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قیمت: 3000 تومان

آمارهای تکان دهنده دبیر شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان اصفهان از 
خالی بودن رشته های رزیدنتی؛

یک هشدار خیلی جدی

مدیرکل گمرکات استان خبر داد:
افزایش ۷4 درصدی درآمد 

گمرک اصفهان در یک سال اخیر

معاون اجتماعی و شهروندی سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری:

جای گفت وگو درباره 
موضوعاتی مثل سگ 

گردانی در متن شهر است

مدیرکل تعزیرات استان اصفهان:

 فروش بلیت باالتر
 از نرخ های مصوب 

تخلف است

اولین کنگره بزرگداشت 
سرداران و شهدای 
محالت منطقه دو

شهردار اصفهان؛

ناوگان حمل و 
نقل شهری ارتقا 
پیدا خواهد کرد

   با انتخاب دوباره »تاج« وضعیت سرمربی تیم ملی 
فوتبال بین زمین و هواست؛
  موقعیت آشنا!

 بازمانده ای از یک دژ دوران هخامنشیان در اصفهان؛
  تپه اسرارآمیز!
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مسدود شدن بیش از ۷ هزار حلقه چاه 
غیرمجاز در اصفهان

 استانداردسازی سیستم گرمایشی
 240 مدرسه در  اصفهان

اختصاص 90 درصد ناوگان اتوبوس برای اربعین
چرا ظرفیت بلیت اتوبوس های اصفهان پر است؟
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دیدار نخست وزیر اوکراین با »شولتس« در آلمان
نخست وزیر اوکراین، نخستین مقام عالی رتبه ای اســت که پس از چند ماه به آلمان سفر کرده و به 
افزایش کمک های نظامی این کشور اذعان داشته است.به نقل از شــبکه خبری دویچه وله، اوالف 
شولتس صدراعظم آلمان با دنیس شمیهال، نخســت وزیر اوکراین در حالی دیدار کرد که این مقام 
دولت کی یف به دنبال دریافت تسلیحات سنگین بیشتر از برلین برای مقابله با نیروهای روسی است.

شمیهال انتظار دارد که سیســتم دفاعی هوایی »ایریس –تی« را در پاییز ســال جاری میالدی از 
برلین دریافت کند و همچنین افزود، کی یف امیدوار است که آلمان به یکی از رهبران در روند توسعه 
سیستم دفاع هوایی اوکراین بدل شود.شولتس نیز در جریان دیدار با نخست وزیر اوکراین وعده ادامه 

کمک های نظامی، سیاسی و مالی را مطرح کرد.
 

سناتور  آمریکایی:

 »ترامپ« برای 2024 به دردسر می افتد
سناتور جمهوری خواه سرشــناس آمریکایی که حامی دونالد ترامپ است، گفت که این رییس جمهور 
سابق آمریکا تنها درصورتی که بتواند شخصیت خود را مهار کند، می تواند در انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۲۴، قدرتمند ظاهر خواهد شــود، در غیر این صورت به دردســر می افتد.به نوشــته نشریه بیزنس 
اینسایدر، لیندسی گراهام، ســناتور جمهوری خواه آمریکایی حامی دونالد ترامپ در مصاحبه ای تاکید 
کرد، معتقد است دونالد ترامپ  ممکن است بهترین کسی که حزب جمهوری خواه را در انتخابات سال 
۲۰۲۴ نمایندگی می کند، باشد.گراهام تصریح کرد: چه شما ترامپ را دوست داشته باشید چه نداشته 
باشید او یک رییس جمهور مهم بوده است. فکر می کنم کسی که به عنوان یک رییس جمهور قدرتمند و 
غیرقابل پیش بینی مطرح بوده تنها زمانی که حد و حدودها را رعایت کند، خوب می ماند.گراهام ادامه داد: 
مشکل او شخصیتش است. سیاست هایش توانسته اند از آزمون زمان با موفقیت گذر کنند؛ اما زمان به 

ما خواهد گفت که آیا شخصیت او سبب خسته شدن مردم آمریکا شده یا خیر.
 

هند، خرید نفت روسیه را افزایش داد
بلومبرگ گزارش داد که تقریبا یک پنجم محموله های ماهانه گرید نفتی »اســپو« متعلق به روسیه، ماه 
گذشته به سمت پاالیشگاه های هند روانه شدند. بر اساس گزارش بلومبرگ، ۶ نفتکش مملو از گرید نفتی 
اسپو روسیه )ESPO(، ماه گذشته به سمت پاالیشــگاه های هند در حرکت بودند. این تقریبا یک پنجم 
محموله های ماهانه موجود ESPO را تشکیل می دهد.این منبع خبری گفت که این بزرگ ترین محموله 
نفت خام روســیه به هند از زمان معرفی این گرید نفتی بود.تحلیلگران می گویند که ســفر به هند برای 
نفتکش های روسی بیشتر از چین طول می کشد، اما »تا زمانی که قیمت جذاب بماند و تحریم های واقعی 
مانع تجارت نباشد، ممکن است ارسال این محموله ها ادامه داشته باشد«.دهلی نو همچنین خرید نفت و 
کود های شیمیایی روسیه را در چند ماه گذشته افزایش داده است. »پاوان کاپور« سفیر هند در مسکو، گفت: 

گردش تجاری بین هند و روسیه هم از نظر حجم و هم از نظر دامنه در ماه های اخیر افزایش یافته است.

سوریه در نشست اتحادیه عرب شرکت نمی کند
وزارت خارجه الجزایر اعالم کرد که وزیر خارجه سوریه اعالم کرده است که در نشست آتی سران اتحادیه 
عرب شرکت نخواهد کرد.وزارت خارجه الجزایر اعالم کرد که رمطان لعمامره، وزیر خارجه این کشور طی 
تماس تلفنی ای که با همتای سوری فیصل مقداد داشته درباره مقدمات و تدارکات الزم برای برگزاری 
نشست سران اتحادیه عرب به میزبانی الجزیره گفت وگو کرده است.لعمامره گفته است که مقداد طی 
این گفت  وگو اظهار داشته که دمشق به دلیل حفظ وحدت کلمه کشورهای عربی در این نشست شرکت 
نخواهد کرد.وزارت خارجه الجزایر در این باره گفت که روابط جمهوری عربی سوریه با اتحادیه عرب از جمله 

مسائلی است که به مناسبت نشست آتی بررسی شد.

رونمایی» کنعانی« از مهم ترین دستور کار مذاکرات؛ 

منتظریم دیدگاه طرف مقابل را بشنویم

ســخنگوی وزارت امور خارجه با بیــان اینکه مهم ترین بحــث موردنظر ما 
درباره مذاکرات، موضوع تضمین هاســت، گفت: پاســخ اخیر ایران که به 
هماهنگ کننده اتحادیه اروپا ارائه شــد ســازنده، شــفاف و قانونی بوده و 

منتظریم دیدگاه و پاسخ طرف مقابل را بشنویم.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران روز گذشته  
در نشســت هفتگی با خبرنگاران ضمن تشــریح آخرین تحوالت در حوزه 

سیاست خارجی به سواالت خبرنگاران پاسخ داد.
 در ادامــه بخش هایــی از مهم تریــن اظهــارات ناصــر کنعانــی 

را می خوانید:
  لغو کامل تحریم ها از اهداف اساســی مذاکرات بین ایران و طرف های 

امضاکننده برجام است.
  پاسخ ایران که به هماهنگ کننده اتحادیه اروپا ارائه شد، سازنده، شفاف و 
قانونی بوده و می تواند در صورت وجود اراده سیاسی متقابل، زمینه را فراهم 

کند در زمان بسیار کوتاه جمع بندی مذاکرات انجام و توافق صورت گیرد.
  روند مذاکرات محرمانه است و قصد انتشار تا حصول نهایی نداریم فارغ از 

اظهارنظر درباره گمانه زنی ها درباره افراد مختلف صحبتی نمی کنیم.
  اقدامات رژیم صهیونیستی علیه زیرســاخت های سوریه، غیرقانونی و 

مخالف قوانین بین المللی است. 
  ادعای این رژیم درباره حمله به اماکن متعلق به ایران کذب است. حضور 

ایران در سوریه مستشاری و به درخواست رسمی دولت سوریه است.
  در سایه بحران اوکراین و مشکالت اروپا برای تامین انرژی، در صورت به 
نتیجه رسیدن مذاکرات و لغو تحریم ها، ایران می تواند تامین کننده بخش 

بیشتری از نیاز اروپا به منابع موردنیاز انرژی باشد.
  اروپا حتما به توانایی ها و ظرفیت های ایــران در تامین انرژی نیاز دارد و 
امیدواریم توافق شکل بگیرد و ایران بتواند نقش موثرتری در تامین انرژی 

کشورهای دنیا و اروپا داشته باشد. ایران، با محدودیتی مواجه نیست.
  هیچ کشوری حق ندارد مسیرهای کشتیرانی را در آب های آزاد مورد تهدید 

قرار دهد و روند عبور و مرور امن کشتیرانی را با تهدید مواجه کند.
  ستاد کل نیروهای مســلح توضیح داد؛ اقدام تحریک آمیز و غیراصولی 
شــناورهای تجسســی آمریکا در ارتباط با شــناورهای ایران بوده و ایران 
دراین ارتباط اقــدام به رفع تهدید کرده و متعاقبا شــناورها را در منطقه امنی 

رهاسازی کرد.
  پاسخ ما به طرف مقابل به لحاظ محتوا با دو هدف اساسی صورت گرفت: 
یکی اینکه ما تالش کردیم از بندهای دریافتی از طریق هماهنگ کننده ابهام 
زدایی کنیم و تالش کردیم متن را شــفاف کنیم و یک متــن قوی تری ارائه  
دهیم. این امر بــا هدف پایدار کردن توافق احتمالــی آتی صورت گرفت. به 
این معنا که در صورت شکل گیری توافق از سوء تفسیرهای احتمالی آتی که 

می تواند روند اجرای توافق را با اخالل مواجه کند، پیشگیری کنیم. 
   اگر چارچوب تضمین محکم نباشــد در هر زمانی ممکن اســت شاهد 
اتفاقات ناگوار در ارتباط با توافق باشیم.در مرحله قبل هم شاهد این رخداد 

بودیم که آمریکا از توافق خارج شد.
  موضوع تضمین دو وجه دارد: یک وجه آن تضمین لغو تحریم هاســت 

به گونه ای که ایران از منافع اقتصادی برجام به صورت کامل بهره مند شود. بحث 
دیگر موضوع هسته ای و دورکردن آژانس از رفتار و بازی های سیاسی است.

  ماهیت صلح آمیز فعالیت های هســته ای ایران در زمــان انعقاد برجام 
به صورت کامل مورد تاکید قرار گرفت.

  اتهاماتی که متعاقبا مطرح شد، عموما برگرفته از ذهن بیمار رژیمی است که 
خودش مهم ترین دارنده فعالیت های غیرقانونی هسته ای در منطقه است.

  مبنــای تعامل ما بــا آژانس، مبانی پادمانی اســت و ایران بیشــترین 
همکاری ها را در مقایسه با دیگر کشورهای عضو آژانس انجام داده است.

  بحث بسته شــدن مســائل پادمانی برای ایران در روند مذاکرات حائز 
اهمیت است.

  برجام و توافقی که احتمال می رود در آینده شکل بگیرد، تنظیم کننده روابط 
دوجانبه ایران و دولت آمریکا نیست؛ بلکه حل وفصل کننده بحران تصنعی 
و غیرضروری اســت که در ارتباط با فعالیت های هسته ای ایران با اهداف و 

انگیزه های سیاسی باز شده و این پرونده مفتوح باقی مانده است.
  یک دولت اروپایی درخواستی از ایران داشت که پیام طرف های اروپایی 

را به روسیه منتقل و به توقف روند جنگ کمک کند. 
  در راستای ممانعت از اســتمرار جنگ، سفر امیرعبداللهیان به مسکو 
انجام و پیام منتقل شــد و گفت  وگو صورت گرفت و بازخورد انتقال پیام 

مثبت بوده است. 
  پیشگیری از ادامه جنگ و شــکل گیری روند سیاسی نیاز به همکاری و 
تالش مشترک همه کشورهایی دارد که با دو طرف بحران گفت وگو و کمک 

کنند.
  ایران از هر فرصتی که گمان کند می تواند برای کمک به برادران عراقی برای 

بازگشت ثبات کمک کند، استفاده می کند.
  ارتباط با همه طرف های سیاســی عراق داریم و نقش ایران در ارتباط با 
طرف های عراقی به شکل گیری روند آرامش در این کشور کمک کرده است. 
ایران پیام به اشــخاص و افراد ندارد. نگاه ایران به کلیت عراق است و همه 
جریان های سیاسی عراق را به گفت وگو دعوت کرده ایم. امنیت عراق برای ما 
مهم است و معتقدیم آنچه در درون عراق طی روزهای گذشته شاهد بودیم، 

موضوع داخلی عراق است. 
   ایران بر مبنای سیاست همسایگی و اینکه ثبات و امنیت عراق نه تنها برای 
عراق بلکه برای کشورهای منطقه مفید است، کمک و توصیه های برادرانه را 

ارائه کرده؛ ولی معتقدیم روند تحوالت مرتبط با موضوع داخلی عراق است.
  موضعی از سوی طر ف های غربی مبنی بر غیرسازنده بودن پاسخ ایران 
دریافت نکردیم. پاسخ ارائه شده از سوی ایران در مسیر کمک به شکل گیری 

توافق بوده است.

»احمد مسعود« از جزییات دیدار خود با وزیر خارجه 
طالبان در ایران خبر داد و گفت کــه در جریان این 
دیدار متقی به وی پیشنهاد دریافت سمتی در دولت 

طالبان را داده و او این پیشنهاد را رد کرده است.
به گزارش »ایندین اکســپرس«، »احمد مسعود« 
در جریان گفت وگوی اخیر خــود از برخی جزییات 
 مالقــات بــا »امیرخــان متقــی«، وزیــر خارجه 
طالبــان، در ســال جاری در خــاک ایــران، پرده 
 برداشت و بیان داشت که در جریان این دیدار متقی 
 به وی پیشنهاد دریافت ســمتی در دولت طالبان

 را داده است.

مســعود در ادامه گفــت که پیشــنهاد وزیر خارجه 
طالبان را رد کرده است.  

فرزند ۳۳ساله »احمدشاه مسعود« در گفت وگویی 
با »ایندین اکســپرس« به صراحت اعــالم کرد که 
تالش های وی برای دستیابی به قدرت نیست و او 

برای »تحقق و عدالت و آزادی« می جنگد.
وی در ادامه گفت که طالبان کمک های بشردوستانه 
هند را به جای اینکه در اختیار مردم نیازمند قرار دهد، 
در اختیار جنگجویان خود و خانوادهای شــان قرار 
داده است.مسعود همچنین خاطرنشان کرد که با 
قدرت گرفتن طالبان در افغانســتان، این کشور به 

»دوران تاریکی« بازگشته است و ادعا کرد که طالبان 
به »القاعده« و سایر ســازمان های تروریستی پناه 

می دهد.
وی در ادامــه بــا انتقــاد از پاکســتان بــه دلیل 
حمایت های این کشــور از طالبان، بیان داشت که 
تسلیم شدن در برابر خواسته های طالبان، به معنی 
تسلیم شــدن در برابر خواســته های تروریست ها 

است.

احمد مسعود:

  در جریان سفر به تهران پیشنهاد طالبان برای حضور در
 دولت را رد کردم

ادعای ترامپ:

 ایران خیلی مشتاق توافق با من بود!
رییس جمهور پیشین آمریکا در یک گردهمایی در جمع هوادارانش به تکرار ادعاهایش درباره ایران پرداخت و از تصمیم دولت بایدن برای احیای توافق هسته ای 
انتقاد کرد.به گزارش وبگاه روزنامه ایندیپندنت، دونالد ترامپ، رییس جمهور پیشین آمریکا با حضور در جمع هوادارانش در شهر ویلکس - بار پنسیلوانیا با انتقاد 
از سیاست های دولت جو بایدن، رییس جمهور آمریکا به ویژه رویکردهای او در زمینه سیاست خارجی با اشاره به مذاکرات احیای توافق هسته ای از زمان روی کار 
آمدن دولت بایدن مدعی شد: ما االن کشوری هستیم که به ایران اجازه می دهد یک سالح اتمی تولید کند.ترامپ گفت: دو سال پیش، ما ایران، چین، روسیه و 
کره شمالی را تحت کنترل داشتیم. آن ها قرار نبود کاری علیه ما انجام دهند و همه می دانند.وی مدعی شد: ایران خیلی مشتاق توافق با من بود! می توانستم یک 
هفته بعد از ]پیروزی در[   انتخابات با ایران توافق کنم.ترامپ در سال ۲۰۱۸ با ناقص تلقی کردن توافق هسته ای از آن خارج شده و با اتهاماتی مانند وجود اهداف 
 نظامی در برنامه هسته ای ایران و حمایت آن از تروریسم، با اتخاذ رویکردی موسوم به »فشار حداکثری« علیه ایران، ضمن بازگرداندن تحریم های پیشین آمریکا

  علیه ایران، تحریم های جدیدی تا آخرین روزهای حضورش در کاخ ســفید علیه ایران اعمال کرد.او بارها از سیاســت های بایدن برای احیای توافق هسته ای 
انتقاد کرده است.

نقل قول روز

وز عکس ر

شهید رجایی در 
اردوگاه آوارگان 

جنگی
حضــور شــهید محمدعلی 
رجایی، نخســت وزیر جنگ 
در اردوگاه آوارگان جنگــی 

در جهرم

زمان اجالس رسمی مجلس خبرگان رهبری اعالم شد
دهمین اجالس مجلس خبرگان رهبری در دوره پنجم ۱۵ و ۱۶ شهریورماه در تهران برگزار می شود.

این اجالس در روزهای سه شنبه و چهارشنبه )امروز و فردا( در ساختمان سابق مجلس شورای 
اسالمی تشکیل می شود.

این اجالس از ســاعت ۹ صبح با ســخنرانی آیت ا... احمد جنتی، رییس مجلس خبرگان آغاز 
می شود و عصر ۱۶ شهریور با قرائت بیانیه  هیئت رییسه به کار خود پایان می دهد. اعضای مجلس 
خبرگان رهبری همچنین صبح روز پنجشنبه )۱۷ شهریور(  پس از حضور در حرم امام راحل و ادای 

احترام به بنیان گذار انقالب اسالمی به دیدار رهبری می روند.
در اســفندماه ۱۴۰۰ نهمین اجالس رســمی دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری برگزار شــد که 
طی آن اعضای جدیــد منتخب در انتخابــات میان دوره ای بــه جمع نمایندگان اضافه شــدند 
 و مــواد باقی مانده از »طــرح اصالح قانــون انتخابات مجلــس خبرگان رهبری« نیز بررســی

 و تصویب شد.
 

تشکر سفیر ایران از  سخاوت مردم عراق
سفیر کشورمان در بغداد از کرم و سخاوت مردم عراق در استقبال از زائران حسینی تشکر کرد.

محمدکاظم آل صادق، سفیر جمهوری اســالمی ایران در عراق در توئیتی به زبان عربی نوشت: از 
کرم و سخاوت مردم عراق در استقبال و ضیافت از زائران کشورهای مختلف تقدیر و تشکر می کنیم 
و به شرکت کنندگان در حماسه حسینی درود می فرستیم و از آن ها درس وحدت، برادری، انکار 
نفس و فداکاری در راستای تعالی دین الهی فرامی گیریم.وی همچنین نوشت که مسیر آزادگان 

نشان دهنده باالترین درجه همبستگی و وفاداری به اهل بیت )ع( است.
 

