یکی از برنامه های ما این اســت که می خواهیم در این زمینه کسب اعتبار 
کرده و با اعالم قبلی افراد واجد شرایط را برای مساجدی که خادم ندارند به 
عنوان خادم و با حقوق اداره کار یعنی بین ۶ تا ۷میلیون جذب کنیم و بعد از 
او انتظار خدمت داشته باشیم. شرایط مهم این افراد این است که متاهل 
بوده و در رده سنی ۳۰ تا ۵۰سال باشند. حجت االسالم کوچک زاده افزود: قرار 
است دوره هایی برای این خدام برگزار کنیم که ابتدا در یک دوره تحت عنوان 
آموزش بدو خدمت شرکت کرده و بعد از آن مشغول می شوند، درضمن کار 
نیز دوره هایی برگزار می کنیم که مسائلی از قبیل تعمیرات و کارهای ابتدایی 
و جزئی مساجد را آموزش ببینند. نقش خادم از امام جماعت کمتر نیست 

و خادمی که بداخالق بوده و آموزش ندیده باشد، مردم را فراری می دهد. 

مدیر مرکــز اصفهان شناســی و خانه ملل ســازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان گفت: 
شناساندن برجستگی های فرهنگی و مدنی اصفهان و 
همچنین ارتقای سطح آگاهی شــهروندان از پیشینه 
تاریخــی، وضعیت کنونــی و برنامه هــای آینده این 
کالن شهر از جمله اهداف و برنامه های این مرکز است.

محمد عیدی ، اظهار کرد: رویکرد اصفهان شناسی و خانه 
ملل ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
فراتر از شــهر اصفهان بوده و به نوعی از آن به »گستره 
اصفهان فرهنگی« تعبیر می شود. در این رابطه نه تنها 

تاریخ و جغرافیا بلکه سایر حوزه های اصفهان شناسی 
همچون ادبیات، فلســفه، هنر و جامعه شناســی نیز 
گنجانده شده است.به گفته وی، گستره مخاطبان این 
مرکز پژوهشی و علمی از گروه سنتی بزرگسال خاص به 
مخاطب عام و خاص در تمام سطوح و گروه های سنی 
ارتقا یافته و هر فرد عالقه منــدی می تواند از امکانات، 
آموزش هــا و برنامه های مرکز اصفهان شناســی بهره 
ببرد.مدیر مرکز اصفهان شناســی و خانه ملل با اشاره 
به برپایــی دوره های متعدد اصفهان شناســی در این 
مجموعه تصریح کــرد: عالوه بر برگــزاری کالس ها و 
آموزش های تئوری، تورهای گردشگری و بازدید از آثار 
و بناهای تاریخی، محله های قدیمی و گردش در بافت 
قدیم اصفهان نیز در این مجموعه دنبال می شود.وی 
ادامه داد: این گشت وگذارها در کنار آموزش های تئوری 

به استفاده مطلوب از اندوخته ها و تجربیات مدرسان 
صاحب نظر می انجامد که با اســتقبال مخاطبان هم 
روبه رو شده است.عیدی تصریح کرد: هدف از تاسیس 
مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل ایجاد فضای مناسب 
برای پژوهش و فراهم آوردن امکانات برای بهره مندی 
از توان علمی دانشــمندان و دانش پژوهان عالقه مند 
به مباحث اصفهان پژوهی، حمایــت از پژوهش های 
علمی مرتبط و تالش برای شناســاندن قابلیت های 
فرهنگی، هنری و تمدنی اصفهان بوده و در این راستا 
دوره ها و کالس های متعددی در چند سال اخیر برگزار 
شده است.وی افزود: چاپ و نشر کتاب های مرتبط با 
اساسنامه مرکز در کنار ارتباط با استادان و فرهیختگان 
حوزه اصفهان شناسی و فرهنگ و هنر این دیار به شکل 

مداوم در دستور کار مرکز بوده است.