واکنش »همتی« به  طعنه »رییسی«
رییس کل سابق بانک مرکزی و کاندیدای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ با انتشار ویدئوی اظهارات اخیر 

رییس جمهور به طعنه رییسی واکنش نشان داد.
عبدالناصر همتی در کانال تلگرامی اش نوشت: جهت یادآوری: اســامی رسما در چند مرحله به 
قوه قضاییه ارسال شد. برخی از متخلفین بازداشت بخشی از ارزها نیز برگشت. بخش بیشتری 
از ارزها نیز در تعامــل با صادرکنندگان محترم به چرخه اقتصاد برگشــت. پاکت دربســته که در 
مناظره تقدیم شد، لیست بدهکاران دانه درشت بانکی بود نه صادرکنندگان!  اعالم عمومی اسامی 
اشخاص صرفا با تشــخیص و مجوز مقام قضایی ممکن است. جزییات قبال به مراجع امنیتی و 

قضایی اعالم شده بود. امیدوارم حداقل وعده های اصلی در مناظره ها فراموش نشود.
گفتنی است؛ رییسی در جریان نظارت ســتادی بانک مرکزی در کنایه ای خبرساز به عبدالناصر 
همتی گفته بود: در پرونده بازگشــت ارز صادراتی حاضر نبودند چهارتا بدحساب را معرفی کنند، 

می گفتند این پاکت را باز کن ببین اسم چه کسانی هست.
 

زیباکالم:

 الهی هیچ انسانی گرفتار 13 آبان نشود
به گزارش خبر آنالین؛ یک فعال سیاســی نوشت: اگر یک روز مســئولین به ۱۳ آبان می آمدند 

می دیدند که ایران خیلی هم آن گل و بلبلی که برای خودشان ساخته اند، نشده است.
صادق زیباکالم، فعال سیاسی نوشــت: همین طور که داشــتم به جمعیت پریشان، مضطرب و 
ناامید که به دنبال داروهای کمیاب به ۱۳ آبان آمده بودند نــگاه می کردم بی اختیار دعا کردم که 
اللهی هیچ انسانی گرفتار ۱۳ آبان نشود. درعین حال اگر یک روز مسئولین به ۱۳ آبان می آمدند 

می دیدند که ایران خیلی هم آن گل و بلبلی که برای خودشان ساخته اند، نشده است.

کافه سیاست

نماینده ادوار مجلس: 

آمریکا می خواهد 
توپ بازی کند

یک تحلیلگر مسائل سیاســت خارجی گفت: 
طرف آمریکایی آمادگی پذیرش بازگشــت به 
برجام را قبــل از انتخابات کنگره نــدارد؛ اما با 
استفاده از ابزارهای وسیع تبلیغاتی و رسانه ای 
می کوشد این طور جا بیندازند که ایران مشغول 
به تعویق انداختن توافق اســت.بعد از آخرین 
دور مذاکــرات وین پیش بینی می شــد که در 
کوتاه ترین زمان ممکن توافق هسته ای انجام 
شود؛ اما برخالف پیش بینی ها به نظر می رسد 
ایران و آمریکا وارد پروسه نامه نگاری های رفت 
و برگشتی شده اند.محمدجواد جمالی در گفت 
وگو با نامه نیوز دربــاره نامه نگاری های رفت و 
برگشتی بین ایران و آمریکا گفت: هدف از برجام 
این بود کــه در مقابل اقدامــات ایران همچون 
کاهش سطح غنی سازی و تعطیلی تاسیسات 
فردو و اراک، تحریم های ضدایرانی لغو و روابط 
اقتصادی ما با جهان عادی شــود.وی افزود: 
وقتی برجام به امضا رسید، با وجودی که ایران 
تعهداتش را اجرایی کرد، آژانس نیز ۱۹ مرتبه این 
اتفاق را تایید کرد و اروپایی ها و آمریکایی ها نیز 
بر آن صحه گذاشــتند، کشورهای غربی اجرای 
تعهدات شــان را به تعویق انداختنــد، بعد هم 
آمریکا از برجام خارج شــد و اتحادیه اروپا نیز 
فقط به گفتاردرمانی پرداخت، با این استدالل که 
در مقابل آمریکا نمی تواند اقدام خاصی انجام 
دهد.این کارشــناس مسائل سیاست خارجی 
با بیان اینکه بایــدن با وجود  وعده بازگشــت 
به برجام، امــروز در همان مســیر ترامپ گام 
برمی دارد، اظهار کرد: با وجودی که دولت کنونی 
آمریکا می گوید فشــارهای حداکثری بر ایران 
کارســاز نبود، همچنان می خواهد با کاربرد این 
اهرم از ایران پای میز مذاکره امتیاز بگیرد.وی 
ادامــه داد: ازآنجاکه جمهوری اســالمی ایران 
در قضیه برجام زیان زیــادی از بابت عدم تعهد 
طرف مقابل خورد، امروز حق دارد دنبال تضمین 
باشد؛ به این معنا که اگر دوباره طرف مقابل بنا را 
بر عدم اجرای تعهداتش گذاشت، تهران بتواند 
از تضمین های اخذشده استفاده کرده و اقدام 

متقابل انجام دهد.

بین الملل
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بهبود 10 رتبه ای شاخص محیط کسب وکار استان اصفهان
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان از بهبود ۱۰ رتبه ای شــاخص محیط کسب وکار 
استان بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، خبر داد.امیررضا نقش بیان کرد: بر اساس گزارش اتاق 
بازرگانی ایران شاخص محیط کسب وکار در استان اصفهان از رتبه ۱۵ کشــوری در پاییز ۱۴۰۰، به رتبه 
۹ رسید و اکنون به رتبه ۵ ارتقا یافته اســت؛ این رتبه نشان دهنده بهبود وضعیت محیط کسب وکار در 
استان است.وی ادامه داد: کسب رتبه ۵ شاخص محیط کسب وکار کشور بهترین عملکرد استان در این 
حوزه از زمان اجرای طرح پایش محیط کسب وکار در سال ۱۳۹۵ تاکنون بوده است.معاون هماهنگی 
امور اقتصادی استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: از پاییز ۱۳۹۵ شاخص های ملی و استانی محیط 
کسب وکار به صورت ساالنه و فصلی با همکاری اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف کشور معرفی می شود. 
بر اساس آخرین نتایج رتبه ۱۵ استان اصفهان در پاییز ۱۴۰۰ به رتبه ۵ در بهار ۱۴۰۱ ارتقا یافته است که 
خود نوید بهبود شرایط کسب وکار در اســتان را می دهد.نقش اضافه کرد: قانون بهبود مستمر محیط 
کسب وکار در سال ۱۳۹۰ در مجلس شورای اسالمی تصویب شد که به موجب این قانون، به منظور اطالع 
سیاست گذاران از وضعیت محیط کسب وکار کشور، شاخص های ملی و استانی محیط کسب وکار به طور 
ساالنه و فصلی با همکاری اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف کشور استخراج و معرفی می  شود. این 

شاخص عددی بین یک تا ۱۰ است که کاهش آن نشان دهنده بهبود فضای کسب وکار است
 

برداشت بیش از ۸ هزار و 400 تن نعناع از 160 هکتار مزارع 
شهرستان کاشان

رییس اداره جهاد کشاورزی شهرستان کاشان با بیان اینکه با برداشت این میزان نعناع ۲۱۰ میلیارد 
تومان عاید کشاورزان کاشانی شده است، گفت: در حال حاضر ۶۰۰ خانوار در زمینه کاشت، برداشت 
و فرآوری نعناع در کاشان فعال هستند.رضا مظلومی با اشاره به اینکه مرغوب ترین نعناع کشور از 
لحاظ عطر، طعم و خاصیت در کاشان کشت می شود، افزود: ساالنه بیش از ۱۰ هزار تن عرق نعناع و 
اسانس از این محصول در منطقه کاشان تولید می شود.وی با بیان اینکه بیشترین اسانس نعناع در 
گل این گیاه وجود دارد و نعناع هایی که به گل نشسته اند برای اسانس گیری مرغوب ترند، گفت: از 
هر تن نعناع، پنج کیلوگرم اسانس به دست می آید.رییس اداره جهاد کشاورزی شهرستان کاشان 
افزود: زمین های کشاورزی منطقه فین، حسن آباد و راوند به کشت نعناع اختصاص دارد و شهرستان 
کاشان با برخورداری از ۳۰ کارخانه صنعتی و هزار و ۷۰۰ کارگاه گالب گیری و عرقیات گیاهی سنتی 

بزرگ ترین قطب صنایع فراوری و بسته بندی گیاهان دارویی کشور است.
 

مسدود شدن بیش از ۷ هزار حلقه چاه غیرمجاز در اصفهان
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از مسدود شدن بیش از ۷ هزار حلقه چاه غیرمجاز در استان 
اصفهان خبر داد.منصور شیشه فروش با اشاره به شناسایی و مسدودکردن بیش از هفت هزار چاه غیرمجاز 
و مهروموم ۱۵ هزار پروانه چاه بدون مجوز در استان اصفهان، گفت: ساماندهی رودخانه زاینده رود، اجرای 
طرح ها و روش های نوین آبیاری، حذف کشت چمن، تجهیز ۱۳۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به سیستم 
نوین آبیاری، جداسازی آب شرب از فضای سبز در تمام شهرداری های اصفهان، صرفه جویی ۲۵ درصدی 
منابع آبی در ادارات استان، بهینه سازی و فرهنگ سازی الگوی مصرف آب شهروندان و تمام بخش ها و 
استفاده صنایع از پساب و جداسازی آن ها از آب جاری از جمله اقدامات برای مصرف بهینه آب در استان 
اصفهان است.وی افزود: نبود کشت در بسیاری از اراضی استان موجب ایجاد کانون های گردوغبار شده 
و فقدان جریان زاینده رود اثرات فرونشست را افزایش داده و سبب کاهش سطح آب های زیرزمینی و 
افت کیفیت آن ها شده است.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: الزم است وزارت 
نیرو با همکاری سازمان محیط زیست کشور با اجرای طرح های تامین آب برای حوضه زاینده رود جهت 

جلوگیری از تشدید شرایط خشکسالی ها، کم آبی، گردوغبار و فرونشست اقدامات الزم را انجام دهد.

چرا ظرفیت بلیت اتوبوس های اصفهان پر است؟

اختصاص ۹۰ درصد ناوگان اتوبوس برای اربعین

این روزهــا مســافران اصفهانــی برای  ریحانه سجادی 
جابه جایی و سفر به برخی مناطق کشور با 
مشکل پر بودن ظرفیت اتوبوس های برون شهر مواجه  هستند.»بلیت 
نیست«؛ جمله ای است که این روزها مردم در پایانه ها با گالیه عنوان 
می کنند. یکی از مســافران که چند روزی اســت دنبــال خرید بلیت 
اتوبوس برای سفر کاری به تهران است، به »ایسنا«، گفت که ناچار به 
این سفر هســتم، اما بلیت نیست، ســایت خرید بلیت بسته است و 
یکی دو بار هم بــه ترمینال ســر زده ام، اما هیچ اتوبوســی به تهران 

نمی رود و می گویند تمام ناوگان به سمت مرز عراق اعزام شده اند.
دو خانم دیگر که برای یک کارگاه سه روزه باید به تهران سفر می کردند 
نیــز همین گونه گفتند که ســایت خرید بلیت بســته اســت و امروز 
به واســطه یک آشــنا دو بلیت تهیه کردیم.مســافر دیگــری هم از 
ســرگردانی چندروزه اش در ترمینــال کاوه و صفه گالیــه می کند که 

اتوبوس نیست و ناچار به سفر است. 
از سوی دیگر مسافران در ترمینال های درون استانی هم از نبود ناوگان 
اتوبوس گالیه دارند.یکی از مســافران در ترمینال نجف آباد به ایسنا، 
گفت: همه نــاوگان را به اربعیــن اختصاص داده اند و برای ســفر به 
خوانسار دچار مشکل شده ام.اپراتور یکی از شرکت های اتوبوسرانی به 

ایسنا، توضیح داد: این روزها مسافران به در بسته نبود بلیت می خورند 
و حتی یکی از اتوبوس های ما که مســافر به مقصد مشهد داشت، با 
توقف قرار شد به مرز مهران اعزام شود.البته نبود بلیت اتوبوس و گالیه 
مردم در ترمینال های مسافری اصفهان تنها برای مقاصد دیگر کشور 

نیست و حتی زائران اربعین نیز از نبود بلیت برای مرز گالیه دارند.
یکی از زائران به ایســنا، گفت: حدود یک هفته اســت که به ترمینال 
می آیم و می گویند برای کرمانشاه و خرمشــهر و مرز اتوبوس و بلیت 

نیست.

اختصاص 90 درصد ناوگان اتوبوس برای اربعین
رییس اداره مســافر اداره کل راهــداری و حمل ونقل جاده اســتان 
اصفهان، درباره گالیه مردم از نبود بلیت اتوبــوس به مقاصد مختلف 
کشور، به دلیل اعزام زائران به مرز عراق، گفت: تمام تصمیمات برای 

اربعین از سوی ستاد اربعین اتخاذ می  شود.
حسین بیغمیان افزود: با توجه به کمبود اتوبوس در سال جاری، ستاد 
اربعین کل کشــور اعالم کرد که در این ایام بین ۸۰ تا ۹۰ درصد ناوگان 
اتوبوس کشور به سمت مرز عراق و بین ۱۰ تا ۲۰ درصد ناوگان به داخل 
کشور سرویس دهی داشته باشــند. وی با بیان اینکه در حال حاضر 

درصدی از ناوگان اتوبوس به تهران و دیگر نقاط کشور تردد دارند، گفت: 
تعداد ناوگان اتوبوس پیش ازاین برای تردد به نقاط مختلف کشور زیاد 
بود، اما اکنون به دلیل اعزام اتوبوس ها به مرز عراق، کم شدن ناوگان 
اتوبوس به چشم می آید که این اتفاق به دلیل تصمیم ستاد اربعین کل 
کشور است.رییس اداره مسافر اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده 
استان اصفهان اضافه کرد: برای رفع این مشکل به ناوگان سواری بین 
جاده ای دســتور داده ایم تا برای امور ضروری مردم به نقاط مختلف 

کشور تردد داشته باشند.
وی درباره گالیه مــردم از نبود بلیــت اتوبوس، گفت: بــه افرادی که 
اســتطاعت مالی دارند، می گوییم که با ناوگان سواری سفرهای خود 
را انجام دهند.بیغمیان با بیان اینکه در اســتان اصفهان حدود ۱۳۰۰ 
ناوگان اتوبوس وجــود دارد، گفت: از این تعداد حدود ۱۰۰۰ دســتگاه 
اتوبوس به زائران اربعین و اعزام به مرز عراق اختصاص یافته و حدود 
۳۰۰ ناوگان دیگر برای تردد درون استانی به شهرهای مختلفی همچون 
خوانسار، سمیرم و ... است و تعداد دیگری برای اعزام به دیگر مقاصد 

کشور است.

افزایش ۷5 درصدی بلیت اتوبوس اربعین
وی با اشــاره به افزایش ۷۵ درصــدی بلیت اتوبوس بــرای اربعین 
حســینی، توضیح داد: نرخ بلیت یک طرفه از اصفهــان به مرز مهران 
۴۳۸ هزار تومان اســت، بااین وجــود، این نرخ کرایــه موجب گالیه 

بسیاری از مالکین اتوبوس ها شده است.
رییس اداره مسافر اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده استان اصفهان 
اظهار کرد: باتوجه به کمبود ناوگان اتوبــوس برای اعزام زائران اربعین 
به مرز، قرار است از ناوگان اتوبوســی که در اختیار صنایع است، کمک 
بگیریم، چراکه تعداد زائران ما زیاد اســت.وی با بیــان اینکه از یک 
هفته پیش اعزام زائران اربعین حسینی به مرز عراق آغاز شده است، 
گفت: مطابق پیش بینی ها تا ۳۱ شــهریورماه بازگشت زائران از کربال 

انجام می شود.
بیغمیان درباره افزایش قیمت الستیک و روغن اتوبوس، اظهار کرد: 
در حال حاضر روغن اتوبوس در پایانه امیرکبیر توزیع می شود و طبق 
هماهنگی قرار اســت در پایانه کاوه نیز روغن به قیمت دولتی توزیع 
شود.وی درباره الستیک نیز گفت: با پیگیری های صورت گرفته قرار 
اســت که به ناوگان اتوبوســی که دو یا سه ســرویس در این ایام به 
مرز مهران می برند، یک بســته تشویقی الســتیک باقیمت مناسب 

تخصیص یابد و در حال رایزنی در این باره هستیم.

رییس شورای تامین دام کشور گفت: صادرات دام 
فقط در رســانه ها آغاز شــده؛ اما به صورت اجرایی 
هنوز دامی از کشور صادر نشده است و بخشنامه ها، 
فرآیندها و هزینه صادرات دام به گونه ای اســت که 
منجر شده تاکنون هیچ دامی از کشور خارج نشود.

منصور پوریــان اظهار کــرد: صــادرات دام تنها در 
رسانه ها آغاز شده؛ اما به صورت اجرایی هنوز دامی 
از کشور صادر نشده اســت. برخی گفته اند فرآیند 

صادرات دام کند اســت؛ اما درواقع، بخشنامه ها، 
فرآیندها و هزینه صادرات دام به گونه ای اســت که 
منجر شده تاکنون هیچ دامی از کشور خارج نشود.

وی افزود: فقط چنــد دام مزیــت صادراتی دارد، 
بنابراین تنها اســتان هایی کــه دام عربی، کردی و 
کرمانشــاهی در آن وجود دارد می توانند دام صادر 
کنند که درصد کمی از تولید دام کشــور را تشــکیل 
می دهند. برش های استانی صادرات دام مشخص 
نشــده و هزینه صادرات نیز به قدری زیاد است که 
هنوز هیچ تولیدکننــده ای موفق به صــادرات دام 

نشده است.
رییس شورای تامین دام کشور گفت: اکنون با کمبود 

دام یا گوشــت در بازار مواجه نیستیم. فروشندگان 
گوشــت همواره اعالم می کنند که مشتری نداشته 
و کاهش تقاضا منجــر  به فروش نرفتن گوشــت 

شده است.
پوریان اضافه کــرد: صــادرات دام زمانی می تواند 
بازار داخلی را با مشکل مواجه کند که کمبود گوشت 
وجود داشــته باشــد؛ همچنین قرار نیست میزان 

قابل توجهی از دام صادر شود.
وی ادامه داد: گرانی های بازار نیز همچنان منجر شده 
بخشــی از مصرف کنندگان عمده گوشت، تقاضای 
خود را کاهش دهند و بااین وجود صادرات تاثیری بر 

بازار داخل نخواهد داشت.

رییس شورای تامین دام کشور:

هنوز دامی از کشور صادر نشده است

خبر روز

 حمایت بنیاد جهانی انرژی از طرح انتقال آب خلیج فارس
 به اصفهان

دبیرکل بنیاد جهانی انرژی در ایران با بیان اینکه تکنولــوژی  هایتک »تولید آب از طریق رطوبت هوا«، 
به منظور جلوگیری از تنش آبی وارد کشــور می شــود، گفت: این فناوری با همکاری شرکت اتریشی 
و با حضور مهندســان و ســرمایه گذاری 
ایرانی و با اعتباری بالغ بر ۶ میلیون یورو، 
تا ســال آینــده افتتاح می شــود.هادی 
هزارخانی با اشــاره به اینکه بشر، امروزه 
اقدامات نامناسب زیست محیطی در کره 
زمین انجام می دهد و این باعث شده که 
تغییرات خطرناکی در کــره زمین ایجاد 
شــود و گرم شــدن هوا مصداق بارز این 
موضوع اســت، اظهار کرد: در سال ۱۹۹۰ 
میالدی سازمان ملل تصمیم گرفت برای 
جلوگیری از مشکالت زیست محیطی، بنیاد جهانی انرژی را تاسیس کند تا به دنبال توسعه و پایداری کره 
زمین باشد؛ برای تحقق این موضوع باید سه رکن اساسی را در نظر گرفت که جامعه، طبیعت و اقتصاد الزم 
است به درستی در کنار هم قرار گیرد.وی تصریح کرد: بنیاد جهانی انرژی یک سازمان سیاسی نبوده و به 
هیچ نهادی هم در دنیا وابسته نیست و معتقد است فعالیت های این بنیاد باید با مشارکت صددرصدی 
مردم انجام شود؛ کسانی می توانند با بنیاد جهانی انرژی همکاری کنند که صاحب ایده های نو هستند.