توسط مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل دنبال می شود:

پرداختن به »گستره اصفهان فرهنگی«

10 مورد سگ گزیدگی از ابتدای سال در استان اصفهان
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، پیرامون اینکه امروز بیش از 
۳۰۰ روستای استان با تانکر آب رسانی می شوند، اظهار کرد: با شدت خشکسالی های متوالی در استان 
و کمبود منابع آبی در روستاها، طبق گزارشات در برخی مناطق حتی حیوانات وحشی نیز دیده شده اند؛ 
برای مثال در منطقه نطنز وجود گراز به اراضی کشاورزی خسارت وارد کرده و در اطراف روستاهای نایین 
و اردستان حضور گرگ، روباه و شغال گزارش شده است.منصور شیشه فروش درباره اینکه تشدید 
خشکسالی ها، کمبود موادغذایی و منابع آبی برای حیوانات و جوندگان آن ها را گاهی به عرصه های 
کشاورزی و شهری دیگر مناطق در استان اصفهان سوق می دهد، افزود: از ابتدای سال جاری تا اوایل 
مردادماه، ۱۰ مورد سگ گزیدگی در استان اتفاق افتاده اســت.مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان تصریح کرد: براساس دستورالعمل های قانونی، کنترل سگ ها برعهده سازمان محیط زیست 

است و این سازمان باید مطابق با مقررات اقدامات اساسی را اجرایی کند.
 

 ارائه پروژه های سال 1401 سازمان فاوای اصفهان
 به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان

پروژه های سال ۱۴۰۱ سازمان فاوای شهرداری اصفهان به اعضای هیئت رییسه سازمان نظام صنفی 
رایانه ای استان ارائه شد.در جلسه هیئت رییسه ســازمان نظام صنفی یارانه ای استان اصفهان با 
مدیرعامل سازمان فاوا، دغدغه های موجود در حوزه فناوری و پروژه های پیش رو از جمله پروژه های 
مربوط به حوزه امنیت، داده و اطالعات مکانی مطرح شد.در این جلسه معاون شبکه و مرکز داده، 
همچنین معاون نرم افزار سازمان فاوای شهرداری اصفهان پروژه های پیش رو جهت بررسی راه های 
همکاری با سازمان نظام صنفی رایانه ای تشریح کردند و مقرر شد در هفته های آینده جلسه دیگری 
با اعضای هیئت مدیره و دیگر اعضای این سازمان برگزار شود.پروژه هایی که در این جلسه پیشنهاد 
شد، در حوزه های امنیت، سخت افزار، شبکه و ارتباطات، مرکز داده، نرم افزار و اطالعات مکانی بود 
که مدیران سازمان فاوای شــهرداری اصفهان آمادگی خود را جهت همکاری های بیشتر با اعضای 

سازمان نظام صنفی اعالم کردند.
 

خنک تر شدن هوای اصفهان در شهریور 
معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی اســتان اصفهان گفت: تغییرات دمایی استان طی 

ماه شهریور در حد نرمال )عادی( خواهد بود و هوا به ویژه در ساعات اولیه روز خنک تر خواهد شد.
نوید حاجی بابایی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تغییرات دمایی استان اصفهان طی یک ماه 
پیش رو در حد نرمال )عادی( خواهد بود، اظهار داشت: دما در نیمه شمالی و شرق استان حدود یک 
درجه کمتر از نرمال پیش بینی می شود.وی خاطرنشان کرد: از شدت افزایش دمایی که استان در ماه 
مرداد  تجربه کرد، کاسته شده و با توجه به تغییر فصل دماها به نرمال می رسد.معاون توسعه و پیش 
بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان افزود: دماها طی یک ماه گذشته یک تا ۲ درجه سانتیگراد 
باالتر از نرمال در مدت مشــابه بود؛ اما در شــهریور به حالت طبیعی بر می گردد و دماهای ۴۰ درجه 
سانتیگراد در استان نخواهیم داشت.حاجی بابایی با بیان اینکه خنکی هوا در ساعات اولیه روز و در 
کمینه ها محسوس تر خواهد بود، ابراز داشت: پدیده قابل توجهی تا ۱۰ روز آینده در سطح استان اصفهان 
نخواهیم داشت.وی با اشاره به اینکه بارش قابل توجهی در این ماه انتظار نمی رود، افزود: شهریور در 
حالت طبیعی ماه بارشی استان اصفهان نیست ضمن اینکه سامانه های مونسونی و بارش های سیالبی 
تابستانی در ماه پیش رو نخواهیم داشــت و این پدیده مناطق جنوب شرق مانند استان سیستان 
بلوچستان را در بر می گیرد.معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان اضافه کرد: 
میانگین بارشی استان از ابتدای سال زراعی )مهر ۱۴۰۰( تا پایان مرداد ماه امسال ۱۲۳ میلی متر است 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۱۱۰ میلی متر بود ۱۲ درصد افزایش نشان می دهد اما استان 