دبیرکل بنیاد جهانی انرژی در ایران خاطرنشان کرد: همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند، در اقتصاد 
دانش بنیان فقط شرکت های دانش بنیان مخاطب نیســتند، بلکه تمام افراد در تخصص ها و مشاغل 
مختلف باید فعالیت های خود را به شیوه دانش بنیان مدیریت کنند تا در کار خود به توسعه و پایداری 
برسند.وی ادامه داد: بیست و پنجم اردیبهشت ماه سال جاری، اولین رویداد ملی بنیاد جهانی انرژی را 
در کیش با حضور رییس این بنیاد »ولفگانگ نیومن« برگزار کردیم که ۳۱۱ طرح در هفت بخش باهم 
رقابت کردند.دبیرکل بنیاد جهانی انرژی در ایران خاطرنشان کرد: معتقد هستیم اگر بخواهیم در کشور 
به پیشرفت برسیم، نیازمند این هستیم که فناوری های نوین را وارد صنعت کنیم؛ بنیاد جهانی انرژی به 
ما قول داده است که هر دانش و تجهیزاتی را در ایران نیاز داشته باشیم، در اختیارمان بگذارد.وی افزود: 
یکی از به روزترین و مهم ترین طرح هایی که قرار است در استان کشور اجرا کنیم مربوط به آب می شود؛ 
این اقدام یکی از برترین فناوری های ماســت که با همکاری شرکت اتریشــی و با حضور مهندسان و 
سرمایه گذار ایرانی انجام می شود.دبیرکل بنیاد جهانی انرژی در ایران تاکید کرد: در این پروژه قرار است 
از طریق جو و هوا، آب تولید شود و تحقق این ایده باعث می شود کمک شایان و مهمی به پدافند غیرعامل 
کشور شود و از ایجاد تنش آبی جلوگیری کند؛ شــرکت سرمایه گذاری غدیر به همراه شرکت های تابع 
خود قرار است با مبلغی حدود شش میلیون یورو در این فناوری سرمایه گذاری کند؛ این امید را به مردم 
عزیز ایران می دهم که تا سال آینده این شرکت در قم افتتاح خواهد شد.هزارخانی ادامه داد: الزم است 
بگویم که برخی از کشورهای مهم منطقه در رقابت با ایران برای انتقال این تکنولوژی به کشور خود بودند که 
باتوجه به حمایت بنیاد جهانی انرژی و پیشتازی ما در مذاکره با شرکت صاحب تکنولوژی، خوشبختانه 
این فناوری در آینده ای نزدیک به ایران انتقــال خواهد یافت.وی همکاری ایران با بنیاد جهانی انرژی 
را فرصتی مغتنم و ارزشمند دانســت و گفت: اتحاد مســئوالن ایرانی با بنیاد جهانی انرژی و تمرکز بر 
فرصت های ایجاد شده توسط این نهاد بین المللی غیرسیاسی، می تواند به ما برای توسعه پایدار، بسیار 
کمک کرده و مفید باشد.دبیرکل بنیاد جهانی انرژی در ایران، افزود: یزد شهری است که هزار سال گذشته 
بدون اینکه یک گرم کربن استفاده کند، انتقال آب ۱۰۰ کیلومتری انجام داده و ما در حال حاضر برای این 
کار باید انرژی زیادی مصرف کنیم.وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخشی از قسمت جدید یزد بر اثر 
سیل ویران شده و قسمت تاریخی بدون خرابی مانده است؛ پس فناوری انرژی از ایران آغاز شده و بنیاد 

جهانی به همین دلیل در تسهیل امور با ما همکاری می کند.

کافه اقتصاد

گزارش
مدیر شعب بانک کشاورزی استان اصفهان:

66 درصد وجه گندم خریداری شده به حساب کشاورزان واریز شد 
با عاملیت بانک کشاورزی تا پایان دهم شهریورماه، بیش از ۵۲ هزار و ۴۰۰ تن گندم به ارزش شش هزار و ۵۴ میلیارد ریال به صورت تضمینی از کشاورزان استان 
اصفهان خریداری شد.از آغاز فصل خرید گندم ۳۹ مرکز خرید در استان با مشارکت سازمان غله و شرکت های تعاونی روستایی از طریق سامانه جامع الکترونیکی 
خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی ۵۲ هزار و ۴۷۴ تن گندم در قالب ۱۴۵۳۹ محموله از کشاورزان خریداری کرده اند.دراین خصوص رضا جمشیدیان، مدیر 
شعب بانک کشاورزی استان اصفهان اظهار کرد: تا کنون مبلغ سه هزار و ۹۹۲ میلیارد ریال معادل ۶۶ درصد وجه گندم خریداری و به حساب گندم کاران واریز شده 
و عملیات پرداخت همچنان ادامه دارد.ارزش وزنی گندم خریداری شده از کشاورزان اصفهانی نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته صددرصد رشد داشته که 
نشان دهنده استقبال کشاورزان از خرید تضمینی گندم است.ابتدای سال جاری هیئت دولت قیمت خرید تضمینی گندم برای سال ۱۴۰۱ را مبلغ ۱۱۵ هزار ریال 
تعیین کرد. این رقم سال گذشته معادل ۷۵ هزار ریال به ازای هر کیلو بود.کارشناسان پیش بینی کرده اند رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی خرید تضمینی می تواند در افزایش 

تولید گندم و خودکفایی موثر باشد و تحریم ها را نیز خنثی کند.

برداشت استراتژیک ترین محصول 
کشاورزی در شهرستان اهر

گنــدم یکــی از اســتراتژیک ترین محصــوالت 
کشاورزی در ســطح کشور اســت. از مجموع ۴ 
میلیــون و ۵۵۰ هــزار هکتار مســاحت اســتان 
آذربایجان شــرقی بیش از  یــک میلیون هکتار 
قابل کشت است که از این مقدار سطح کشت حدود 
۴۱۰ هزار هکتار اراضی آبی و بیش از ۸۱۰ هزار هکتار 
اراضی دیمی هستند که مجموعا بیش از ۴۶۰ هزار 
هکتار به کشــت محصول گندم به صورت دیمی و 
آبی اختصاص دارد که از این میزان ساالنه بیش از 
۷۴۰ هزار تن گندم در سطح اراضی تولید می شود.

وز عکس ر

مدیرکل گمرکات استان خبر داد:

افزایش ۷4 درصدی 
درآمد گمرک اصفهان در 

یک سال اخیر
مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت: گمرک 
اســتان اصفهان از زمان روی کارآمدن دولت 
ســیزدهم تا ابتدای شــهریورماه امسال به 
درآمدزایی یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسید 
که نسبت به مدت مشابه ســال گذشته ۷۴ 
درصد افزایش یافت.رسول کوهستانی پزوه، 
اظهار کرد: صادرات گمرکات استان اصفهان در 
یک سال اخیر به یک میلیارد و ۳۴۶ میلیون 
دالر رسید که نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد 
رشد را نشــان می دهد.وی ادامه داد: واردات 
گمرکات  اســتان هم در این مــدت به ۹۰۲ 
میلیون دالر رسید که در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته حکایت از رشد ۶۰ درصدی دارد.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: ۲۳۲ پرونده باالی یــک میلیاردریالی 
در مجموع به ارزش یک هــزار و ۷۷ میلیارد 
ریال تشکیل شده که تعداد این پرونده ها در 
گمرک اصفهان در این دولت، نسبت به مدت 
مشابه سال گذشــته ۱۷ درصد رشد داشته و 
از نظر ارزشــی نیز پرونده های قاچاق در یک 
سال اخیر نسبت به مدت مشابه ۱۱ درصد رشد 
داشته اســت.وی ادامه داد: ماینر، کامیون، 
الستیک خودرو، لوازم خانگی، موتورسیکلت، 
ســیگار و پوشــاک از جمله کاال های قاچاق 
کشف شده در استان اصفهان به شمار می رود 
که در مقایسه با سال گذشته از نظر تعداد ۱۷ 
درصد و از نظر ارزشــی ۱۱ درصد رشد داشته 
است.کوهستانی پزوه اظهار داشت: گمرکات 
استان اصفهان پنج گمرک تابعه فعال شامل 
گمرک اصفهــان، اختصاصی فــوالد مبارکه، 
اختصاصی ذوب آهــن اصفهان، کاشــان و 
فرودگاه است.گمرک اصفهان سهم ۶۰ درصد، 
کاشان ۲۵ درصد، ذوب آهن ۱۱ درصد و فوالد 
مبارکه چهار درصد از صادرات اســتان داشته 
اســت.وجود قطب های صنعتی نظیر فوالد، 
منسوجات، هواپیماســازی، لوازم خانگی، 
رنگ سازی و صنایع نظامی از دالیل اهمیت 

گمرک اصفهان محسوب می شود.

م
سنی

: ت
س
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عکس: ایسنا
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   بازمانده ای از یک دژ دوران هخامنشیان در اصفهان؛

  تپه اسرارآمیز!

وقتی سخن از قدمت و تاریخ می شود به دنبال آن هویت  زینب کالنتری
هم معنا پیدا می کند حال اینکه ایران خود ســرزمینی 
کهن است که جست وجوی تاریخ گمشده و رازآلود اصفهان آن هم میان تپه اشرف 

که یک دژ 7 هزارساله است، خود دنیایی از شگفتی را رازگشایی می کند.
به گزارش »تسنیم«؛ اهمیت تپه اشرف برای تاریخ اصفهان به حدی است که می توان 
با آن تاریخ گمشده اصفهان را شناسایی کرد، این گفته ای است که برای نخستین بار 

در سال 89 در زمان کاوش بر روی تپه اشرف مطرح شد.
کهن دژ یا تپه اشــرف نام کتابخانه ای بوده در دژی قدیمی به همین نام در شهر جی 
سپاهان یا اصفهان کنونی، در کنار پل شهرســتان که در کناره شمالی زاینده رود واقع 

شده، در این کتابخانه بزرگ کتاب های فراوانی نگهداری می شده است.
سارویه در حمله اعراب به ایران ویران شــد و اکنون تنها بقایای آن به صورت تپه ای 
برجامانده که به نام »تپه اشــرف « معروف است، این دژ دارای داالن های متعددی 
بوده و به همیــن دلیل در ابتــدای حمله  اعراب کتاب های ســارویه از دســترس 
محفوظ ماندند.در کتب تاریخ نگاری اصفهان آمده که نقل اســت در زمان طهمورث، 
اختر شناســان خبر دادند که به زودی در مغرب زمین طوفان عظیمی برپا می شــود، 
طهمورث از بیم سرایت این طوفان به سرزمین ایران دستور می دهد تا زمینی را بیابند 
که از گزند طوفان و زمین لرزه در امان باشد، پس از جست وجو روستای جی در حوالی 
اصفهان را مناسب یافتند، سپس به دستور طهمورث دژ سارویه را در آنجا بنا کردند تا 
کتاب های موجود در گنج خانه سلطنتی به آنجا انتقال بیابد، بلکه از گزند طوفان در 
امان باشد و مردمان از دانش گذشتگان بی بهره نباشند.اعراب پس از تصرف اصفهان 
ابتدا بنای بیرونی کهن دژ از جمله کتابخانه ســارویه را ویران کرده و سپس به منظور 
دستیابی به گنجینه های مخفی شده در خرابه های آن شــروع به کندوکاو می کنند 
که همین امر، ویرانی بیشتری به بار آورده و بسیاری از کتاب ها و رساالت را از میان 
می برد که بااین وصف باز هم کتاب های فراوانی که در داالن های زیرزمینی پنهان شده 
بودند از نابودی مصون می مانند.اما از بد حادثه مدت زمانی بعد از حمله اعراب، سقف 
یکی از داالن ها فرومی ریزد و محل اختفای کتاب ها آشکار می شود، کتاب ها به دستور 
خلیفه عباسی مطیع ا... بر صد ها شتر بار شده و به بغداد منتقل می شود که سرانجام 
در آنجا تمامی آن ها از میان برده می شوند. به گفته ابن یمین، بخشی از داالن های دژ 

سارویه در سال 350 هجری قمری فرومی ریزد و کتاب ها آشکار می شوند.
کتاب های این کتابخانه بر روی پوست درخت نوشته شده بودند و خطی که کتاب ها 
بدان نگاشته شده بودند برای مردمان آن زمان ناآشنا بوده، این کتاب ها را به دستور 

خلیفه  وقت به بغداد می برند، گویا همه این کتاب ها به مرورزمان نابود شده اند.
نشانه هایی در کاوش این تپه به دست آمد که تپه اشرف را اسرارآمیز می کند، آن قدر 
اسرارآمیز که حتی سایت موزه بریتانیا اخبار مفصلی از این تپه را ترجمه کرده است و 

شرق شناسان سراسر دنیا عالقه وافری به رمزگشایی آن دارند.
نخستین دلیل اسرارآمیز بودن آن به اختالف نظر مورخان و باستان شناسان درباره 
گذشــته این مکان بازمی گردد، عده ای آن را همان ســارویه معروف می دانند که به 
گفته سیاحان قدیمی ســارویه همانند اهرام مصر است! این را به دلیل عظمت این 

مجموعه بنا گفته اند.
دلیل دوم اســرارآمیز بودنش این است که حدود 700 ســال یعنی تا زمانی که این 
تپه برای ساختن کاخ انتخاب شد این کاخ های مخروبه، متروک بوده و دلیل سوم 
اســرارآمیز بودنش این اســت که در این تپه اســراری درباره تغییر سبک معماری 

ایرانیان نهفته است.
کارشناس میراث فرهنگی اصفهان درباره کاوش های انجام شده بر روی تپه تاریخی 
اشرف بیان کرد: در فصل های نخســت از کاوش های باستان شناسی در تپه اشرف 
اصفهان، آثار معماری از دوره ساسانی به همراه ســفال هایی از قرن چهارم هجری 

قمری کشف شد.
علیرضا جعفری زند با بیان اینکه در فصل 3 و 4 بیشتر وقت هیئت باستان شناسی 
عالوه بر کاوش در محوطه صرف خاک برداری شد، تصریح کرد: سازه معماری مربوط 
به قرن 5 و 6 دوره ساسانی در فصل های گذشته کاوش کشف شد که حدس می زنیم 

مربوط  به یک قلعه است.
وی افزود: در فصل چهارم بقایای یک کاخ که بر اساس مستندات توسط اشرف افغان 
در قرن 12 با روش پیچیده کاخ سازی ساخته و توســط نادرشاه ویران شده است ، 
نمایان شد.الهیاری، مدیرکل سابق میراث فرهنگی استان گفته بود که متاسفانه طی 
سال های اخیر آسیب های اساسی به این تپه وارد شده است که روند این تخریب ها 
همچنان ادامه دارد، اگرچه تپه اشرف با وسعتی در حدود 12 هکتار بنیانی صخره ای 
دارد؛ اما تا سال های دهه 1330 خورشیدی کشاورزان منطقه بر روی خاک محدودی 
که از آوار بناهای تپه برجای مانده بود به کشاورزی می پرداختند و در عکس هوایی که 
در سال 1335 برداشته شده، آثار کرت بندی بر روی تپه به چشم می خورد و هنوز نیز 
به خاطر محصور نبودن تپه، باغ های اطراف و زمین های چمن کاری شده پارک مجاور 

به تدریج راه خود را به حاشیه تپه باز می کنند.
ساخت وساز واحدهای مســکونی در حریم تپه نیز موجب تردد افراد و خودروهای 
شخصی می شود که به تدریج سبب آسیب رسانی به تپه شده اند. تپه اشرف در کنار 
راه قدیمی اصفهان – یزد قرار داشــته که این راه در سال 1372 خورشیدی تعریض 
شده و امروز به نام خیابان مشتاق دوم شــناخته می شود و همین کار سبب شد که 

قسمت های گسترده ای از سازه های تاریخی بخش شمالی تپه اشرف نابود شود.
گفتنی است؛ تپه اشرف  که بازمانده ای از یک دژ دوران هخامنشیان است در آبان ماه 

سال 1375 به شماره 1770 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

  ایران گردی

مفاد آراء
6/106 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون 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 ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تسليم و پس از اخذ 
رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع 

قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 5954 - 1401/05/25 هيات چهــارم آقای علی ملکی 
به شناسنامه شــماره 1 کدملي 6219809750 صادره بوئين و مياندشت  فرزند 
قيصر علی در ششدانگ يکباب ســاختمان به مساحت 85/41 متر مربع از پالک 
شــماره 2761 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکيت مالک رسمی اصغر شريفيان مورد ثبت صفحه 98 دفتر 

64 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/31
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/15

م الف: 1367488  شــهرياري رئيــس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان 

مفاد آراء
6/107 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون 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 ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تسليم و پس از اخذ 
رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع 

قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 5150 - 1401/05/09 هيات اول آقای فيروز اصالنی به 
شناسنامه شــماره 210 کدملي 1910372171 صادره هفتگل  فرزند حاصل در 
ششدانگ يک باب ســاختمان به مســاحت 183/18 متر مربع قسمتی از پالک 
شــماره 2598 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکيت حسن رجبی از سند شماره 82900 مورخ 2535/23/9 

دفترخانه شماره 7 اصفهان از مورد ثبت سامانه امالک 
رديف 2- راي شــماره 5441 - 1401/05/18 هيات اول آقای رســول خواجه 
ارزانی به شناســنامه شــماره 51177 کدملي 1281608841 صادره اصفهان  
فرزند عبدالوهاب در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ يک باب ســاختمان به 
مســاحت 233/78 متر مربع قســمتی از پالک شــماره 1102 و 1103 فرعی 
از 36  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از 
مالکيت متقاضی و حســين عباســی ولدانی از ســند شــماره 115143 مورخ 
 1367/6/7 دفترخانه شماره 7 اصفهان و سند شــماره 18 مورخ 1320/09/23

 دفترخانه شماره 47 اصفهان 
رديف 3- راي شــماره 5440 - 1401/05/18 هيات اول خانم زينت ارســيان 
به شناســنامه شــماره 1612 کدملي 1285584880 صــادره اصفهان  فرزند 

ميرزا حسين در سه دانگ مشــاع از ششدانگ يک باب ســاختمان به مساحت 
233/78 متر مربــع قســمتی از پــالک شــماره 1102 و 1103 فرعی از 36  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهــان از مالکيت 
متقاضی و حسين عباســی ولدانی از سند شــماره 115143 مورخ 1367/6/7 
 دفترخانه شماره 7 اصفهان و ســند شــماره 18 مورخ 1320/09/23 دفترخانه

 شماره 47 اصفهان 
رديف 4- راي شــماره 5475 - 1401/05/20 هيات اول آقــای حامد امينی به 
شناسنامه شماره 1271531291 کدملي 1271531291 صادره اصفهان  فرزند 
حسينعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 106/55 
متر مربع قسمتی از پالک شماره 29 فرعی از 24  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحات 330 و 414 دفترهای 582 

و 571 امالک 
 رديف 5- راي شــماره 5476 - 1401/05/20 هيات اول  آقــای ميالد امينی 
آفارانی به شناســنامه شــماره 1271620987 کدملي 1271620987 صادره 
اصفهان  فرزند رضا در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ يک باب ساختمان به 
مساحت 106/55 متر مربع قسمتی از پالک شماره 29 فرعی از 24  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحات 330 و 

414 دفترهای 582 و 571 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/31
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/15

م الف: 1367421  شــهرياري رئيــس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان 

مفاد آراء
6/108 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
1401 هيــات اول موضــوع  /5 بــر رای شــماره 1346 مــورخ 3/ برا
قانــون تعييــن تکليــف وضعيــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتــی حــوزه ثبت ملــک جنــوب اصفهان 
نــه بالمعــارض متقاضــی، مالکيــت آقــای فيــروز  لکا  تصرفــات ما
تقی زاده به شناسنامه شماره 4 کدملی 5079783605 صادره ملکان فرزند حسين 
در ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 139/49 متر مربع مفروزی از پالک 
شماره 8 فرعی از 2867 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/31
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/15

م الف: 1367399  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

6/109 آگهی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر آراء صــادره هيات موضوع قانــون تعيين تکليف وضعيــت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در ثبت نياسر، تصرفات مالکانه متقاضی 
محرز گرديده است. لذا مشــخصات متقاضيان و ملک مورد تقاضا به شرح ذيل 
جهت اطالع عمــوم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهــی می گردد و در صورتی 
که افراد نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند، از تاريخ 

انتشــار اولين نوبت آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و 
امالک نياسر ارائه و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضايی تسليم نمايند. بديهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
همچنين صدور ســند مالکيت مانع مراجعه معترضين به محاکم قانونی نخواهد 

بود.
1. رای شــماره 140160302248000131 مــورخ 31 / 04 / 1401 هيــات 
اول موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد 
ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نياســر تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم معصومه خبازی نياســر فرزند احمد نســبت به شش 
دانگ يکباب خانه بمســاحت 108.57 متــر مربع در قســمتی از پالک 2630 
 فرعــی از 35 اصلی واقع در بخش جــزء بخش 6 حوزه ثبتی نياســر، خريداری

 از مالک رسمی
2. رای شــماره 140160302248000135 مورخ 02 / 05 / 1401 هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نياسر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمد حسين عمرانی رهقی فرزند محمد حسن نسبت به سه دانگ 
مشاع شش دانگ يکباب کارگاه گالبگيری بمساحت 3000 متر مربع در قسمتی 
از پالک 145 اصلی واقع در مزرعه عشق آباد رهق جزء بخش 5 حوزه ثبتی نياسر، 

خريداری از مالک رسمی 
3. رای شــماره 140160302248000136 مورخ 02 / 05 / 1401 هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نياسر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای جواد گلی زاده فرزند علی اکبر نســبت به ســه دانگ مشاع شش 
دانگ يکباب کارگاه گالب گيری بمساحت 3000 متر مربع در قسمتی از پالک 
145 اصلی واقع در مزرعه عشــق آباد رهــق جزء بخش 5 حوزه ثبتی نياســر ، 

خريداری از مالک رسمی 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/31
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/15

م الف: 1366795 مريم عنايتی - رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نياسر 
مفاد آراء

6/110 آگهــی هيات موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سندرسمی شهرستان گلپايگان

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سندرسمی شهرســتان گلپايگان به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
1- راي شــماره1280- تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضــي خانم فاطمه 
اسمعيلي فرزند محمدرضا بشماره شناســنامه 4 صادره از گلپايگان در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 348.48 مترمربع مجزی شده از پالک706 فرعي از 2 اصلي 

واقع در بخش2 محرز گرديده است.
2- رای شماره1509- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم اعظم سلطاني 
فرزند تقي بشماره شناســنامه 216 صادره ازگلپايگان در ششدانگ ساختمان به 
مساحت 200.93 مترمربع مجزی شده از پالک1 فرعي از 2724 اصلي واقع در 

بخش1محرز گرديده است.
3- رای شماره1510- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مهدي قلمي 

فرزند يداله بشماره شناسنامه 16274 صادره از گلپايگان در ششدانگ ساختمان 
به مساحت 195.74 مترمربع مجزی شده از پالک 1725 فرعي از 1 اصلي واقع 

در بخش1محرز گرديده است.
4- راي شــماره1490- تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضــي آقاي مجتبي 
جوانمردي فرزند احمدرضا بشــماره شناســنامه 3205 صــادره ازگلپايگان در 
ششدانگ زمين محصور مشــتمل بر اعيان به مساحت 933.39 مترمربع مجزی 
شده از  پالک 343 فرعي از6 اصلي واقع در بخش2 خريداري مع الواسطه از ورثه 

مالک رسمي مرحوم محمد رستگاری محرز گرديده است.
5- رای شــماره1489- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي اصغر 
فروغي فرزند غالمعلي بشماره شناســنامه 4491 صادره از مرکزي در ششدانگ 
خانه به مساحت 317.78 مترمربع مجزی شــده از  پالک201 فرعي از1 اصلي 
واقع در بخش2 خريداري مع الواسطه از مالک رســمي آقاي حسين ابوالقاسمی 

محرز گرديده است.
6- رای شماره 1487- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  بشير غالمي 
فرزند حسين بشــماره شناســنامه 159 صادره از گلپايگان در ششدانگ زمين 
محصور مشــتمل بر انبار به مســاحت 208.79 مترمربع مجزی شده از  پالک1 

فرعي از522 اصلي واقع در بخش1 محرز گرديده است.    
7- شــماره1578- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقــاي مهداد الهياري 
بيک فرزند محمدجواد بشــماره شناســنامه 1210024731 صادره از گلپايگان 
در  سه دانگ مشــاع از  ششدانگ ســاختمان  به مســاحت 234.71 مترمربع 
 مجزی شــده از  مجزی شــده از پالک  2552 اصلي واقــع در  بخش 1 محرز 

گرديده است.
8- رای شــماره1513- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــي خانم زهرا بهفر 
فرزند قدرت اله بشماره شناسنامه 581 صادره ازگلپايگان در ششدانگ ساختمان 
به مساحت 251.16 مترمربع مجزی شده از پالک 2 فرعي از 1681 اصلي واقع 

در بخش1محرز گرديده است.
9- رای شــماره1486- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سيد عليرضا 
ميرمهدي فرزند سيداحمد بشماره شناسنامه 635 صادره از گلپايگان در ششدانگ 
ساختمان به مســاحت 330.92 مترمربع مجزی شــده از پالک 972 فرعي از 5 

اصلي واقع در بخش4 محرز گرديده است.
10- رای شماره1508-  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدعلي 
هاشمي فرزند عزت اهلل بشماره شناســنامه 1612 صادره از فريدن در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 142.26 مترمربع مجزی شده از پالک 4233 اصلي واقع در 
بخش1خريداري از مالک رسمي آقاي محمد جوانبخت  احدی از ورثه غالمرضا 

محرز گرديده است.
11- رای شــماره 1403- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم اشــرف 
شريفي فرزند اسماعيل بشماره شناسنامه 16792 صادره از گلپايگان در ششدانگ 
ساختمان  به مساحت 148.26 مترمربع مجزی شده از پالک 3175 اصلي واقع 
دربخش1   خريداري از مالک رسمي آقاي اسماعيل احمدي محرز گرديده است.

12- رای شــماره1099- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــي آقاي محمد 
زماني فرزند حاج علي بشــماره شناســنامه 20 صادره از خوانســار درششدانگ 
ساختمان به مساحت 165.37 مترمربع مجزی شده از پالک 4413  اصلي واقع 

در بخش1محرز گرديده است.
13- رای شــماره1633- تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضــي آقای وحيد 
برومندراد فرزند حسين بشماره شناسنامه 38 صادره از گلپايگان در يک دانگ و 
پنج هفتم دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت 242.84 مترمربع مجزی 

شده از پالک 647 اصلي واقع دربخش1 محرز گرديده است.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/06/15
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/06/30

م الف: 1375880 محمد سلمانی رئيس ثبت اسناد و امالک گلپايگان
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هشتمین دوره جشنواره سراسری نوجوان خوارزمی در اصفهان 
آغاز شد

هشتمین دوره جشنواره سراسری نوجوان خوارزمی در اردوگاه شهید بهشتی واقع در باغ ابریشم و باغ 
علمی و فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان آغاز شد.معاون آموزش متوسطه اداره  کل آموزش 
و پرورش اصفهان در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: در این رویداد علمی بالغ بر ۵۲۳ دانش آموز دختر 
و پسر از سراسر کشور به عنوان برگزیدگان هشتمین جشنواره خوارزمی نوجوان در مرحله کشوری به 
میزبانی اصفهان به رقابت می پردازند.احمدرضا بنی لوحی با بیان اینکه کشف و پرورش استعدادهای 
نهفته دانش آموزان در سنین نوجوانی از جمله اهداف مهم این رویداد است، گفت: این جشنواره  در ۹ 
رشته شامل زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، فعالیت ها و مسابقات آزمایشگاهی، بازارچه های 
کسب وکار دانش آموزی، ریاضیات، دست ســازه، پژوهش، برنامه نویسی و مناظره علمی برگزار می 
شود.معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش اصفهان یادآور شد: این جشنواره در سال های 
اخیر به صورت غیرحضوری برگزار شد و امسال پس از ۲ سال با شناسایی افراد برتر و برگزاری مراحل 
منطقه ای، ناحیه ای و استانی در اصفهان برگزار شده است .وی خاطرنشان کرد: اختتامیه این دوره از 
جشنواره  ۱۷ شهریور در سالن همایش نگین سپاهان شهر به میزبانی دانش آموزان و مربیان و حضور 
احتمالی  وزیر آموزش و پرورش و معاون علمی و فناوری رییس جمهوری برگزار می شود.بنی لوحی 
همچنین گفت: با توجه به حضوری شدن مدارس با تاکید رییس جمهور و دستور وزیر آموزش و پرورش، 

ساماندهی نیروی انسانی، فضا و تجهیزات الزم برای مدارس اصفهان با قوت انجام شده است.
 

مدیرکل تعزیرات استان اصفهان:

فروش بلیت باالتر از نرخ های مصوب تخلف است
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان گفت: جلســه هماهنگی نظارت بر سفر اربعین با حضور 
مراجع نظارتی و دستگاه های ذی ربط در اداره کل تعزیرات حکومتی برگزار و قیمت مصوب برای تمام 
مسیرهای اتوبوسرانی در مرزهای چهارگانه خسروی، مهران، چذابه و شلمچه برای تمام شهرستان های 
استان اصفهان تعیین شــد.علی اکبر مختاری در گفت وگو با ایمنا، درخصوص نظارت بر سفر اربعین و 
لزوم قانون گذاری در این مورد، اظهار کرد: باید تمام دستگاه های نظارتی با تمام ظرفیت های قانونی خود 
پای کار آمده و در راه رفاه زائران اربعین حســینی کوشا باشند، تعزیرات حکومتی تمام ظرفیت قانونی 
خود را به کار خواهد گرفت تا مشکالت را به حداقل ممکن برســاند.وی با بیان اینکه قیمت برای تمام 
مسیرهای اتوبوسرانی ب مرزهای چهارگانه خسروی، مهران، چذابه و شلمچه برای تمام شهرستان های 
استان اصفهان تعیین شده است، خاطرنشــان کرد: با متخلفان این حوزه برخورد قانونی الزم صورت 
خواهد گرفت و زائران اربعین می توانند پس از سفر نیز گزارش گران فروشی های صورت گرفته را با ارائه 
مدارک به واحدهای بازرسی و نظارتی گزارش دهند.مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان، تصریح 
کرد: در جلسه اخیر مقرر شــد فروش بلیت به بهای باالتر از نرخ های مصوب تخلف محسوب شده و 
دستور قضایی برای آن صادر شود که تا اطالع ثانوی اتوبوس و شرکت متخلف تعزیر شده و از انجام امور 

مسافرتی متخلفان جلوگیری می شود.
 

مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس اعالم کرد:
استانداردسازی سیستم گرمایشی 240 مدرسه در اصفهان

مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس اصفهان گفت: از یک سال گذشته عملیات استانداردسازی 
سیستم گرمایشی بیش از ۲ هزار کالس در استان آغاز شده است.نســیمی اظهار کرد: در مدت یک 
سال گذشته عملیات استانداردسازی سیستم گرمایشی بیش از ۲ هزار کالس در قالب ۲۴۰ مدرسه در 
استان آغاز شده که در حال اتمام است.وی بیان کرد: برای این منظور اعتباری بالغ بر ۸۴۰ میلیارد ریال 
برای استانداردسازی سیستم های گرمایشی غیراستاندارد استان به  اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز 

مدارس اختصاص یافت.

آمارهای تکان دهنده دبیر شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان اصفهان از خالی بودن رشته های رزیدنتی؛

یک هشدار خیلی جدی

طی روزهای گذشــته هشــدارها نســبت به خالی 
ماندن ظرفیت های پذیرش دستیاری )رشته های 
تخصصی پزشکی( و استقبال پزشکان ایرانی برای مهاجرت بارها مورد 

هشدار قرار گرفته است. 
از هشــدار رییس کل ســازمان نظام پزشــکی کشــور که در همایش 
ملی روز پزشــک در همــدان اعالم کــرد: »تخصــص جراحی قلب 
در ســال جــاری ۱۸ نفر ظرفیــت داشــته؛ اما هیچ کــس متقاضی 
نشــده و در کل کشــور فقــط ۲ فارغ التحصیــل جراحــی اطفــال 
داریم.« تا هشــدار اســتاد تمام گروه روان پزشــکی دانشــگاه علوم 
پزشــکی تهران و رییس بیمارســتان روزبه که گفــت: »۵۰ درصد از 
ورودی های پزشکی در دانشــگاه تهران که درواقع صد نفر اول کنکور 
 سراســری و از نخبگان و ژن های خوب کشــور محســوب می شوند، 

مهاجرت می کنند.«
 یاسر صالحی نجف آبادی، دبیر شــورای هماهنگی نظام پزشکی های 
اســتان اصفهان نیز آمارهای تکان دهنده ای از خالــی ماندن ظرفیت 
پذیرش در رشــته های تخصصی به خبــر آنالیــن می دهد.صالحی 
می گوید: »ظرفیــت پذیرش دســتیار جراحی عمومی در دانشــگاه 
علوم پزشــکی اصفهان، در مهر ۱۴۰۰، ده نفر بود که فقــط ۷ نفر برای 

این رشته ثبت نام کردند، کمتر از یک ســال بعد،   ۴ نفر از آنها انصراف 
دادند و حاال فقط سه نفر دانشــجوی دستیاری رشته جراحی عمومی 
در این دانشــگاه مشــغول هســتند.« وی با تاکید بر اینکه این قبیل 
آمار بســیار زیاد اســت، ادامه می دهد: »در دانشــگاه علوم پزشکی 
شهرکرد، طی چهار، پنج سال اخیر، حتی یک نفر برای رشته بیهوشی 
 داوطلب نشده اســت، با اینکه در این رشته با بحران شدید کمبود نیرو 

مواجه هستیم.« 
به گفته این پزشــک متخصــص، ظرفیت پذیرش رزیدنت در رشــته 
بیهوشی در دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان ۲۵ نفر است که سال ۹۹ 
دو نفر، پذیرش شدن، ســال ۱۴۰۰، چهار نفر ثبت نام و پذیرش شدن 
که هر چهار نفر استخدامی وزارت بهداشــت هستند و درواقع پزشک 

عمومی آزاد نیستند.
 پیش ازاین علیرضــا جاللی، فوق تخصص بیهوشــی و رییس انجمن 
بیهوشــی قلب ایران دررابطه با کمبود متخصصین بیهوشی در برخی از 
شهرها و استان های کشور و عدم اشــتیاق و تمایل دستیاران پزشکی 
به رشته بیهوشی هشــدار داده و در گفت وگو با تسنیم گفته بود: کمبود 
متخصص بیهوشی اتفاق تازه ای نیست و این موضوع به حدود ۴ سال 
پیش برمی گردد که تذکرات و پیگیری های صورت گرفته در سال های 

گذشته از مجموعه وزارت بهداشت و عدم رسیدگی به این مهم، امروز 
شاهد تبدیل شدن آن به یک معضل ملی هستیم. 

جاللی افزود: جــدا از مراکــز دولتی در حــال حاضر در شــهر تهران 
بیمارســتان های خصوصی و تازه تاسیس که مشکلی در پرداخت های 
خود ندارند باز هم با کمبود متخصص بیهوشــی همراه هســتند و این 
باعث کاهشی شدن در استانداردهای ارائه خدمات خواهد بود و طبق 
استاندارد که هر متخصص بیهوشــی ۲ بیمار و ۲ اتاق عمل را می تواند 
هم زمان ارائه خدمت کنــد، این کمبود باعث ارائــه خدمت از ۲ به ۴ و 
یا حتی ۶ اتاق عمل می شــود که حاصل آن کاهشــی شــدن کیفیت 
خدمات برای بیماران اســت. به گفته جاللی، در پنج سال گذشته هم 
به طورکلی ۵۰ درصد از تمایل پزشــکان بــرای ورود به حوزه تخصصی 
بیهوشــی کاهش یافته و اگر اقدامات الزم در این زمینه انجام نشــود 
در آینده با مشــکل کمبود متخصص بیهوشی در کشور مواجه خواهیم 
بود و این موضوع باید حتما مدنظر مسئوالن قرار گیرد؛ اما سوال مهم 
 اینجاست، چرا پزشــکان برای ادامه تحصیل در رشته های تخصصی

 رغبتی ندارند. 
دبیر شورای هماهنگی نظام پزشکی های اســتان اصفهان در این باره 
می گوید: »بیاییم مســیری که یک پزشــک عمومی برای رسیدن به 
تخصص را طی می کند،  بررســی کنیم. دو ســال باید شبانه روز درس 
بخواند تا بتواند در آزمون دســتیاری قبول شــود، ۴ سال باید در دوره 
دســتیاری بدون اینکه اجازه کار و یا تاســیس مطب را داشته باشد، 
آموزش ببیند، بعد از آن دو ســال باید در اختیار کامل وزارت بهداشت 
باشد تا بعد از آن بتواند اجازه کار پیدا کند، کاری که برایش حدود ۱۵ تا 

۳۰ میلیون درآمد دارد.«
 صالحی ادامه می دهد: »یک پزشک عمومی می تواند درآمد ماهیانه 
۱۰ تا ۲۰ میلیون داشته باشد، اما برای اینکه متخصص شود، این دوره 
چندســاله تحصیل و خدمت در مناطق محروم را طی می کند و تازه به 
درآمد ۱۵ تا ۳۰ میلیونی می رسد درحالی که طی این سال ها با بیماری، 
مرگ، رنج و مشــکالت فراوان بیماران روبه روست، آیا منصفانه است 
که بــرود و دوره تخصص را بگذراند؟« این پزشــک متخصص معتقد 
اســت تقاضا و عرضه متفاوت از قبل شــده و می گوید: »مسئله این 
اســت که جامعه ما مشــتاق به زیبایی شــده،   جامعه طبابت واقعی 
نمی خواهد، تقاضا این اســت و عرضه هم در همین حوزه وجود دارد. 
فارغ التحصیل پزشــکی ترجیــح می دهد به جای جراحــی عمومی 
ســراغ جراحی زیبایی بــرود و یا اینکه ســختی های جــراح اطفال 
 و یا عــروق را چرا باید بــه جان بخــرد درحالی که برایش بازگشــت

 مادی ندارد.«

با مسئولان جامعه

رنا
 ای

س:
عک

خبر آنالین

مفاد آراء
6/111 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شماره 1196 مورخ 1401/4/20 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت آقای 
عبداله مرادی سياه افشاری به شناسنامه شماره 4 کدملی 1111732418 صادره 
فرزند حسن در ششــدانگ يکباب خانه به مســاحت 56/70 متر مربع مفروزی 
از پالک شــماره 3610 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان می باشد که به موجب سند شماره 3737 مورخ 33/8/8 دفتر 9 اصفهان 
تمامت ششدانگ خانه شماره 3610 ) پس از جدا شدن گاراژ و زير زمين 3610/4 
از آن( به انضمام ششدانگ راهرو شماره 3610/3 به نصرت  عمو آقا بابائی دختر 
عباس )1/5 دانگ( و عباس جارچی دســتجردی فرزند علی) 4/5 دانگ( انتقال 
قطعی گرديده است و به موجب سند شماره 21366 مورخ 1356/6/22 دفتر 22 
از طرف عباس جارچی دســتجردی تمامت حقوق متصوره مالکانه مصالح نسبت 
به 4/5 دانگ به نصرت عمو آقابابائی دختر عباس صلح مشــروط با خيار فســخ 
گرديده است و مورد تقاضا به موجب بيع نامه عادی از طرف آقای اکبر شريفيان به 
متقاضی واگذار شده است و با توجه به گزارش کارشناسی، متقاضی مالک رسمی 
 را خانم نصرت عمو آقا بابائی معرفی نموده اســت و به موجب گواهی ثبت احوال