در مقایسه با بلند مدت مشابه همچنان ۲۲ درصد کاهش بارندگی دارد.

با مسئولان

خبر روزبا مسئولان

معاون شهردار اصفهان خبر داد:

پیشرفت 17 درصدی 
احداث تقاطع غیرهمسطح 
اتصال بلوار تابان به آسمان

با احداث خیابان »تابــان« برای اتصال تقاطع 
غیرهمسطح آفتاب به خیابان آیت ا... غفاری 
به طول ۲۲۰۰ متر و عرض ۳۶ تا ۷۶ متر و خیابان 
»آسمان« برای اتصال خیابان آیت ا...غفاری به 
میدان شهدای ورزشکار )تاکسیرانی( به طول 
۲۵۰۰ متر و عرض ۳۶ متــر، تردد خودروهای 
سنگین از سه راه نقشینه و خیابان بعثت حذف 
و دسترســی به فرودگاه بین المللی اصفهان 

تسهیل شد.
یکی از مزایــای احداث خیابان هــای تابان و 
آســمان افزایش ایمنــی شــهروندان برای 
ســفرهای درون شــهری و برون شهری است 
که با ســاخت ســه پروژه خیابان های تابان، 
آســمان و پل آفتاب )واقع در بزرگراه شــهید 
اردستانی(، زمان سفر به ویژه برای خودروهای 
سنگین تا ۱۰ دقیقه کاهش همراه است که تاثیر 
چشــمگیری در کاهش مصرف سوخت و در 
نتیجه آلودگی هوا دارد.با توجه به اینکه میدان 
آیت  ا... غفاری محل تالقی خیابان های تابان و 
آسمان و آیت ا...غفاری و جاده حبیب آباد است، 
لزوم احــداث یک تقاطع غیرهمســطح برای 
اتصال خیابان های تابان و آســمان احساس 
می شد که شهرداری برای احداث آن اقدام کرد.

اصغر کشاورزراد، معاون عمران شهری شهردار 
اصفهان می گوید: پروژه تقاطع غیرهمســطح 
اتصال بلوار تابان به آسمان در محدوده منطقه 
۱۴ شهرداری، انتهای خیابان زینبیه واقع شده 
و تاکنون ۱۷ درصد پیشــرفت داشــته است.

وی با بیان اینکه احداث تقاطع غیرهمســطح 
اتصال بلوار تابان به آســمان حدود ۱۱۰ میلیارد 
تومان هزینــه اجرایــی دارد، تصریح می کند: 
این پروژه ۱۲۰۰ متر طول و ۲۵ متر عرض دارد.

کشاورز راد خاطرنشــان می کند: پروژه تقاطع 
غیرهمســطح اتصال بلوار تابان به آسمان در 
زمینی به مســاحت ۳۰ هزار مترمربع احداث 
می شود و از جمله مشــخصات آن می توان به 
۴۰ هزار تن خاک ریزی، ۲۲ هزار تن مصالح 

زیرسازی و ۳۲ هزار تن بتن  اشاره کرد.