 شماره 538622 ف / 24  خانم نصرت عمو آقا بابائی فوت نموده است. 
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نسبت 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 رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجــع قضايی تقديــم نمايند. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/30

م الف: 1376100  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

6/112 شماره نامه : 140185602024006161-1401/06/08 نظر به اينکه به 
موجب رای شماره 140160302024000457 مورخ 1401/2/22 هيات قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی ششدانگ 
يکباب خانه به مساحت 89/13 متر مربع تحت شماره فرعی 5093  از اصلی 4483 
مفروز و مجزی شــده از شــماره 40  فرعی از اصلی مزبور  واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان در مالکيت خانم توران صالحی سده فرزند امراله مستقر گرديد و پرونده 
ثبتی فاقد سابقه تحديد حدود می باشد لذا به اســتناد تبصره ذيل ماده 13 قانون 
فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک تحديد حدود ملک مرقوم در روز شــنبه مورخ 
1401/07/09 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و به موجب 
اين آگهی به کليه مالکين و مجاورين اعالم می گردد تا در روز و ســاعت مقرر در 
محل حضور يابند و اعتراضات مالکيــن و مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود و فقط تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد و 
معترض طبق ماده 86  آئين نامه قانون ثبت بايد از تاريخ تســليم اعتراض به اين 
اداره، ظرف يکماه دادخواســت خود را به مرجع ذيصالح قضائی تسليم و گواهی 
تقديم دادخواست را اخذ و به اين واحد ثبتی ارائه نمايد، درغير اين صورت متقاضی 
ثبت يا نماينده قانونی وی می تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم 
دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 
 عمليات ثبتی را با رعايت مقــررات ادامه ميدهد. تاريخ انتشــار: 1401/06/15 

م الف: 1374716 شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
6/113 شماره نامه : 140185602024006136-1401/06/08 نظر به اينکه 
به موجب رای شــماره 455 مــورخ 1401/02/21 هيات قانــون تعيين تکليف 
 اراضی فاقد سند ثبت جنوب اصفهان ششدانگ يکباب خانه پالک 4786/733 
مجزی شــده از 4786   واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 194/48 متر 
مربع به نام محمد حيدری فرزند حســينعلی مفروز گرديده  لذا به اســتناد ماده 
13 قانون تعيين تکليف اراضی فاقد ســند ثبت جنوب اصفهان و   طبق تقاضای 
مالک تحديد حــدود ملک مرقوم در روز شــنبه مورخ 1401/07/09 ســاعت 
 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهــد آمد و به موجب ايــن آگهی به کليه

 مالکين و مجاورين اعالم می گردد تا در روز و ســاعت مقــرر در محل حضور 
يابند و اعتراضات مالکين و مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 
صورت مجلس تحديد حدود و فقط تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و معترض طبق 
ماده 86  آئين نامه قانون ثبت بايد از تاريخ تســليم اعتراض به اين اداره، ظرف 
 يک ماه دادخواســت خود را به مرجع ذيصالح قضائی تســليم و گواهی تقديم 
دادخواســت را اخذ و به اين واحد ثبتی ارائه نمايد، درغيــر اين صورت متقاضی 
ثبت يا نماينــده قانونی وی مــی تواند بــه دادگاه  مربوطه مراجعــه و گواهی 
عدم تقديــم دادخواســت را دريافت و به اداره ثبت تســليم نمايــد و اداره ثبت 
 بدون توجه به اعتــراض عمليــات ثبتی را با رعايــت مقررات ادامــه ميدهد.

 تاريخ انتشــار: 1401/06/15  م الف: 1373742 شبان رئيس منطقه ثبت 
اسناد و امالک جنوب اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
6/114 شــماره نامه : 140185602024006422-1401/06/13 چون تحديد 
حدود ششدانگ يک باب خانه پالک 4483/5092  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتی به نام آقای حميد مرادی اقبالغی فرزند احمد در جريان ثبت 
است و اينک بنا به دستور تبصره ماده 13 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد ســند رســمی و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک 
مرقم در روز شنبه مورخ 1401/07/09 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و 
ساعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صــورت مجلس تحديدی تا 30 روز 
پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده های 
معترضی ثبت معترضين ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره 
با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضائی گواهی تقديم دادخواست را اخذ و 

 به اين اداره تســليم نماييد. تاريخ انتشار: 1401/06/15  م الف: 1376453 
شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

فقدان سند مالکیت
6/115 شــماره نامــه: 140185602024005705- 1401/05/30 نظــر به 
اينکه سند مالکيت ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 629 فرعی از 4500 اصلی 
واقع در بخش پنج اصفهان ذيــل ثبت 260992 در صفحــه 350 دفتر امالک 
 جلد 1396  به نام ابولقاسم شيروانی تحت شــماره چاپی 630889 د 91  ثبت و

 صادر و تســليم گرديده است ســپس نامبرده  با ارائه درخواست کتبی به شماره 
وارده 6370  مورخ 1401/05/26 بــه انضمام دو برگ استشــهاديه محلی که 
امضا شــهود آن ذيل شــماره يکتا 140102155834000176 و رمز تصديق 
 575216  مورخ 1401/03/08 به گواهی دفترخانه 239 اصفهان رســيده است

 مدعی است که ســند مالکيت آن مفقود گرديده است و درخواست صدور المثنی 
سند مالکيت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی 
ذيل مــاده 120 آئين نامــه قانون ثبت در يــک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
 کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود ســند مالکيت نزد

 خود می باشــد از تاريخ انتشــار اين آگهــی ظرف مــدت ده روز اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائــه اصل ســند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تســليم و 
رســيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکيت بــه ارائه کننده 
ســند مســترد گردد بديهی اســت اگر ظــرف مدت مقــرر اعتراضی نرســيد 
يا در صورت اعتــراض اصل ســند مالکيت يا ســند معامله ارائه نشــود اقدام 
به صدور ســند مالکيت المثنــی طبق مقررات خواهد شــد. لذا ســند مالکيت 
مذکور از درجه اعتبار ســاقط و مقتضی اســت چنانچه ســند مالکيت مفقودی 
جهت انجام هر گونــه معامله بــه آن دفترخانه ارائــه گرديد از انجــام معامله 
خــودداری و آن را جهت اعمال مقررات بــه اين اداره ارســال نمائيد. انجام هر 
 نوع معامله با ســند مالکيت المثنی موکول به اســتعالم از اين اداره می باشــد. 
 م الف: 1376171 مهدي شــبان سرپرســت واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 

جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

6/116 شــماره نامــه: 140185602024006328- 1401/06/12 نظــر به 
اينکه ششدانگ ســند مالکيت پالک 4500/628  واقع در بخش 5 اصفهان به 
شــماره ثبت صفحه 347 دفتر 1396 امالک به شــماره ثبت 260991 و شماره 
چاپی ســند دفترچه ای 630888  به نام آقای ابوالقاسم شــيروانی سابقه ثبت و 
صدور ســند مالکيت دارد ســپس مالک مذکور با ارائه درخواست 6965  مورخ 

1401/05/30 به انضمام دو برگ استشــهاديه محلی که امضا شــهود آن ذيل 
شــماره يکتا 140102155834000177 و رمز تصديق شماره 105034  مورخ 
1401/03/08 به گواهی دفترخانه اســناد رســمی 239  اصفهان رسيده است 
مدعی اســت که ســند مالکيتش به علت نامعلــوم مفقود و درخواســت صدور 
المثنی ســند مالکيت خود را نموده  لذا مراتب  به اســتناد تبصره يک اصالحی 
ذيل مــاده 120 آئين نامــه قانون ثبت در يــک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود ســند مالکيت مذکور 
نزد خود می باشــد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائــه اصل ســند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تســليم و 
رســيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکيت بــه ارائه کننده 
ســند مســترد گردد بديهی اســت اگر ظرف مدت مقــرر اعتراضی نرســيد يا 
در صورت اعتراض اصل ســند مالکيــت يا ســند معامله ارائه نشــود اقدام به 
 صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1376169 

مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

6/117 شــماره نامــه: 140185602031001334-1401/06/07 نظــر به 
اينکــه بــه موجــب آرای شــماره هــای 140160302031000286 الــی 
140160302031000282  مورخ 1401/03/17 هيــات موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی شش دانگ دو درب 
باغ و سه قطعه زمين مزروعی به شماره پالکهای 10 و 138 و 152 و 187 و 190 
فرعی از 3988 اصلی  واقع در روستای سلطان نصير  بخش 3  حوزه ثبتی نائين به 
مالکيت آقای مهدی مومنيان نائينی فرزند رضا  مستقر گرديده و پرونده ثبتی فاقد 
سابقه تحديد حدود می باشد لذا به استناد تبصره 3 ذيل ماده 13 قانون فوق الذکر 
و طبق تقاضای مالک تحديد حدود ملک مرقوم از روز شنبه مورخ 1401/07/09 
الی يک شنبه مورخ 1401/07/10 از ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد. لذا به موجب اين آگهی به کليه مالکين و مجاورين اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاريخ تنظيم صورتمجلــس تحديدی تا 30 روز 
پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده های 
معترضی ثبت معترض ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض به اين اداره 
بايستی با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضايی، گواهی تقديم دادخواست 

را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد. تاريخ انتشار: 1401/06/15  
م الف: 1375114   اباذر مهيمن مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نايين

تاسیس موسسه غیر تجاری مجموعه برج های مسکونی سپهر امیریه درتاریخ 1401/06/09 
به شماره ثبت 6895 به شناسه ملی 14011465187 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 

 نام : مجموعه برج های مسکونی سپهر امیریه موسســه غیر تجاری موضوع فعالیت : -رسیدگی به امور ســاختمان اعم از قسمت های مشترک و اختصاصی، نگهداری تأسیســات، تامین، کنترل هزینه های مشــترک مربوط به بهره برداری از اشتراکات از قبیل محوطه ها، 
راه پله ها، پشت بام، آسانسور، ورودی ها و خروجی ها وموتورخانه ،که در حدود قوانین و مقررات موضوعه کشور، مطابق با اساســنامه حاضر اداره می گردد -حمایت از حقوق و منافع مالکین و نماینده قانونی ، ارائه خدمات مشترک در جهت نگهداری،حفاظت، تعمیر تأسیسات، 
 مشاعات مزبور در مجتمع، توسعه امکانات مجمتع با تصویب اعضاء هیئت مدیره در حدود قانون تملک آپارتمان ها و اساسنامه حاضر، توسعه و تنظیم حسن روابط و ایجاد تفاهم و اجماع در تصمیم گیری ها، و تأمین هزینه های الزم به منظور مخارج مشترکات از طریق شارژ ماهانه و
 پرداختی های مالکین و ساکنین به منظور بهره وری حداکثری از قسمت های اختصاصی و مشاعات مجتمع می باشد تبصره - هیئت مدیره مکلف است، حســب وظایف خود بر علیه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی حسب مورد نسبت به طرح دعوی حقوقی یا کیفری اقدام و تا 
حصول نتیجه پیگیری های الزم را به عمل آورد . در صورت ضرورت پس از اخذ مجوزهای الزم. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، محله امیریه ، خیابان کوی امیریه ، بلوار کشاورز، 
پالک 6 ، مجتمع مسکونی سپهر ، بلوک S2 ، طبقه هشتم ، واحد C کدپستی 8174812892 دارایی شخصیت حقوقی 1,000,000 ریال نقدی مدیران آقای محمد رضا وسیلی به شماره ملی 1280405325 به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای اردشیر 
طالبی به شماره ملی 1288673116 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقای محمود رضا ثقفی به شماره ملی 1288863187 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 
 به مدت 2 سال آقای حامد فروتنی به شماره ملی 1289555400 به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت منشــی هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم سهیال جواهری به شماره ملی 1291144773 به ســمت عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت 2 سال 
آقای مصطفی قاسمی به شماره ملی 4680017597 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال و به ســمت خزانه دار به مدت 2 سال آقای مهدی خلیلیان مبارکه به شماره ملی 5418678795 به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت دبیر هیئت 
مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : مقرر شد چکها و اسناد تعهد آور پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء آقای محمود رضا ثقفی )رئیس هیئت مدیره( و آقای مصطفی قاسمی )خزانه دار( و مهر موسسه  معتبر و در غیاب آقای محمد رضا ثقفی)رئیس هیئت مدیره(، آقای 
 اردشیر طالبی )نائب رئیس هیئت مدیره( حق امضاء خواهد داشــت و اوراق عادی با امضاء آقای محمد رضا ثقفی )رئیس هیئت مدیره( یا امضای آقای اردشیر طالبی )نائب رئیس هیئت مدیره( و یا آقای مهدی خلیلیان مبارکه )دبیر هیئت مدیره( و مهر موسسه معتبر خواهد بود .
 بازرسان آقای احمد سلیمانزاده به شماره ملی 1288248806 به سمت بازرس علی البدل به مدت 2 سال خانم سمیرا سلمانی به شماره ملی 1289253056 به سمت بازرس اصلی به مدت 2 ســال روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت درج آگهی های موسسه تعیین گردید.

 ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1375236(



سرمربی تیم ملی والیبال برزیل: 

بازی سختی برابر ایران داریم
سرمربی تیم ملی والیبال برزیل با تمجید از کیفیت فنی بازیکنان تیم ملی ایران که حریف این تیم در مرحله یک هشتم نهایی جهان است، گفت: ایران بازیکنان 
سطح باالیی دارد و در مجموع تیم قدرتمندی است.به گزارش خبرگزاری مهر، رنان دال زاتو پیش از مسابقه تیم ملی والیبال برزیل مقابل ایران در مرحله حذفی 
رقابت های قهرمانی جهان اظهار کرد: دیدار بسیار سختی است چون در این مرحله رقابت بسیار تنگاتنگ است. بدون شک در جایی که ما حضور داریم سطح باالیی 
از والیبال را شاهد خواهیم بود.وی ادامه داد: در مسابقات جهانی امکان انتخاب حریف مان را نداریم و باید سخت کار کنیم تا در مقابل هر تیمی بهترین نمایش 
را داشته باشیم.سرمربی تیم ملی والیبال برزیل در خصوص میزان شناختش از تیم ایران گفت: ایران تیم قدرتمندی است و بازیکنان این تیم می توانند در هر 

تیمی در دنیا بازی کنند. ایران بازیکنان سطح باالیی دارد و بازی سختی با این تیم در پیش داریم.

 سه شنبه 15 شهریور  1401 /  9 صفر  1444  /  6  سپتامبر   2022 / شماره 3619  

 ژیرو: اگر فرانسه قهرمان جام جهانی شود، ریش هایم
 را می زنم!

مهاجم تیم ملی فوتبال فرانسه اعالم کرد در صورت قهرمانی فرانسه در جام جهانی قطر ریش های 
خود را بعد از مدت ها خواهد تراشید.به گزارش ایسنا و به نقل از بی ساکر، اولیویه ژیرو امیدوار است 
که با بازی در میالن برای چندین سال دیگر از زالتان ابراهیموویچ الگوبرداری کند و سال ها در خط 
حمله تیم ملی فرانسه حضور داشته باشد. او در دیدار این هفته در داربی میالن برای تیمش گلزنی 
کرد و امیدوار به حضور در جام جهانی قطر اســت.این بازیکن ۳۵ ساله زمانی که در ژوییه ۲۰۲۱ به 
ایتالیا رفت، یک قرارداد دو ساله با میالن امضا کرد؛ اما مایل است بعد از پایان این فصل همچنان در 
میالن بازی کند و از  ابراهیموویچ الهام بگیرد و سال ها در تیم ملی فرانسه بازی کند. ژیرو در صحبت 
با تله فوت گفت: هنوز انگیزه و عزم راسخ برای ادامه بازی و درخشش در تیم هایم دارم. فکر می کنم 

وضعیت روحی در سن من مهم است. 
 

راشفورد: به خاطر این برد به خودمان افتخار می کنیم
مارکوس راشفورد، ستاره منچستریونایتد، می گوید به تیمش افتخار می کند که تا پایان برای پیروزی 
برابر آرسنال جنگید.به گزارش»ورزش سه«، منچستریونایتد در چارچوب رقابت های هفته ششم 
لیگ برتر انگلیس به مصاف آرسنال رفت و موفق شد با نتیجه ۱-۳ برابر این تیم به پیروزی برسد. 
شاگردان اریک تن هاخ پس از دو شکســت در دو بازی اول، حاال چهار پیروزی متوالی را به دست 
آورده اند و موفق شدند تیمی را شکست دهند که تا به حال در هر پنج بازی قبلی برنده از میدان خارج 
شده بود. راشفورد دو گل از سه گل تیمش در بازی اخیر  را وارد دروازه توپچی ها کرد و نقش مهمی در 

کسب سه امتیاز این بازی برای منچستریونایتد داشت. 
 

»دی ماریا« با این شرایط جام جهانی را از دست می دهد
بازیکن آرژانتینی یوونتوس برای بار دوم در این فصل مصدوم شــد تا نگرانی ها در اردوی تیم ملی 
کشورش و یوونتوس افزایش یابد.به گزارش ایسنا، آنخل دی ماریا بار دیگر در این فصل مصدوم 
شد. هنوز زمان زیادی از شروع فصل جدید سپری نشده است که دی ماریا دو بار به صورت جدی 
مصدوم شــده اســت. وینگر آرژانتینی در نیمه دوم در بازی با فیورنتینا مصدوم شد و دی شیلیو 
جایگزین او شــد و حاال نگرانی در یوونتوس پس از دو مصدومیت متوالــی افزایش یافت.طبق 
اطالعات توتو اسپورت، او ممکن است بازی های لیگ قهرمانان را از دست بدهد.حضور شماره ۲۲ 
جدید یوونتوس برای بازی مقابل باشگاه سابقش PSG در پارک دو پرنس در هاله ای از ابهام است. 

جام جهانی قطر نیز ممکن است با این شرایط برای او در خطر باشد.