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان گفت: خط اتوبوس تندروی شرقی-غربی اصفهان با استفاده از ظرفیت های پایانه مسافربری 
برون شهری جی راه اندازی شد.ابوالفضل توکلی  اظهار کرد: خط اتوبوس تندروی شرقی -غربی اصفهان )پایانه جی، سه راهی درچه( با استفاده از اولین پایانه 
ترکیبی در اصفهان راه اندازی شد.وی افزود: خط اتوبوس تندروی شــرقی -غربی اصفهان از پایانه مسافربری جی در شرق اصفهان آغاز و به سه راهی درچه 

در غرب شهر ختم می شود.
مدیرعامل سازمان پایانه های مســافربری شــهرداری اصفهان تصریح کرد: طرح خط اتوبوس تندروی شــرقی-غربی اصفهان با استفاده از ظرفیت های 
پایانه مســافربری برون شــهری جی برای ســهولت در رفت و آمد و دسترسی آسان شــهروندان در حال اجراســت.وی خاطرنشــان کرد: از ظرفیت ها و 
 زیرســاخت های پایانه مســافربری جی به عنوان محور طرح خط اتوبوس تندرو شرقی-غربی اصفهان برای استفاده شــهروندان، مسافران و گردشگران

 استفاده شده است.

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری:
 نخستین پایانه مسافربری ترکیبی اصفهان راه اندازی شد

پروژه تقاطع غیر 
همسطح شهدای 

ورزشکار
پــروژه تقاطع غیر همســطح 
شهدای ورزشکار با هدف روان 
ســازی و کم شــدن ترافیک 
منطقــه از شــرق بــه غرب و 
منطقه دولت آباد با ۶۵ درصد 
پیشــرفت در مناطــق ۷ و ۱۴ 
شــهرداری اصفهــان در حال 

انجام است.

وز عکس ر

عکس: ایمنا



   

شرکت مادر تخصصی هلدینگ توســعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه - 
سهامی عام »میدکو« با ظرفیت های باالی توســعه صنایع معدنی به عنوان 10 
شركت برتر صادرات گرا از میان ٥٠٠ شركت بزرگ ایران قرار گرفته است.سازمان 
مدیریت صنعتی همه ساله اقدام به رتبه بندی شرکت های برتر ایران می کند. 
این رتبه بندی که ۵00 شــرکت بزرگ و تاثیرگذار در اقتصاد کشور را معرفی کرده 

با هدف شناسایی جایگاه بنگاه های اقتصادی و گروه های صنعتی )رشته های 
مختلف کســب و کار(، گســترش رقابت بین بنگاه های اقتصــادی و کمک به 
سیاست گذاران اقتصادی کشور انجام می شود.شرکت مادر تخصصی هلدینگ 
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه »میدکو« با تکیه بر دانش و تخصص 
بومی با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار کشور با تاسیس در آذرماه سال 1386 
به عنوان بزرگ ترین مجتمع صنعتی _ معدنی و بنگاه  بزرگ اقتصادی در خط 
مقدم جبهه اقتصاد با حفاظت از شــاخصه های زیست محیطی در زمره صنایع 
بزرگ فوالدی و جزو ارکان اصلی توسعه پایدار در کشور است.شرکت »میدکو« 
از بدو تاسیس تاکنون در راستای سیاســت های مرتبط دولت با بندهای الف، 
ب و ج اصل 44 قانون اساسی، با هدف توسعه معادن و صنایع معدنی، تقویت 
بخش خصوصی، کاهش تصدی گری دولت، توسعه کارآفرینی صنعتی و معدنی 
و بالفعل ساختن ظرفیت های بالقوه کشور، تالش پیگیر و مستمر داشته است.

میدکو با تکیه بر علم روز دنیا و دانش فنی ســرمایه انسانی خود، کاری عظیم 
و نو را در عرصه صنایع معدنی کشــور و منطقه، شروع و با گذشت زمان کوتاهی 
توانسته به یکی از شرکت های پیشرو این صنعت در کشور، تبدیل شود.شرکت 
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه »میدکو« با عزمی راسخ 
و توانی خستگی ناپذیر با افزايش بهره ورى و استفاده از دانش ملى_بومی در 
توسعه بخش معدن گام هاى موثرى برداشته و نقش مهمى در اشتغال زايى ايفا 
کرده  و همواره در جهت تعالی بخشیدن به آرمان های سازمانی در تالش بوده و 
توانسته پیشرفت های روز افزونی را برای شرکت و کارکنان آن به ارمغان بیاورد تا 

جایی که امروز در ميان شركت هاى برتر صادرات گرا قرار گرفته است.