خشم روی کین از آرتتا: تو جنبه باختن نداری!
به گزارش»ورزش سه«، آرســنال در چارچوب رقابت های هفت ششــم لیگ برتر انگلیس به مصاف 
منچستریونایتد رفت و با نتیجه ۱-۳ برابر این تیم شکســت خورد. قبول این شکست برای توپچی ها 
دشــوار بود، خصوصا که در هر پنج بازی قبلی به عنوان تیــم برنده از میدان خارج شــده و تمامی ۱۵ 
امتیاز ممکن را به دســت آورده بودند. آرتتا، پــس از پایان بازی از عملکرد بازیکنانــش ابراز نارضایتی 
کرد و مدعی شــد که آنها در زمین به اندازه کافی جســور نبودند و همین باعث شــد که اولین شکست 
 فصل ۲۳-۲۰۲۲ را تجربه کنند. روی کین در گفت وگوی پس از بازی با اســکای اسپورت اظهار داشت:

» من از توجیهات مربی آرسنال واقعا خسته شــده ام. جدی می گویم. آرتتا پس از پایان بازی در همه 
مصاحبه ها همین را می گوید. باید بگویم که او واقعا جنبه شکست ندارد و بازنده خوبی نیست.او همیشه 
اشتباهات داوری یا اشتباهات تیم خودش را دلیل شکست می داند. باید کمی احترام و تحسین برای 

منچستریونایتد قائل باشد اما هرگز چنین کاری نمی کند. بیاید دست از توجیه کردن برداریم. «

   با انتخاب دوباره »تاج« وضعیت سرمربی تیم ملی فوتبال بین زمین و هواست؛

  موقعیت آشنا!
مهم ترین ســوالی که فوتبال ایران را درگیر خود کرده، این اســت؛ چه در ســر مهدی تاج و تیم مدیریتی جدید 
فدراسیون می گذرد؟ فردی که از پنجشنبه 9 شهریور ماه به اتاقش در طبقه پنجم ساختمان فدراسیون فوتبال 

رفته و یک سیاست را برگزیده است؛ سکوت. 
او حتی چند دقیقه بعد از انتخاب دوباره اش به عنوان رییس مقابل خبرنگاران از جواب به سوال در مورد دراگان 
اسکوچیچ و آینده اش در تیم ملی طفره رفت تا عالمت سوال بسیاری را برای همه به وجود آورد. همه که می گوییم 
گزافه گویی نیســت؛ از بازیکنان تیم ملی تا کادر فنی و مدیریتی گرفته تا رسانه ها و طرفداران تیم ملی تکلیف را 
نمی دانند. حکم به قطع همکاری یا صدور دستور بقا برای دراگان؟ تصمیم فدراسیونی که بعد از 6 ماه رییس خود 

را شناخته چیست؟
به طوری که حمید استیلی، سرپرست حال حاضر تیم ملی در مصاحبه خود از اهمیت برگزاری جلسه مشترک 
با رییس جدید فدراسیون صحبت کرد و گفت: خیلی مهم است که جلسه ای برگزار کنیم تا ببینیم تیم ملی چه 
کار باید کند. اسکوچیچ و ما کارمان را انجام می دهیم، ولی بهتر اســت که هرچه زودتر جلسه بگذاریم و ببینیم 
چه کاره هستیم. قبل از انتخابات هم یک سری گمانه زنی شد و بهتر است هرچه زودتر جلسه بگذاریم. حمایت 
فدراسیون باید پشت سرمربی تیم ملی باشد و اگر محکم پشت سرمربی باشند قطعا تیم ملی بهتر و باثبات تری 
خواهیم داشت. اظهار نظری که نشان می دهد شرایط در تیم ملی آن چنان هم عادی نیست. سرمربی کروت تیم 
ملی باز هم در موقعیتی آشنا قرار دارد؛ جایی بین زمین و هوا! موقعیتی که درست دو ماه قبل قرار داشت. از طرفی 
کمیته فنی که توسط میرشاد ماجدی انتخاب شده بود، رای به برکناری او داد. حکمی که در هیئت رییسه وتو شد 
تا اسکوچیچ کماکان حفظ شود.در این بین مهدی محمدنبی، نایب رییس اول فدراسیون فوتبال که از او به عنوان 
یکی از اصلی ترین نفرات تصمیم گیر برای تیم ملی نام برده می شود در مصاحبه کوتاهی که با خبرنگاران داشت در 
پاسخ به سوال آن ها در خصوص دراگان اسکوچیچ سوال تازه ای مطرح کرد و گفت: مگر قرار است با اسکوچیچ به 
جام جهانی نرویم؟ در ادامه خبرنگاران سوال دوباره ای در خصوص تغییر کادر فنی پرسیدند که او در جواب گفت: 
این موضوعی نیست که به صورت فردی بتوان در موردش تصمیم گرفت. نایب رییس اول فدراسیون فوتبال به طور 
واضح اعالم کرد همه چیز به جلسه هیئت رییسه و تصمیم اعضای آن بستگی دارد. جلسه ای که قرار است این 
هفته و به طور رسمی با حضور اکثریت اعضا برگزار شود و تا حد زیادی تکلیف تیم ملی، سرمربی و مدیر آن مشخص 
می شود. هیئت رییسه ای که در آن هم اختالف وجود خواهد داشت. به طور مثال میرشاد ماجدی که یکی از نفرات 
هیئت رییسه است قاطعانه از اسکوچیچ حمایت کرد و گفت به هیچ عنوان زیر قرارداد سرمربی جدید تیم ملی را 
امضا نمی کند. همه این مسائل به تصمیمات تاج بستگی دارد. چرا که او در هیئت رییسه با وجود خودش، نبی، 

قنبرزاده و ساکت دست باال را دارد و در این راه همراهی دو تا سه عضو دیگر را هم خواهد داشت. 
باید اشاره ای هم به مواضع مهدی تاج داشته باشیم. او قبل از اینکه انتخابات برگزار شود و با رای قاطع به صندلی 
ریاســت تکیه بزند، ســخنانی به زبان آورد که بیش از پیش به گمانه زنی ها در خصوص حضور دوباره کارلوس 
کی روش بر روی نیمکت تیم ملی ایران دامن زد. تاج همواره در این مدت از دوران همکاری با این مرد پرتغالی به 
نیکی یاد کرده و به طور واضح گفت اگر به ریاست برسد در خصوص همکاری با کی روش به طور جدی فکر می کند. 

موضوعی که حاال باید به آن پاسخ دهد این است که سرنوشت تیم ملی با تفکرات چه کسی رقم می خورد؟
اکنون همه تصمیمات برعهده فدراسیون فوتبال و رییس جدید آن اســت. صدور حکم برای سرمربی جدید یا 
دستور ابقای دراگان اسکوچیچ؟ حاال مهدی تاج و تیم مدیریتی اش باید تصمیم بگیرند که از کدام یک از این دو 
راه، قدرت خود را نشان دهند. اگر قرار به برکناری دراگان اسکوچیچ است، باید زودتر تکلیف را مشخص کنند و 
با آوردن مربی جدید حداقل دو بازی )اروگوئه و سنگال( به او فرصت برای پیاده کردن ایده هایش را در تیم ملی 

بدهند. حاال چه می خواهد مربی ایرانی باشد یا خارجی. بازیکنان هم باید بدانند قرار است با چه تفکری در جام 
جهانی حضور پیدا کنند و این یک رابطه دو طرفه است. اما اگر قرار است دراگان اسکوچیچ برای برگزاری اردوی 
اتریش و هم چنین حضور بر روی نیمکت تیم ملی در جام جهانی ابقا شود، حمایت الزم می تواند قدرت کافی به 

او برای اجرای درست برنامه هایش بدهد.
به خصوص حاال که دو دستگی بین بازیکنان تیم ملی علنی شده و ســتاره های ایرانی بی محابا مواضع خود را 
اعالم می کنند، پشتیبانی از سرمربی تیم ملی توسط رییسی که خود با پشتیبانی از رای قاطع به ریاست رسیده، 
می تواند آب سردی بر آتش تمام حواشی باشد.با این وصف این افکار عمومی و البته سلیقه  اعضای هیئت رییسه 
و در نهایت تصمیم رییس فدراسیون است که تکلیف نیمکت تیم ملی را مشخص می کند. آنچه که مسلم است، 

گزینه های جدید شانس کمی برای جلوس روی صندلی تیم ملی ندارند.

خبر روز

پاداش 50 هزار دالری یاغی خارجی پرسپولیسی ها
شنیدیم درصورتی که شیخ دیاباته بتواند آقای گل لیگ بیست و دوم شود مبلغ ۵۰ هزار دالر به عنوان 
پاداش از پرسپولیس دریافت خواهد کرد.اصل قرارداد شیخ دیاباته با پرسپولیس ۳۸۰ هزار دالر 

است؛ اما قرار شده به صورت تصاعدی دستمزد بگیرد. 
 بدین صورت که قــرارداد لقب شــیخ دیاباته با پرســپولیس به صورت برد برد اســت. باشــگاه 
 با این بازیکن به صورت شــرایط خاص قرارداد بســته طوری که او بســته به تعداد بازی هایی که
  می کنــد و تعــداد تاثیرگذاری های کــه میکند حقــوق می دهد کــه باعث می شــود تالش این

  بازیکن بــرای گل و پاس گل بیشــتر شــود!اگر او بتواند در تمــام بازی ها شــرکت و آمار خوبی 
 از لحاظ گلزنــی و تاثیرگــذاری به ثبت برســاند این قــرارداد قابلیــت دو برابر شــدن هم دارد. 
باشگاه پرسپولیس به توصیه یحیی گل محمدی، قرارداد شیخ دیاباته را به گونه ای بسته است که 
پایه این قرارداد باال نیست اما آپشــن های مختلفی درآن گنجانده شده است.در این قرارداد شیخ 
دیاباته بر اساس عملکرد خودش در طول فصل دستمزد می گیرد و یکی از این آپشن ها، آقای گلی 
است. او که پیش از این با پیراهن استقالل آقای گل ایران شده حاال می خواهد همان تجربه را در 

پرسپولیس تکرار کند.
 

توصیه مهم مدیرعامل باشگاه استقالل به ساپینتو
استقالل با وجود اینکه در ۴ هفته ابتدایی ۷ امتیاز گرفته و با صدر تنها یک امتیاز اختالف دارد مورد 
انتقاد پیشکسوتان باشگاه است. این انتقادات در حالی مطرح می شود که ساپینتو به تازگی هدایت 
استقالل را بر عهده گرفته و طبیعتا برای شناخت از بازی های لیگ برتر  و القای تفکرات خود به آبی 
پوشان نیاز به زمان دارد.سرمربی تیم اســتقالل از طریق مترجم خود در جریان این انتقادات قرار 
گرفته  و حتی در اینباره با سردار آجورلو هم صحبت کرده؛ اما توصیه مدیر عامل باشگاه استقالل به 

او عدم پاسخگویی در این زمینه و پیشبرد اهدافش در زمین است.
آجورلو در صحبت با ساپینتو حتی از او خواست در مورد ســرمربی سابق تیم یعنی فرهاد مجیدی 
هم صحبتی نداشته باشد. به باور مدیر عامل باشگاه استقالل ســایپنتو باید روی کار فنی اش در 
تیم زوم شود و تمرکز کند و نتیجه گیری خوب به همراه آبی ها خود یک دفاع محکم از ساپینتو در 
برابر انتقاد پیشکسوتان استقالل خواهد بود.گفته می شــود مدیر عامل باشگاه استقالل حتی به 
ساپینتو گفته این انتقادات فصل گذشته هم در حالی که تیم در صدر جدول قرار داشته و در نهایت 
هم بدون شکست قهرمان شده وجود داشته و بهتر است نسبت به آن بی تفاوت باشد.استقالل در 
ادامه بازی های لیگ برتر فردا در استادیوم آزادی میزبان پیکان است و شنبه آینده هم به مصاف 

نساجی خواهد رفت.

کمک داور چهارم خانم برای مسابقات مردان
 بانوان داور کشــورمان فعال در لیــگ  فوتبال آقایان قضــاوت نمی کنند. خبری کــه طی روزهای
  گذشــته جامعه فوتبال ایران را تحــت تاثیر قــرار داد،احتمال الزام آور شــدن قضــاوت داوران
  بانو برای مســابقات آقایان بود! اتفاقی که اگر فیفا آن را به حالت اجبــار در بیاورد به یک چالش
  بزرگ برای فوتبال ایران و چند کشــور دیگر بدل می شــود.کار به جایی رســید کــه حتی خداداد
  افشــاریان، رییس کمیته داوران فدراســیون فوتبال نیز طی مصاحبه ای مدعی شد اگر واقعا این
  قضیه اجبار شــود چاره ای نداریم جز اینکه از مراجع ذی صالح مجوز های الزم را بگیریم تا داوران
  بانو برای مســابقات  پســرها در رده ســنی نوجوانان و جوانان قضاوت کنند و به این ترتیب مانع
  از تقابل فیفا بــا فوتبال ایران شــویم. در همین خصــوص اطالعات جالبی از داخل فدراســیون
  به دســت آمده که نشــان می دهد خوشــبختانه فعال مشــکل خاصی در این رابطه مــا را تهدید

  نمی کند مگــر اینکه فیفــا بخواهد تصمیم بســیار عجیــب و غریــب بگیرد که احتمــال وقوع 
آن اصال زیاد نیست.

مستطیل سبز

تیم ملی همچنان بدون آرامش؛
عبور »تاج« از اسکوچیچ و 

توافق با کی روش
با وجــود این که رییــس فدراســیون فوتبال 
توافقاتی با سرمربی پیشین تیم ملی داشته اما 
هنوز موانعی وجود دارد که اجازه نداده قرارداد 
با مرد پرحاشــیه پرتغالی بــرای حضور روی 
نیمکت تیم ملــی امضا شــود.مهدی تاج در 
مجمع انتخاباتی هشتم شهریور ۱۴۰۱ توانست 
بار دیگر نظر اعضا را برای حضور در پست ریاست 
جلب کند تا بــرای مدت دو ســال و نیم امور 
مربوط به عالی تریــن نهاد فوتبالی کشــور را 
مدیریت کند.انتخاب او به شایعه فسخ قرارداد 
دراگان اسکوچیچ از سرمربیگری تیم ملی ایران 
بار دیگر دامن زد تا مرد کروات در آستانه اردوی 
تیم ملی ایران در اتریش برای بازی با اروگوئه 
و ســنگال دوباره اســترس بگیرد.اسکوچیچ 
که به هر دری بــرای ادامه حضور روی نیمکت 
بهترین تیم قاره آســیا در جــام جهانی ۲۰۲۲ 
چنگ می زند هر درخواستی از سوی مسئوالن 
فدراسیون را می پذیرد تا شاید جلسه با صنف 
برج سازها با درخواست حمید استیلی بتواند 
او را به این هدف شخصی نزدیک و نزدیک تر 
کند.از ســوی دیگر مخالفت بازیکنان قدیمی 
تیم ملی ایران همچون احســان حاج صفی، 
علیرضا جهانبخش، کریــم انصاریفرد، مهدی 
طارمی و … با ادامه حضور پیرمرد کروات باعث 
شد حاج صفی در سفری چند ساعته به تهران 
در انتخابات شرکت کرده و با دادن رای احتمالی 
به مهدی تاج نشان دهد هیچ عالقه ای به ماندن 
اسکوچیچ ندارد.رییس برگشته به فدراسیون 
فوتبال نیز پس از روی کار آمدن، پروژه بازگشت 
کارلوس کی روش به فوتبال باشــگاهی ایران 
را کلید زد تا توافق مالی کامــل و قطعی با او به 
طور شفاهی پیدا کند.کی روش در تماس های 
صوتی و تصویری با مهدی تاج شــروط خود را 
برای حضور دوباره در رختکــن تیم ملی ایران 
اعالم کرده است اما تاج برای بازگرداندن او نه 
تنها مجوز هیئت رییسه فدراسیون فوتبال را نیاز 
دارد بلکه باید رضایت مخالفان جدی بازگشت 
کی روش در راهروهای وزارت ورزش، مجلس 

شورای اسالمی و… را نیز جلب کند.

فوتبال جهان

وز عکس ر

آب تنی کنید و 
بازی را ببینید!

دو تماشاگر، دیدار تیم های 
تروا و رن در لیگ ۱ فرانسه 
را از کنار زمین و در جکوزی 

تماشا کردند!

قرارداد مهدی مهدوی کیا با تیم امید به پایان رســیده 
و آن طور که نبی خبر داده اســت، ظرف دو هفته آینده 
در این باره جمع بندی خواهد شــد.به گزارش »ورزش 
ســه«، آن طور که نایب رییس فدراسیون فوتبال خبر 
داده ممکن اســت قرارداد مهدی مهدوی کیا از سوی 
فدراسیون فوتبال تمدید نشــود! این قرارداد تا پایان 
شهریور ماه جاری بود؛ اما با این حال مهدی مهدوی کیا 
حاضر نشــد که تیم امید را برای بازی دوستانه با تیم 
ملی دور هم جمع کند؛ این بازی قرار بود ۲۵ شــهریور 
در اســتادیوم آزادی برگزار شــود. پیش از این مهدی 
مهدوی کیا به دلیل در اختیار نداشتن بازیکن به اندازه 
کافی از حضور در بازی های کشورهای اسالمی در شهر 
قونیه ترکیه انصراف داد.اولین تجربه ســرمربیگری 
مهدی مهدوی کیا در تیم امید بود. عملکرد تیم امید در 
بازی های قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا در تاشکند چندان 
قابل دفاع نبــود، به این خاطر که تیم امید نتوانســت 
از مرحله گروهی صعود کند و برابر تیم ترکمنســتان با 

نتیجه دو بر یک شکست خورد. کمیته فنی با این حال 
به خاطر نام مهدی مهدوی کیا به او اجازه داد تا تیم امید 
را برای بازی های کشورهای اسالمی در ترکیه مهیا کند، 
قرار بود بعد از پایان این بازی ها در مورد تمدید قرارداد 
مهدی مهدوی کیا تصمیم گیری شود. نظر کمیته فنی 
بر این بود که چون مهدی مهدوی کیا تا پایان شهریور 
ماه با تیم امید قرارداد دارد، بهتر است هدایت تیم امید 
در مسابقات کشورهای اســالمی را هم برعهده داشته 
باشــد. اما اتفاقات در نهایت به گونه ای پیش رفت که 
تیم امید در بازی های کشورهای اسالمی حاضر نشد و 
از سویی با برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال 
و حضور دوباره مهدی تاج در فدراسیون فوتبال، ادامه 
فعالیت کمیته فنی هم در هاله ای از ابهام قرار گرفت. 
به نظر می رســد، راجع به مهــدی مهدوی کیا اعضای 
هیئت رییسه فدراسیون فوتبال تصمیم گیری خواهند 
کرد.کمیته ملی المپیک موافــق ادامه حضور مهدی 
مهدوی کیا در تیم امید بود. البته ریاســت کمیته ملی 

المپیک هم تغییر کرده است. پیش تر صالحی امیری 
موافق ادامه حضور مهدی مهدوی کیا در تیم امید بود 
و اکنون خسروی وفا اداره این کمیته را بر عهده گرفته 

است و نظر خسروی وفا در 
مورد مهدوی کیــا بدون 
شک در مورد تمدید یا 
عدم تمدید قرارداد این 
مربی تاثیرگذار اســت 

چراکه کمیته ملی 
المپیــک از تیم 
حمایت  امیــد 

مالی می کند.

از جانشینی اسکوچیچ تا پایان کار در تیم امیدمهدوی کیا؛

 دومین تصمیم مهم فدراسیون »تاج«

عکس: خبر ورزشی 
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شهردار اصفهان:

ناوگان حمل و نقل شهری ارتقا پیدا خواهد کرد
شــهردار اصفهان گفت: ناوگان حمل ونقل شــهر اصفهان ارتقا پیدا خواهد کــرد و میدل باس ها و 
اتوبوس های جدید وارد شهر خواهد شد.به گزارش خبرگزاری فارس، علی قاسم زاده شهردار اصفهان 
در گفت وگویی اظهار داشت: مدیریت شهری اصفهان در این دوره موضوع هوشمندسازی خدمات را 
در اولویت برنامه های خود قرار داده تا ضمن افزایش سرعت ارائه خدمات، دست دالالن و واسطه ها 
را از روند کارها حذف کند.وی ادامه داد: ســه عنصر مدیریت، امکانات فنی و آموزش شــهروندان 
برای تحقق هوشمندسازی ضروری است، اما با وجود  اینکه پروانه های ساختمانی از مسیر سامانه 
هوشمند توسعه شهر صادر می شــود، برخی از شــهروندان همچنان طبق روال قبل به شهرداری 
  my.isfahan.ir مراجعه می کنند؛ در حالی که می توانند وارد ســامانه »اصفهان من« به نشــانی
شوند و از خدمات غیرحضوری استفاده کنند.قاسم زاده بیان کرد: هوشمندسازی در حوزه شهرسازی 
اولین گام بود و به تدریج سایر حوزه های شــهرداری نیز به سمت خدمات هوشمند حرکت خواهد 
کرد، چنان که در هفته جاری در حــوزه حمل  و نقل خدمت جدیدی را به مــردم معرفی می کنیم.

شــهردار اصفهان خبر داد: در آینده ای نزدیــک خبرهای خوبی در حوزه حمــل و نقل و ترافیک به 
اطالع شهروندان می رسد، ناوگان حمل ونقل شــهر اصفهان ارتقا پیدا خواهد کرد و میدل باس ها و 

اتوبوس های جدید وارد شهر خواهد شد.

 توسعه فعالیت های عمرانی و فرهنگی در پایانه های
 پنج گانه اصفهان

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شــهرداری اصفهان از انجام اقدامات مشترک عمرانی این 
سازمان با شهرداری منطقه هشت خبر داد و گفت: لکه گیری آســفالت و زیباسازی پایانه کاوه در این 
راستا انجام شده است.ابوالفضل توکلی در گفت وگو با ایمنا، با اشاره به تاکیدات مدیریت شهری مبنی بر 
همکاری و تعامل مناطق شهرداری اصفهان با سازمان پایانه ها، اظهار کرد: بیشتر این همکاری ها و تعامالت 
در راستای اجرای فعالیت های عمرانی و فرهنگی مشترک است.وی با بیان اینکه پایانه های پنج گانه 
مسافربری شهرداری اصفهان در مناطق دو، چهار، شش، هشت و ۱۳ واقع شده است، خاطرنشان کرد: 
بر اســاس تاکیدات مدیریت شــهری همکاری، هماهنگی و تعامل مدیران مناطق در راستای توسعه 
فعالیت های عمرانی و فرهنگی، می تواند گام های موثری برای خدمت بیشتر به مسافران باشد.مدیرعامل 
سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان ادامه داد: در اولین گام، طی بازدید مدیر منطقه هشت 
شهرداری از پایانه مسافربری کاوه، هماهنگی الزم به عمل آمد و بر این اساس به زودی عملیات فاز نخست 

تعمیر، مرمت و تجهیز سرویس های بهداشتی پایانه کاوه آغاز خواهد شد.

از دهم شهریورماه تاکنون انجام شده است؛
پوشش 40 حریق و 3۷ حادثه توسط آتش نشانی اصفهان

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان با بیان اینکه از روز پنجشنبه 
)دهم شــهریورماه( تاکنون این ســازمان بالغ بر ۸۷ حریق و حادثه و خدمات ایمنی را پوشــش 
داده اســت، گفت: از این میزان، ۴۰ حریق، ۳۷ حادثه و ۹ مورد خدمات ایمنی بوده اســت.فرهاد 
کاوه آهنگران اظهار کرد: از دهم شهریورماه تاکنون سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان بالغ بر 
۸۷ حریق، حادثه و خدمات ایمنی را پوشش داده است.وی با بیان اینکه از ۸۷ مورد امدادرسانی 
آتش نشانی، ۴۰ حریق، ۳۷ حادثه و ۹ مورد خدمات ایمنی را شــامل می شود، ادامه داد: یکی از 
اشتباهاتی که در حریق اخیر مغازه اســپرت خودرو در خیابان صغیر انجام شد، اقدام به خاموش 
کردن آتش توسط شهروندان و ســپس اطالع به آتش نشانی بود که در این خصوص از شهروندان 
درخواست داریم با توجه به لزوم طی مسیر و امکان وجود ترافیک، در صورت وقوع حادثه یا حریق 

پیش از هر اقدامی با سامانه ۱۲۵ تماس بگیرند.

در جلسه کمیته نظارتی شورای شهر در منطقه ۱۵ تاکید شد؛

لزوم هم افزایی دستگاه ها برای رفع مشکالت خوراسگان 

رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: مشکالت 
اراضی منطقه خوراسگان که مدت زیادی بالتکلیف مانده است، با هم افزایی 
اعضای کمیســیون ماده ۵ در اســتانداری، وزارت راه و شهرسازی و جهاد 
کشاورزی رفع خواهد شد.به گزارش خبرنگار ایمنا، مصطفی نباتی نژاد در 
حاشیه جلسه کمیته نظارتی شورای اسالمی شهر در منطقه ۱۵ شهرداری 
اصفهان، اظهار کرد: قرار بر این اســت که شــهر خوراسگان پس از گذشت 
قریب به یک دهه از الحاق به اصفهان با استانداردهای شهری هم تراز و به 
کیفیت زندگی در سطح شهر اصفهان نزدیک تر شود.وی با بیان اینکه تقویت 
اجرای پروژه های عمرانی در این منطقه از ضروریات تحقق افزایش کیفیت 
زندگی شهری است، ادامه داد: از عمده ترین مشکالت مردم منطقه مرزی 
خوراســگان، وجود امالک و اراضی خارج از محدوده است که حل و فصل 
آن از حیطه اختیار شهرداری و شــورای اسالمی شهر اصفهان خارج است، 

بنابراین دستگاه هایی همچون استانداری باید رسیدگی و پیگیری کنند.
رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به ظرفیت 
باالی منطقه خوراسگان در امر ساخت وساز، تصریح کرد: بر این اساس از 
استاندار اصفهان برای حضور و بازدید میدانی از این منطقه و رفع مشکالت 
مردم دعوت می کنیم. مســائل اراضی این منطقه که شــاید دهه هاست 
بالتکلیف مانده است، با هم افزایی اعضای کمیسیون ماده ۵ در استانداری، 

راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی به صورت توأم قابل حل خواهد بود.

خوراسگان هنوز از نبود هماهنگی ها رنج می برد
حجت االسالم منوچهر مهروی پور، عضو شورای اسالمی شهر اصفهان نیز در 
این جلسه اظهار کرد: شناسایی مشکالت شهروندان منطقه، یافتن راهکار 
مناسب برای رفع مشکل طبق ضوابط قانونی و پیگیری حصول نتیجه در 
دستور کار کمیته نظارتی شورای اسالمی شهر قرار دارد.وی با اشاره به الحاق 
شهر خوراسگان به اصفهان در حدود ۱۰ سال گذشته، افزود: خوراسگان هنوز 
از بعضی مسائل و نبود هماهنگی ها رنج می برد، از این رو نیاز به هم افزایی 
بیشتر بین دستگاه های متولی است تا شاهد تسهیل در امور و رفع مشکالت 
مردم باشیم.عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با تاکید بر عبور بخشی از 
ابرپروژه رینگ چهارم ترافیکی از محدوده منطقه ۱۵ شــهرداری اصفهان، 
تصریح کرد: در حال حاضر پیشرفت قابل توجهی در هفت کیلومتر از رینگ 
چهارم ترافیکی واقع شــده، در منطقه ۱۵ رخ داده است.وی خاطرنشان 
کرد: کاهش بار مالی این پروژه شاخص از دوش منطقه ۱۵ شهرداری، یکی 
از اقدامات انجام گرفته در بررســی بودجه امسال بود، چرا که پروژه رینگ 
چهارم ترافیکی فراتر از منطقه بوده و تمام شــهر از آن منفعت خواهند برد، 
امیدواریم با تکمیل این ابرپروژه، موقعیت ویژه ای را برای تسهیل در تردد 

مردم شهر اصفهان و خوراسگان شاهد باشیم. با توجه به اینکه این منطقه 
یکی از مهدهای پرورش ورزشکاران در شهر اصفهان است، احداث و تکمیل 
مجموعه ورزشی در شمال منطقه ۱۵ ضروری است.عضو شورای اسالمی 
شهر اصفهان گفت: با توجه به حسن سابقه مردم منطقه و همراهی مسئوالن 
در برگزاری برنامه های فرهنگی و مذهبی، شــاهد برپایی مراسم مناسب 
سوگواری و جشن اهل بیت)ع( و دیگر ویژه برنامه های مناسبتی فرهنگی 
در منطقه خوارسگان بوده ایم، بنابراین شایسته است در عرصه فرهنگ نیز با 
به روزرسانی امکانات فرهنگی همچون تجهیز فرهنگ سرای کوثر، خدمات 

ویژه ای را به شهروندان منطقه ارائه دهیم.

رفع مشکالت شهروندان در چارچوب قوانین و ضوابط شهرداری
هوشنگ نظری پور، مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان با اشاره به برگزاری 
جلسه های کمیته نظارتی شورای اسالمی شهر در شهرداری منطقه ۱۵ در 
شش ماهه نخست سال، اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری، پنج جلسه 
کمیته نظارتی با حضور سه نفر از اعضای شورای اسالمی شهر در منطقه ۱۵ 
برگزار شده که طی آن به مسائل و مشــکالت بیش از ۲۰۰ نفر از شهروندان 
منطقه رسیدگی و بعضی از مشــکالت به صورت مستقیم و بعضی دیگر با 

ارائه راهکارهایی تسهیل یا رفع مشکل شده است.

شــهردار اصفهان گفت: یکی از تاکیدات مدیریت 
شــهری ایجــاد مــوزه بــزرگ اصفهان بــوده که 
پیگیری های الزم بــرای ایجاد مــوزه در کارخانه 
ریسباف انجام شــده اســت.به گزارش خبرنگار 
ایمنا، علی قاســم زاده اظهار کرد: استاد بدرالسما، 
نماد اســتقامت در جامعه هنری است و آثار این 
هنرمند از معرفت عمیق او به مبانی معنوی، دینی و 
عرفانی الهام می گیرد.وی با بیان اینکه شخصیت 
استاد بدرالسما ستودنی است، ادامه داد: به عنوان 

خادمان شهر امیدواریم قدردان حضور هنرمندانی 
مانند استاد بدرالسما باشیم، زیرا اصفهان، هویت 
خود را مرهون تالش هنرمندان می داند.شــهردار 
اصفهان تصریح کرد: الزم است شــرایطی را برای 
ایجاد نمایشگاه دائمی آثار هنرمندان فراهم کنیم 
و داشته ها، ذخایر و زیبایی های شهر را در معرض 
دید عموم قرار دهیم.قاســم زاده تاکید کرد: نباید 
این آثار از دید عموم دور باشــد، زیــرا مردم حق 
دارند از دیــدن آنها لذت ببرند. وی بــا بیان اینکه 
یکی از تاکیدات مدیریت شهری ایجاد موزه بزرگ 
اصفهان بوده و پیگیری های الزم برای ایجاد موزه 
در کارخانه ریسباف انجام شده است، گفت: هنوز 
مذاکرات و جلســات با افرادی کــه کارخانه را در 

تملک دارند، به نتیجه نرســیده است، در حالی که 
اگر این کارخانه به موزه تبدیل شود، خدمت بزرگی 
به شهر، کشور و فرهنگ خواهد شد، زیرا می توانیم 
آثار ده ها هنرمند، همچون اســتاد بدرالسما را در 
معرض دید مردم شهر، کشور و گردشگران خارجی 
قرار دهیم.شــهردار اصفهان با بیان اینکه کاربری 
کارخانه ریســباف، ایجاد موزه تعریف شده است، 
افزود: سوله ها برای ایجاد موزه بزرگ اصفهان در 
کارخانه ریسباف آماده است و فقط نیاز به طراحی 
دارد؛ شــهرداری اصفهان نیز آمادگی دارد که برای 
تبدیل کارخانه به موزه معــوض بدهد، یا مالکیت 
برای آنها باشد و مدیریت شــهر آن را احیا کند، اما 

هنوز تصمیمی گرفته نشده است.

قاسم زاده:

ریسباف آماده تبدیل شدن به موزه است

 از عمده ترین مشکالت مردم منطقه مرزی خوراسگان، 
وجود امالک و اراضی خارج از محدوده است که حل و 
فصل آن از حیطه اختیار شهرداری و شورای اسالمی شهر 
اصفهان خارج است، بنابراین دستگاه هایی همچون 

استانداری باید رسیدگی و پیگیری کنند

برگزاری کارگاه عملی خلق داستان فانتزی برای کودکان
سازمان دانشجویان جهاد دانشــگاهی واحد اصفهان با هدف ایجاد جریان مستمر و طوالنی مدت 
ادبی توســط جوانان که در آن مهارت های مختلف ورود به بازار ادبیات را آموخته و خلق اثر داشته 
باشند، کارگاه عملی خلق داستان فانتزی برای کودکان را برگزار  کرد.محمدرضا رهبری، مدرس این 
کارگاه و معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان گفت: سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی 
واحد اصفهان با هدف ایجاد فضا و فرصت تجربه اندوزی و آمادگی برای ورود به بازار حرفه ای و رسمی 
کسب وکار  برای جوانان، فعالیت هایی را طراحی و اجرا می کند.وی ادامه داد: یکی از این فعالیت ها 
بسترسازی برای خلق اثر توسط جوانان و دانشجویان در عرصه های هنر و ادبیات، تجربه زندگی و کار 
جمعی و گروهی، کسب آشنایی و مهارت در حوزه ژانرهای مختلف ادبی و یادگیری رفتار اقتصادی 
برای زیست حرفه ای در فضای فرهنگی و هنری است.رهبری افزود: در همین راستا کارگاه آشنایی با 
ادبیات فانتزی با حضور جمعی از نویسندگان جوان ادبیات داستانی و عالقه مندان به داستان نوجوان 
تشکیل شد، با توجه به جذاب بودن فانتزی برای کودک و نوجوان و خاص بودن تکنیک های خلق 
اثر داستانی فانتزی، این کارگاه فشرده برای متقاضیان طراحی شده و پس از برگزاری نشست های 

مرتبط با خود را در پی خواهد داشت.

مشاور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تاکید کرد:
لزوم استفاده از آثار هنرمندان در زیباسازی شهر

مشاور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: نباید در نظر گرفتن مکانی برای عرضه آثار هنرمندان، 
به ایجاد موزه اصفهان موکول شود، بلکه باید با سرعت از فضاهای موجود برای ایجاد نمایشگاه دائمی 
استفاده کنیم.به گزارش خبرنگار ایمنا، احمد مقیمی در مراسم رونمایی از اثر جدید رضا بدرالسما، هنرمند 
نگارگر تحت عنوان »سلمان محمدی« اظهار کرد: استاد بدرالسما این هنرمند نگارگر آثار متعدد، متنوع 
و به روزی دارد؛ به طوری که می توان گفت آثار این هنرمند بی نظیر است.وی با بیان اینکه ابتدا باید کتاب 
آثار این هنرمند چاپ شود، چراکه جنبه آموزشی نیز خواهد داشت، گفت: ایجاد گالری و نمایشگاه دائمی 
برای عرضه چندصد اثر بدرالسما از موضوعاتی است که باید به آن توجه شود.مشاور فرهنگی وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی تصریح کرد: اعضای خانواده  بدرالسما همگی هنرمند هستند، بنابراین می توان مکانی را 
در راستای شعار خانواده و تعالی آن در اختیار آنها قرار داد.وی با بیان اینکه شهرداری اصفهان می تواند در 
فضای مشارکتی این دو اولویت را تحقق بخشد، خاطرنشان کرد: معاونت فرهنگی شهرداری اصفهان نیز 
کمک کند تا فضایی برای عرضه آثار هنرمندان از جمله استاد بدرالسما در شهر در نظر گرفته شود.مقیمی 
اظهار کرد: حق این شهر است که در عرصه زیباسازی و دیوارنگاره ها از آثار این هنرمند بر اساس جدول 

زمانبندی و موضوعی استفاده شود.

»نقشی برای شهر« در اصفهان برگزار می شود
مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شــهرداری اصفهان گفت: دومین کارگاه آموزشی مسابقه ملی 
»نقشی برای شهر« هفدهم و هجدهم شهریورماه، ویژه هنرمندان و طراحان برگزار خواهد شد.محمدعلی 
ایزدخواستی  اظهار کرد: مسابقه ملی »نقشی برای شهر«، با هدف خلق ایده های کاربردی برای شهر با 
الهام از نقش مایه های اصفهان در طراحی فضاهای شهری توسط معاونت شهرسازی و معماری شهرداری 
اصفهان و سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان و با همکاری فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی 
ایران و دفتر منطقه ای یونسکو در اصفهان فعالیت خود را با رونمایی رسمی از پوستر مسابقه توسط 
شهردار اصفهان و انتشار فراخوان آغاز کرده اســت.وی با بیان اینکه مدرس کارگاه آموزشی نقشی 
برای شــهر، »احمدرضا میرمقتدایی« از طراحان گرافیک و مدرس دانشــگاه است، گفت: در این 
دوره دو روزه، در یک فضای تعاملی با شرکت کنندگان، الهام از نقوش شهری اصفهان برای طراحی 
فضاهای شهری ارائه شده است و زیر نظر این کارشــناس، پروژه های مشخصی در کالس توسط 

دانشجویان اجرا می شود.

با مسئولان

اخبار

معاون اجتماعی و شهروندی سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری:

جای گفت وگو درباره 
موضوعاتی مثل سگ گردانی 

در متن شهر است

خبر روز

معــاون اجتماعی و شــهروندی ســازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری 
اصفهان گفت: جای گفت وگــو درباره برخی 
از معضالت شــهری نظیر ســگ گردانی در 
متن شــهر اســت، به همین جهت در دوره 
اخیر تبلیغــات فرهنگ شــهروندی به این 
موضوع اختصاص یافت.ســعید امامی در 
خصوص دوره جدید تبلیغات شــهروندی با 
موضوع سگ گردانی اظهار کرد: اداره توسعه 
فرهنگ شهروندی که یکی از زیرمجموعه های 
معاونــت اجتماعــی ســازمان فرهنگــی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان است، 
به موضوع سگ گردانی پرداخته است که این 
تبلیغات باهدف ارتقای فرهنگ شهروندی در 
این موضوع و اهمیت رعایت آن در فضاهای 
عمومی شــهر و پارک ها صورت گرفته است.

وی افزود: به غیراز خواسته نهادهای نظارتی 
و حاکمیتی برای پرداخت بــه این موضوع 
که حاکــی از اهمیــت و بازخوردهای منفی 
آنان از ســوی افراد جامعه بوده، پرداخت به 
این موضوع از زاویه حقوق شهروندی و نظم 
اجتماعی نیز حائز اهمیت است و در الیه های 
بعدی آن آسیب های اجتماعی دیگری را در 
بلندمدت می تواند به همراه داشته باشد. با 
توجه به اینکه جای گفت وگــو درباره برخی 
از معضالت شــهری نظیر ســگ گردانی در 
متن شهر اســت، به این نتیجه رسیدیم که 
دوره اخیــر تبلیغات فرهنگ شــهروندی را 
به موضوع ســگ گردانی اختصاص دهیم.

معاون اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشــی شــهرداری اصفهان تصریح کرد: 
هرچند تعداد افرادی که اقدام به سگ گردانی 
در اماکن عمومی شــهر اصفهان می کنند، به 
نسبت جمعیت شهری قابل توجه نیست اما 
همین تعداد، آسایش و آرامش شهروندان را 
به هم زده و تعدادی از شــهروندان نسبت به 

این موضوع شکایت دارند.

روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت متروی منطقه اصفهان اعالم کرد: خرید بلیت تک ســفره غیرنقدی مترو با دســتگاه های خودکار فروش بلیت در 
ایستگاه های مترو فعال و راه اندازی شد.به گزارش خبرنگار ایمنا، روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت مترو منطقه اصفهان اعالم کرد: به دلیل استفاده 
 )QR( نکردن مداوم برخی شهروندان از مترو و نیز همراه نداشتن کارت بلیت اصفهان توسط مسافران، امکان خرید بلیت تک سفره غیرنقدی با دستگاه های
خودکار فراهم شد.پیش از این هر شهروند یا مسافر برای خرید بلیت تک سفره و اســتفاده از مترو باید به باجه های مستقر و داخلی فضای مترو مراجعه 
می کرد، اما در حال حاضر این امکان بدون نیاز به اپراتور و توسط خود شخص انجام می شود.با امکاناتی که در نظر گرفته شده است، از این پس شهروندان و 

مسافران می توانند با استفاده از کارت بانکی خود، نسبت به خرید بلیت تک سفره QR از طریق دستگاه های مستقر در تمام ایستگاه های مترو اقدام کنند.
راهنمای خرید بلیت در تمام مراحل شبیه کار با دستگاه های خودپرداز است و فرد می تواند به هر تعداد بلیت تک سفره قطار را به صورت کد QR خریداری کند 
و با نزدیک کردن کاغذ دریافتی به صفحه گیت مترو وارد محوطه سوار شــدن به مترو شود.این روش صدور بلیت بسیار مناسب مسافران و افرادی است که 

اصفهان کارت ندارند، اما نکته قابل توجه این است که این بلیت ها فقط یک ماه اعتبار دارد و با قیمت ۲,۸۰۰ تومان به فروش می رسد.