دکتر ابراهیم بازیان مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی »شستا« 
، دکتر امیر حسین نادری مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدرتامین و هیئت 
همراه چهارشنبه ۲6مردادماه ضمن حضور در ذوب آهن اصفهان و بازدید از خط 
تولید و طرح های توسعه این شرکت، با مدیرعامل و دیگر مسئولین ذوب آهن 

دیدار و گفت وگو کردند .
مدیرعامل هلدینگ شســتا در این دیدار گفت : ذوب آهــن اصفهان ، فضای 
مقدســی دارد چرا که آکنده از عطر شهادت و ایثار اســت و همچنین فرهنگ 

کارگری این شرکت از قداست واالیی برخوردار است.
دکتر بازیان افزود: ذوب آهن اصفهان از اســتوانه های صنعت کشــور است و 
امروز با نیم قرن تجربه و با پشتوانه مهارت و دانش کارکنان شایسته خود باید با 
رویکرد دانش بنیان به سمت توسعه های اساسی برود تا درگام دوم انقالب با 

هدف و استراتژی مشخص ، مسیر پیشرفت و بالندگی را بپیماید.
وی با اشاره به تالش ذوب آهن برای تولید محصوالت خاص و با ارزش افزده 
باال اظهار داشت: محصوالت تولیدی ذوب آهن برای کشور اهمیت بسیاری دارد 

از جمله ریل که یک محصول استراتژیک است .
همچنین محصوالت ساختمانی جدید این شرکت می تواند ، سرعت ساخت 
و ایمنی ســاختمان را افزایش دهد و در کاهش قیمت تمام شده آن نیز موثر 

است .
مدیرعامل هلدینگ شستا،  توسعه کشور را در گرو رشد صنعت از جمله صنایع 
فوالدی دانست و گفت : توســعه ذوب آهن و افزایش تولید آن ، در پیشرفت 
پروژه های عمرانی اثر بخش است و فعالیت این شــرکت سایر بخش ها از 
جمله معادن کشور به ویژه معادن زغال سنگ را فعال تر می کند .دکتر بازیان 

 اظهار داشــت: هلدینگ شســتا رویکرد هم افزایی را نه تنها در شــرکت های
  تابعه خود بلکه در کل کشــور پیگیری می کند بنابراین بــا این رویکرد تالش

  مــی شــود حمایــت الزم از ذوب آهن جهــت توســعه و بالندگی بیشــتر 
صورت گیرد .  مدیرعامل شرکت ســرمایه گذاری صدرتامین نیز در این دیدار 
گفت : سرمایه اصلی ذوب آهن اصفهان ، تالشگرانی است که با روحیه ایثارگری 
برای حفظ تولید این شرکت جهاد می کنند به گونه ای که این شرکت در شرایط 

تحریم و با وجود بحران آب ، از برنامه تولید پیش است.
دکتر نادری با اشاره به پروژه بازسازی باتری شــماره ۲ این شرکت گفت : در 
راستای هم افزایی ، درصدد هســتیم زغال سنگ مورد نیاز این مجتمع عظیم 
صنعتی تامین شــود که این امر هم در تولید و هم در حاشیه سود این شرکت 

تاثیر بسیاری دارد.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیز گفت : این مجتمع عظیم صنعتی برای اولین 
بار در تاریخ بهره برداری از برنامه تولید خود پیش است و امیدواریم با این روند 

برنامه تولید امسال محقق شود.
مهندس رخصتی با اشاره به اینکه ذوب آهن در سال گذشته ، رکورد جدیدی در 
تولید ساالنه خود ثبت کرد، افزود : تولید محصوالت خاص و با ارزش افزوده باال 
، اولویت اصلی ذوب آهن اصفهان است و در این راستا طی شش ماه گذشته 

1۲ محصول جدید تولید شده است .
وی اظهارداشت : این مجتمع عظیم صنعتی در مسیر رشد و بالندگی قرار دارد و 
از باالترین تکنولوژی در صنعت فوالد بهره مند است،بنابراین با حمایت بیشتر 

می تواند به جایگاه واقعی خود در صنعت فوالد کشور برسد.

»میدکو«جزو 10 شرکت برتر صادرات گرا 

 »شستا« و »صدر تامین« با رویکرد هم افزایی از توسعه ذوب آهن 
حمایت می کنند

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
مدیرمسئول: بهمن زین الدین
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چاپخانه: نشر فرهنگ     آدرس: اهواز. شهرک صنعتی شماره 4. چاپخانه نشر فرهنگ

نشست خبری سرپرست شرکت توزیع برق اصفهان با حضور 
اهالی رســانه اصفهان برگزار شــد. در این مراسم »علیرضا 
کشانی«با  اشاره به افتتاح 17۵ پروژه بزرگ برق رسانی با اعتباری بالغ بر 103 
میلیــارد تومان در هفته دولت، گفــت: اصفهان در بحث تلفات شــبکه برق، 

کمترین تلفات را در سطح کشور دارد.
کشانی در بیان اقدامات توزیع برق اصفهان اظهار کرد: نزدیک به یک میلیون و 
300هزار مشترک در ۵شهرستان استان از خدمات توزیع برق اصفهان بهره مند 
شده اند. چنانچه، احداث ۲4۲کیلومتر شبکه فشار متوسط و ضعیف زمینی 
و هوایی، ظرفیت سازی در رسیدگی به درخواست مشترکان و برنامه ریزی در 

راستای کاهش خاموشی ها صورت گرفته است. 
وی با اشاره به بهره برداری از 30دستگاه ترانس هوایی و زمینی در هفته دولت 
با هدف افزایش ضریب پایداری شبکه برق، گفت: اکنون 13هزارو630دستگاه 
ترانس زمینی و هوایی در محدوده تحت پوشــش توزیع برق اصفهان فعال 

است.
کشــانی با بیان اینکه 37درصد مشــترکان اصفهانی پرمصرف و 67درصد 
طبق الگو یا کمتر مصرف می کنند، عبور از پیک بار در تابستان 1401 با حداقل 
خاموشی را از دستاوردهای توزیع برق خواند و افزود: طی سال های قبل در 
این فصل به دلیل عملکرد رله ها ناشــی از ناترازی برق، خاموشی درنتیجه 
اختالف 13هزارمگاواتی بین تولیدومصرف و متضرر شــدن کشــور را شاهد 
بودیم، در حالی که امسال با بهینه سازی و تکمیل ظرفیت نیروگاه ها، 3هزار 
مگاوات را تامین کرده ایم و 10هزارمگاوات با مدیریت بار توسط شرکت های 
برق منطقه ای، برنامه ریــزی فعالیت ادارات، مراکز صنعتی و کشــاورزی، 
جایگزینی مبدل ها، پــاداش برای مشــترکان کم مصــرف و جریمه برای 
پرمصرف ها تامین شده اســت. وی افزود: 960مشترک خانگی در اصفهان 
طی ۲ماهه امسال، 4میلیارد تومان پاداش با رعایت الگوی مصرف دریافت 
کرده اند.کشانی درباره کاهش تلفات، به اصالح و بهینه سازی ساختار شبکه 
ها در مناطق مختلف استان اشاره کرد و گفت: تبدیل شبکه های سیمی به کابل 
خودنگهدار، در پایداری شبکه، جلوگیری از سرقت تجهیزات و زیبایی مبلمان 

شــهری موثر اســت و در ایام هفته دولت نیز 4۵ کیلومتر شبکه خودنگهدار 
افتتاح می  شود. 