دستگاه های خودکار فروش بلیت تک سفره در اصفهان راه اندازی شد

رونمایی از اثر استاد 
 رضا بدرالسما 

 با عنوان 
»سلمان محمدی«

همزمان با سالروز بزرگداشت 
سلمان فارسی با حضور مشاور 
فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و شــهردار اصفهان از 
آخرین اثر استاد رضا بدرالسما 
با عنوان »ســلمان محمدی« 

رونمایی شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا



   

مدیر منطقه دو شــهرداری اصفهان از برگزاری نخســتین کنگره بزرگداشت 
سرداران و شهدای محالت منطقه دو خبر داد.

به گزارش روابط عمومی منطقه 2 شهرداری اصفهان؛ محمد صیرفی نژاد در 
نشست هم اندیشی پیرامون برگزاری نخستین کنگره بزرگداشت سـرداران و 
شهدای محالت منطقه دو شهرداری اصفهان که با حضور نمایندگانی از سپاه 
پاسداران، بسیج، بنیاد شهید، بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس و معتمدان 
محالت منطقه 2 برگزار شد؛ با اشاره به اینکه برگزاری چنین کنگره هایی می 
تواند احیـا  کننده روحیه ایثار و از خودگذشتگـی شهیدان باشد، اظهار کرد: ما 
مدیون خون شهدا هستیم و باید با برگزاری چنین برنامه هایی ضمن ترویج 
فرهنگ ایثار و شهادت نام و یاد شهدای گرانقدر را زنده و از خانواده های این 
عزیزان تقدیر کنیم.وی با اشاره به اینکه تاثیـرات فرهنگی این برنامه ها برای 
نسل جوان بسیار حائـز اهمیـــت است، افزود: منطقه دو شهرداری اصفهان 
یکی از مناطق شــهید پرور و دارای خانواده های ایثارگری زیادی اســت که 

تاکنون کمتر معرفی شده اند.
مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان تصریح کرد: در همین راستـا برآن شدیم 
که به برکت تعداد بالغ بر 500 شهید و 700 جانباز و ایثـارگر محالت منطقه دو، 
کنگره ای را برای بزرگداشت به این عزیزان و آشنایی بیشتر مردم با خانواده 
های معزز شهیدان منطقه و تجلیل از مقام شامخ این شهیدان و خانواده های 
آنان برگزار کنیم.وی ادامه داد: ســاکنان منطقه دو  جزو پیشــگامان عرصه 
ایثار و شهادت در مقاطع مختلف حســاس از دوران پیروزی انقالب گرفته تا 
دوران دفاع مقدس و سایر عرصه ها هستند که با روحیه ای والیتمدار، مومن، 

متدیـن و اهل ایثار جهاد در عرصه های مختلف انقالب و میدان دار بوده اند.
صیرفی نژاد گفت:در کمتر محله ای از اصفهان می توان این تعداد شهید، جانباز 
و ایثارگر پیدا کرد در بیشتر محالت این منطقه در هر محله بیش از 100 شهید 
واالمقام را تقدیم نظام و انقالب کرده اند که همین امـر وظیفه خدمت رسـانی 
به این مـردم بزرگوار را دو چنـدان می کنـد.وی تاکید کرد: زنده نگه داشتن یاد 
و خاطر شهدا وظیفه اخالقی ماست و با توجه به این تعداد از شهدا و جانبازان و 

ایثارگران جانباز در منطقه تصمیم گرفتیم که کنگـره ای با حضور خانواده های 
شهـدا و تجلیل از مقام شامخ آنها داشته باشیم.

مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان بیان داشــت: هفته دفاع مقدس بهترین 
فرصت برای معرفی شــهدای منطقه دو و یادآوری رشادت های جوانان این 
محالت است که زمانی تمام داشته های خود را پای دفاع از ارزش ها و اسالم 

و انقالب و میهن عزیزمان نثار کردند. 
وی اضافه کرد: برای هر چه بهتر برگزاری این کنگـره نیاز به همفکـری و همدلی 
با سایر نهادها و دســتگاه های مرتبط داشــتیم بر همین اساس تصمیم به 
برگزاری نشست هم اندیشی با فرماندهان سپاه،بنیاد شهید و امور ایثارگران 
و بنیاد نشر و حفظ آثار دفاع مقدس و نیز با حضور معتمدان محل گرفته شد.

صیرفی نژاد بیان کرد:  ما برای برگزاری کنگره فاخر در تراز نام و یاد شــهدای 
گرانقدر نیازمندیم از ظرفیت های تمام دستگاه های متولی استفاده کنیم. تا 
به یاری خداوند و همفکری و هم افزایی و استفاده از این ظرفیت بتوانیم رویه 

ای ماندگار را در این مقطع ثبت و ضبط کنیم.
وی افزود: کنگره شهدای منطقه دو صرفا یک برنامه محلی نیست و ما انتظار 
داریم این کنگره با حمایت های سایر ارگان ها به یک فضا سازی شهری در 
سطح شهر تبدیل شود.صیرفی نژاد با اشــاره به اینکه برای رسیدن به نقطه 
مطلوب برگزاری کنگره نیاز به نمایندگانی از همکاران برگزار کننده کنگره داریم، 
گفت:  برپایی غرفه های ایثار و مقاومت، بازآفرینی شرایط و خاطرات دوران 
ارزشمند دفاع مقدس ،پرداختن به موضـوع پدافند غیر عامل و تهدید های 
جنگ نرم دشــمن در فضای مجازی و آگاهی از جنگ رسانه ای و شناختی 
موضوع جهاد تبیین و تشریح گام دوم انقالب و در نهایت موج آفرینی از دیگر 

اهداف برگزاری این کنگره است.
در ادامه نمایندگان نهادهای حاضر در جلسه به ارائه نقطه نظرات خود پیرامون 
نحوه برگزاری و ارتقای کیفی این رویه ارزشــمند پرداختند که در نهایت مقرر 
شــد این هماهنگی و هفکری تا زمان برگزاری کنگره به صورت مستمر ادامه 

داشته باشد.

در راســتای رفع موانع مربوط به صدور مجوزهای حفاری برای اصالح و توسعه 
در شهر و20 روستای تحت پوشــش آبفای منطقه قهجاورستان ، جلسه ای با 
اداره گاز منطقه 4 شهر اصفهان و رییس شورای اسالمی شهر قهجاورستان برگزار 
شد.گل محمدی، مدیر آبفای منطقه ضمن تقدیر از همکاری اداره گاز در صدور 
مجوزها، خواستار رفع موانع موجود در سر راه صدور مجوزهای حفاری در برخی 

از روستاها شد و بر همکاری بیشتر اداره گاز با آبفا در صدور مجوزها تاکید کرد.
گفتنی است؛ مقرر شد که اداره گاز منطقه 4 ، مدت زمان پاسخگویی به استعالم 
ها و صدور مجوزهای حفاری را به کمترین مدت ممکن کاهش دهد و تعامالت 
دو اداره بیش از پیش میســر شــود و به صورت تلفنی مشکالت حل و فصل و 

خاتمه یابد .

سرپرست آبفای استان یزد با ارســال تقدیرنامه هایی از تالش های شبانه روزی 
اکیپ عملیاتی آبفای استان اصفهان در مقابله با سیل اخیر این شهر تقدیر کرد.

در متن پیام جالل علمدار آمده اســت: »به پاس توفیق جنابعالی و به منظور ارج 
نهادن به همت وثیق، تالش و کوشش ایثارگرانه شما در راستای امدادرسانی به مردم 
استان و شهر دارالعباده یزد برای مقابله با سیل مرداد ماه 1401 و برای اجرای بهینه 
امور، حاکمیت نظم و انضباط و تعامل سازنده این لوح تقدیر، تقدیم حضور ارزشمند 
شما می شود.سربلندی و توفیق روز افزون تان را از ایزد منان خواستارم و سالمی 

همراه با طول عمر باعزت را برای تان آرزومندم.”گفتنی است؛ کاروان امدادرسانی 15 
نفره آبفای استان اصفهان همزمان با وقوع سیل در شهر یزد جمعه هفتم مرداد به 
این شهر اعزام شد، تا آبفای استان اصفهان نیز همراه و همگام با سایر مردم و ارگان 
های کشور، تمام تالش خود را برای کمک به مناطق سیل زده یزد به کار بندد.شایان 
ذکر است به منظور خدمت رسانی به مردم و امداد رسانی مطلوب به آسیب دیدگان 
از حوادث غیر مترقبه در اقصی نقاط کشور، نخستین مرکز مدیریت بحران صنعت 

آبفای کشور در استان اصفهان راه اندازی شده است.

نماینده مــردم مبارکه گفت: برای صنعت فوالد کشــور، صنعت فوالد مبارکه و 
به طور خاص شرکت فوالدســنگ مبارکه آرزوی موفقیت دارم تا حرکت خود 

را در مسیری که برای رشد اقتصادی کشور آغاز کرده اند، پرقدرت ادامه دهند.
 پروین صالحی نماینده مردم شریف شهرستان مبارکه در مجلس در حاشیه 
آیین افتتاحیه پروژه های شــرکت فوالدســنگ مبارکــه در گفت وگو با صدا 
و ســیما اظهار کرد: شــرکت فوالدســنگ مبارکه به عنوان یکی از شرکت های 
زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه، بر اساس مفاهیم دانش بنیان فعالیت داشته و 

دستاوردهای ارزشمندی در حوزه معدن برجای گذاشته است.
وی افزود: شرکت فوالدسنگ مبارکه برای توسعه صنعت کشور، تحت حمایت 
فوالد مبارکه تجارب خوبی در حوزه معدن دارد، بر خود الزم می دانم تا از مدیریت 
فوالد مبارکه تشــکر کنم و باز هم تاکید کنم که تولید به عنوان ســتون فقرات 
اقتصاد کشور مورد توجه کل مســئولین و به خصوص مجلس شورای اسالمی 

اســت؛ در جهت برداشــتن موانع از جلوی پای تولید و صنعت کشور از هیچ 
حمایتی دریغ نمی کنیم.

نماینده مردم شریف شهرســتان مبارکه در مجلس تصریح کرد: برای صنعت 
فوالد کشــور، صنعت فوالد مبارکه و به طور خاص شــرکت فوالدسنگ مبارکه 
آرزوی موفقیت دارم تا حرکت خود را در مسیری که برای رشد اقتصادی کشور 
آغاز کرده اند، پرقدرت ادامه دهند و چشم دشمنان این صنعت در خارج از کشور 

و پیاده نظام آن ها در داخل کشور کور باد.
پروین صالحی خاطرنشــان کرد: وقتی که نیت خالصانه، براســاس ایمان و 
تعهد در خط تولید کشور قرار گیرد، مسلما رکوردهای پی درپی تولید نیز حاصل 
می شود؛ شرکت فوالد مبارکه نیز در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری این 
امر را محقق کرد و نشــان داد که عزم خود را برای تولیــد ورق های با کیفیت با 

ضخامت کمتر جزم کرده است.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: استفاده 
حداکثری از بخش خصوصی در پروژه های راه سازی استان اصفهان تاثیر مثبتی 
در اشتغال زایی داشته است.بهزاد شاهسوندی اظهار داشت: با تمهیدات به عمل 
آمده، از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای طرح های راه و شهرســازی به شدت 
استفاده شده است و در زمان حاضر حدود 17 مهندس مشاور در مبحث طراحی ها 
و نظارت ها وارد شدند که تاثیر زیادی در زمینه اشتغال زایی به همراه خواهد داشت.  
وی در خصوص وضعیت برخی از پروژه های شــاخص اداره کل راه و شهرسازی 
استان اصفهان اذعان داشت: پروژه محور تیران- چادگان یکی از پروژه های حائز 
اهمیت استان است که 1۳ کیلومتر از این محور در حوزه شهرستان تیران و کرون 
بوده و پس از گردنه در حوزه شهرستان چادگان قرار دارد.معاون مهندسی و ساخت 
اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان ادامه داد: قرار بود پنج کیلومتر حوزه چادگان 
تا پایان سال گذشته به بهره برداری برسد که به دلیل مشکالت اعتباری ناتمام ماند 
و اکنون با ابالغ اعتبار فعال شده و آسفالت مسیر مانده که امید است امسال این 
محور تا باالی گردنه چادگان به بهره برداری برســد.وی ابراز داشت: این محور در 
حوزه شهرستان تیران و کرون نیز هشت کیلومتر تا روســتای گالب ادامه دارد و 
تکمیل این پروژه حدود 175 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که به دلیل ترافیک باال 
جزو پروژه های اولویت دار ماست.شاهسوندی به ساخت محور تیران- سامان 

به عنوان یکی از پروژه های شاخص ملی و دارای ردیف اعتباری اشاره کرد و گفت: 
این محور یکی از پروژه های مهم غرب استان است که تاکنون 25 درصد آن اجرایی 
شده و 1۳.5 کیلومتر آن در حوزه اســتان اصفهان باقی مانده است که در صورت 
تامین اعتبار این محور ســال 1402 به بهره برداری می رســد.وی، اتمام باند دوم 
محور دامنه-خوانسار- گلپایگان- خمین به طول 110 کیلومتر در استان اصفهان 
را از دیگر پروژه های شاخص برشمرد و خاطرنشان کرد: بخشی از این محور از سه 
راهی دامنه تا خوانسار به بهره برداری رسیده و 1۹ کیلومتر دیگر باقی مانده است، 
این پروژه فعال اســت و ردیف ملی دارد.معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و 
شهرسازی اســتان اصفهان با بیان اینکه پروژه ملی محور نایین- انارک- خور- 
طبس در شــرق اصفهان 25۳ کیلومتر طول دارد که 142 کیلومتر آن چهار خطه 
اجرا شده است، افزود: ۳0 کیلومتر این پروژه در محور چوپانان در دست اجراست 
و مطالعات مابقی مسیر انجام شده که در ســنوات آتی به خوروبیابانک متصل 
می شود.وی با اشاره به همجواری این استان با ۹ استان کشور، خاطرنشان کرد: 
استان اصفهان قلب تپنده راه های کشور و کریدور شمال-جنوب و شرق به غرب 
کشور است که حفظ آنها توجه ویژه می طلبد.  شاهسوندی بیان داشت: پروژه محور 
کاشان- برزک با دو پیمانکار فعال است و سعی می کنیم تا پایان 1402 تا ورودی 

برزک به صورت چهار خطه بهره برداری شود.   

محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه، با اشاره به بیانات رهبر انقالب در 
دیدار با رییس جمهوری و اعضای هیئت دولت تصریح کرد: معظم له در این دیدار 
عمده ترین سرفصل در پیشرفت اقتصاد کشور را مسئله تولید خواندند. بنابراین 
مدیریت و کارکنان فوالد مبارکه به ویژه از ابتدای سال جاری تمامی سعی خود را 

به کار بستند که در این مسیر گام بردارند.

  رشد 9.8 درصدی تولید گندله
وی در ادامه ســخنان خود از رشــد تولید در گروه فوالد مبارکه خبر داد و گفت: 
طی پنج ماهه نخست سال 1401 در گروه فوالد مبارکه )فوالد مبارکه و سنگان( 
درمجموع 4 میلیون و ۹55 هزار تن گندله تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه 

سال قبل )4 میلیون و 514 هزار تن( رشد ۹.8 درصدی داشته است.

  بیش از 12 درصد رشد تولید آهن اسفنجی
مدیرعامل فوالد مبارکه ادامه داد: تولید آهن اسفنجی گروه فوالد مبارکه )فوالد 
مبارکه، مجتمع فوالد ســبا، فوالد هرمزگان و فوالد سفیددشت( طی پنج ماهه 
نخست سال گذشته 4 میلیون و ۳8۹ هزار تن و در مدت زمان مشابه سال 1401 

در مجموع با 12.7 درصد رشد، به 4 میلیون و ۹46 هزار تن افزایش یافته است.

   رشد 17 درصدی تولید تختال در گروه فوالد مبارکه
وی از رشد 17 درصدی تولید تختال در گروه فوالد مبارکه )شرکت فوالد مبارکه، 
مجتمع فوالد سبا و فوالد هرمزگان( در بازه زمانی یادشده خبر داد و گفت: در سال 
قبل ۳ میلیون و 625 هزار تن تختال تولید شده است؛ درحالی که در مدت مشابه 

سال 1401 این میزان به 4 میلیون و 242 هزار تن افزایش یافته است.

  رشد 19.6 درصدی تولید کالف گرم
طیب نیا در ادامه این گزارش به روند روبه رشد تولید کالف گرم در گروه فوالد مبارکه 
)شرکت فوالد مبارکه و مجتمع فوالد سبا( اشاره و تصریح کرد: آمارهای به ثبت 
رسیده نشان می دهد در پنج ماهه نخست سال 1400 میزان تولید کالف گرم در این 
گروه 2 میلیون و 420 هزار تن و در همین مدت در سال 1401، این میزان با رشد 

1۹.6 درصدی به 2 میلیون و 8۹5 هزار تن افزایش یافته است.

  رشد 15 درصدی تحویل محصول به مشتریان
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: به موازات افزایش تولید محصول 
در گروه فوالد مبارکه، میزان تحویل محصوالت این شــرکت به بازار نیز تا پایان 

مردادماه سال جاری 15 درصد رشد داشته و از ۳ میلیون و 24 هزار تن پنج ماهه 
نخست سال 1400 به ۳ میلیون و 476 هزار تن در سال 1401 رسیده است.

برنامه ریزی برای تولید 10 میلیون تن محصول
 مدیر عامل فوالد مبارکه  در بخش پایانی ســخنان خــود تصریح کرد: تکمیل

  زنجیــره تولیــد و ارزش افــزوده در معــدن و صنایــع معدنــی و جلوگیری 
 از خام فروشــی از دیگر نکاتی اســت که همواره از ســوی مراجع ذی صالح و
 اخیرا از ســوی مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران دولت مورد تاکید موکد
 قرار گرفته اســت؛ بنابراین در شــرکت فوالد مبارکــه برای ســال 1401 عبور 
از 7 میلیــون و 50 هزار تن فوالد خــام و برای گــروه فوالد مبارکه نیــز عبور از 
تولید 10 میلیون تن فــوالد خام را هدف گــذاری کرده ایم و خوشــبختانه آمار 
ثبت شــده که حاصل برنامه ریــزی مدیریت و تــالش جمعی همــکاران در 
همه نواحی و شــرکت های زیرمجموعه اســت، نشــان می دهد ان شــاءا... 
به اهــداف از پیــش تعیین شــده دســت خواهیــم یافــت و همچنــان با 
 رونــق هرچه بیشــتِر تولید، بــرای جامعــه و اقتصــاد کشــور ارزش آفرینی

 خواهیم کرد.

منطقه دو شهرداری اصفهان برگزار می کند:

اولین کنگره بزرگداشت سرداران و شهدای محالت منطقه دو

با هدف خدمت رسانی بیشتر صورت گرفت؛ 

همکاری آبفای قهجاورستان و اداره گاز

 تقدیر سرپرست آبفای استان یزد از خدمات کاروان امدادی آبفای اصفهان
 در مقابله با سیل اخیر

فوالد مبارکه باید حرکت خود در مسیر رشد اقتصادی کشور را 
پرقدرت ادامه دهد

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان مطرح کرد:

حضور پررنگ بخش خصوصی در پروژه های راه سازی استان اصفهان

رشد تولید فوالد مبارکه در پنج ماهه نخست سال 1401

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

نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3
تلفن: 8-۳6284167-0۳1     فکس: ۳6284166
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رتبه: ۳    ضریب کیفی روزنامه: 5۳.4

بازدید دانشجویان دانشگاه امام صادق)ع( از پاالیشگاه اصفهان
با هدف بازدید و آشنایی کار شرکت پاالیش نفت اصفهان و تعامل دانشگاه و صنعت، جمعی از دانشجویان دانشگاه امام صادق )ع( از پاالیشگاه اصفهان 

بازدید کردند.در این رویداد، دانشجویان ضمن بازدید از پاالیشگاه در یک کارگاه آموزشی با حضور کارشناسان شرکت نیز حضور داشتند.

عکس خبر
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