سرپرست شرکت توزیع برق اصفهان  از امکان رصد ۲3هزار کنتور هوشمند خبر 
داد و یادآور شد: شرکت های توزیع و مشترکان می توانند از مصرف خود مطلع 
و آن را به طور لحظه ای مدیریت کنند. همچنین، برنامه ریزی برای رســیدن 
به استانداردهای جهانی خاموشی و مصرف، هوشمندسازی و اتوماسیون با 
ایجاد سامانه پردازش اطالعات دینامیک شبکه و سامانه های دیگر با هدف 
حذف مراجعه حضوری، رشد 44درصدی بهینه سازی شبکه و پایش اطالعات 

ارسالی و اعمال فرمان از راه دور برای مدیریت شبکه تحقق یافته است.
در ادامه، مهرداد جنتیان، معاون فروش و خدمات شرکت توزیع برق اصفهان، 
ارائه صددرصد خدمات غیرحضوری را، مهم ترین اســتراتژی شرکت عنوان 
کرد و گفت: 98درصد خدمات از طریق ســامانه های سمیع، برق من، بصیر 
و دیگر ســامانه ها ارائه می شــود که حذف کاغذ، جلوگیری از قطع درختان، 
عدم تردد مشتری و صرفه جویی در مصرف سوخت و کاهش آالینده ها را به 

همراه داشته است. 
وی با اشاره به مدیریت مصرف در ادارات، از کاهش 30درصدی مصرف خبر 
داد وافزود: رصد 300 مبدل در بیمارستان ها و مراکز حساس که همه آنها وارد 
مدار شدند، تامین سوخت با کمترین بروکراسی اداری و فرهنگ سازی برای 

رعایت الگوی مصرف در بخش خانگی محقق شده است. 
مدیردفتر بازار برق شرکت توزیع برق اصفهان نیز با اشاره به استفاده از ظرفیت 
همه نیروگاه های بخش خصوصی در تابســتان، از تســهیالت قراردادخرید 
تضمینی و خدمات بــرای راه اندازی نیروگاه های برق خورشــیدی با هدف 

توانمندسازی اقشار کم درآمد در مناطق کمتر برخوردار خبرداد.
ساراصالحی گفت: ۵700 واحد تسهیالت ویژه برق خورشیدی را دریافت کرده 
اند و 4 نهاد حمایتی مکلف به شناسایی و معرفی خانوارهای مشمول طرح 
راه اندازی سامانه خورشیدی هستند. وی درباره بومی سازی پنل خورشیدی 
توضیح داد: دومین ســازنده پنل خورشــیدی در اصفهان راه اندازی شده و 
همچنین، موافقت اصولی برای احداث دو کارخانه در استان انجام شده است.

بیستمین نمایشــگاه بین المللی تخصصی دام، طیور، آبزیان، دامپزشکی و 
فرآورده های لبنی با حضــور برندهای مطرح و صاحب نام کشــور و جهان در 

اصفهان برپا می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشــگاه های بین المللی استان اصفهان، 
این نمایشگاه که طی روزهای یکم تا چهارم شهریورماه 1401 برگزار خواهد شد، 
شرایطی را فراهم می آورد که 160 شرکت از 1۵ استان کشور و نمایندگانی از 10 

کشور صاحب نام صنعتی به ارائه محصوالت و خدمات خود بپردازند.
این دوره از نمایشــگاه در 17 هزار مترمربع فضای نمایشگاهی برگزار می شود 
و فعاالن حوزه های مختلفی مانند ماشــین آالت خوراک دام، طیور و آبزیان، 
ماشــینآالت و تجهیزات وابســته صنعت گاوداری، تجهیزات جوجه کشی و 
مرغداری و صنایع وابسته، سیســتم های توزین، تهویه سردخانه و برودتی، 
خــوراک دام، طیــور، آبزیــان،  افزودنی ها و مکمل هــا، تامیــن کنندگان و 
تولیدکنندگان صدف هــای معدنی، دانه های روغنــی، نهاده ها و پودر چربی، 
تولیدکنندگان دارو و نهاده هــای تغذیه ای، تولیدکننــدگان و تامین کنندگان 
واکسن ها و سرم دامی، پرورش دهندگان انواع دام سبک و سنگین وآبزیان، 
تولیدکنندگان و تامین کننــدگان محصوالت اصالح نــژاد و لقاح مصنوعی و 
موسســات آموزش و مشــاوره مرتبط با صنعت در این دوره حضور خواهند 

داشت.
در بیستمین نمایشــگاه بین المللی تخصصی دام، طیور، آبزیان، دامپزشکی 

و فرآورده هــای لبنی اصفهان، شــرکت هایی از اســتان های اصفهان، تهران، 
خراســان رضوی، گلســتان، مازندران، فارس، آذربایجان غربی، خراســان 
جنوبی، قم، چهارمحال و بختیاری، قزوین، البرز، خوزستان، یزد و مرکزی به 
ارائه دستاوردهای خود می پردازند. همچنین نمایندگانی از کشورهای آلمان، 
ایتالیا، هلند، دانمارک، چین، ترکیه، روسیه، آمریکا، کانادا و فرانسه نیز حضور 

دارند تا شبکه توزیع و فروش خود در کشورمان را تقویت کنند.
حضور دام ها و نژادهای برتر دام اســتان، پاویون ویژه اسب، مانژ سوارکاری، 
حضور پاویون شرکت های دانش بنیان، برگزاری چهار کارگاه آموزشی، برگزاری 
بیش از ۲0 جلسه B۲B با هیئت های تجاری خارجی و غرفه داران و بازدید از 
کارخانجات و مراکر تولیدی استان از جمله  ویژگی های نمایشگاه صنعت دام 

و طیور امسال خواهد بود.
از جمله برندهایی که در بیستمین دوره نمایشگاه صنعت دام و طیور اصفهان 
حضور خواهند داشت نیز می توان به پیشــگام دامپرور سپاهان، فوده، قیام، 
فجر، فکا، بهدانه نام آوران، شهدینه، پگاه اصفهان، کیمیا رشد سپاهان، صدرا، 

شرکت تعاونی فاتح، رویان دارو، کودیس، ویوان، زانیار، آریو و... اشاره کرد.
عالقه مندان به بازدید از بیستمین نمایشگاه بین المللی تخصصی دام، طیور، 
آبزیان، دامپزشــکی و فرآورده های لبنی می توانند از ساعت 1۵ تا ۲1 روزهای 
یکم تا چهارم شهریورماه به نمایشــگاه بین المللی اصفهان واقع در کمربندی 

شرق، روبه روی منطقه روشن دشت مراجعه کنند.

تاریخ بازگشایی ثبت نام برای پذیرش دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه جامع 
علمی کاربردی اعالم شــد.به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی 
استان اصفهان، رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان با اعالم این خبر افزود: 
این دانشگاه در ۲۲۲ کد رشته محل کاردانی و 169 کد رشته محل  کارشناسی ناپیوسته 
در گروه های آموزشی صنعت، مدیریت و خدمات اجتماعی، کشاورزی و فرهنگ 
و هنر از یکم تا چهارم شهریور ماه در ۲۲مرکز آموزش علمی کاربردی در سطح استان 

پذیرش دانشجو خواهد داشــت.وی در ادامه  با بیان اینکه در این دوره از پذیرش 
دانشجو رشته های مورد نیاز بازار کار استان احصا شده گفت: بر این اساس ۵7  کد 
رشته جدید بر اساس مشاغل نوظهور و مطابق با سلیقه جوانان در استان پذیرش 
دانشجو انجام می شود.بهزاد رضایی در ادامه بیان داشت: رشته های متنوعی برای 
اولین بار در سطح استان به مجموعه رشته های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته مراکز 

آموزش علمی کاربردی استان اضافه شده است.

سرپرست شرکت توزیع برق اصفهان خبرداد: 

افتتاح 175پروژه برق رسانی با 90 میلیارد تومان اعتبار در هفته دولت

حضور برندهای مطرح صنعت دام و طیور ایران و جهان در نمایشگاه اصفهان

 ثبت نام دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامع
 علمی کاربردی  از اول تا چهارم شهریور

سه شنبه 1  شهریور  1401 /  25 محرم 1444  /  23  آگوست  2022 / شماره 3607 
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