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 کاهش بیش از 9۲ درصدی آبرسانی سیار در 
نیمه اول سال جاری در استان اصفهان
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در مراسم افتتاحیه مدرسه ویژه ناشنوایان 
حاج نصرا... علینقیان اصفهان همزمان با 
مراسم افتتاح متمرکز پروژه های آموزشی، 

ورزشی و پرورشی کشور با 9 هزار کالس درس 
مطرح شد؛

 مدرسه سازی؛ خدمت
 و نعمت ماندگار 

خسارات ناشی از قطعی برق صنایع و عواقبی که ادامه دارد؛

تولیدکنندگان در گوشه  رینگ 

 معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش
 و پرورش اصفهان:

خانواده ها زودتر، فرزندان شان 
را در مدارس ثبت نام کنند

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان:

 مراسم روز اربعین در بیش  از 
 ۳۵۰ بقعه اصفهان برگزار  شد
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 دستور رییسی
  برای بررسی 

 حادثه
 مهسا امینی
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رهبر انقالب اسالمی در مراسم 
عزاداری دانشجویان به مناسبت 

اربعین حسینی)ع(:
تواصی به حق و تواصی به 

صبر، دستورالعمل اساسی 
برای همیشه ماست

رئیس جمهور که برای شرکت در اجالس سران شانگ های در ازبکستان به سر 
می برد به وزیر کشور برای بررسی حادثه تلخ پیش آمده برای »مهسا امینی« 

دستور پی گیری و بررسی صادر کرد.
 در پی این دستور احمد وحیدی وزیر کشور خطاب به معاون امنیتی خود نوشت: 
علت حادثه را با فوریت و دقت به صورت ویژه بررســی و نتیجه را به اینجانب 
گزارش کنید.مهسا امینی دختر جوان بیســت و دو ساله ای بود که چهارشنبه 
هفته گذشته از سوی نیرو های گشت ارشاد بازداشت و به دنبال آن اعالم شد 

نام برده همان روز دستگیری در بازداشتگاه وزرای تهران دچار سکته شده و به 
بیمارستان کسری منقل و در کما به سر می برد تا اینکه روز جمعه خبر درگذشت 

او اعالم شد. 
پلیس تهران نیز روز پنج شــنبه سکته قلبی مهســا امینی پس از دستگیری 
توسط یکی از گشت های پلیس را تایید کرد و توضیح داد: »خانمی برای توجیه 
و آموزش به یکی از بخش های پلیس تهران بزرگ هدایت شده بود که ناگهان در 

جمع سایر افراد هدایت شده به طور ناگهانی دچارعارضه قلبی شد.«

انبوه عاشقان اباعبدا...الحسین علیه السالم در اصفهان با زمزمه »یا لیتنا کنا 
معکم« همراه با زائران میلیونی پیاده روی بزرگ نجف به ســمت کربال از سه 

مسیر اصلی به سمت گلستان شهدا حرکت کردند .
مراسم اربعین در اصفهان روز گذشته با حرکت خودجوش مردم و جاماندگان 

اربعین از درمنازل و مساجد به سمت گلستان شهدای این شهر برپا شد.
در ادامه گزارش خبرنگار »مهر« از این مراسم را می خوانید:

قرار عاشــقی جاماندگان اربعین اصفهان ســاعت هفت صبح از مسیرهای 
تعیین شده در همه شهرهای استان به سمت امامزادگان و گلزارهای شهدا بود.

همه خوش قول تر از همیشه سر قرار حاضر شدند و در اولین ساعات آغاز این 
راهپیمایی اربعین جمعیت زیادی در شهرها و روستاهای استان اصفهان در 
مسیر تعیین شده حرکت کردند.انگار تعهد مردم اصفهان این است که در هر 
تکلیفی سنگ تمام بگذارند، همه خیابان های شــهرها و روستاهای استان 
اصفهان به عمودهای کربال مزین شــده و مســئوالن همه توان خود را به کار 
گرفتند تا مردم در راهپیمایی اربعین احساس غریبی نکنند و با معادل سازی 

مسیر کربال کمی از دلتنگی شان را کم کنند.
مقصد همه جاماندگان کربال در اصفهان به گلزارهای شهدا می رسد، آنجایی که 
همه راه حسین)ع( را رفته اند، همه باور دارند به جز کربال گلستان شهدا است 

که می شود سیم دل را به کربال و بین الحرمین وصل کرد.
موکب هــای پذیرایی مردمی در مســیرهای راهپیمایی اربعیــن نیز از هیچ 
خدمتی برای زائران دریغ نمی کنند، یکی آب خنک و شربت دست جاماندگان 
اربعین می دهد و دیگری سالمت آنها را چک می کند، انگار هر کسی هر چیزی 
دارد را نذر امام حسین )ع( کرده و در هر نقطه ســیل جوانمردان راه حسین 

را می بینیم.
برخی حاضــران در این راهپیمایی را پای پیاده، برخــی با دوچرخه، برخی با 
همراه داشتن مادر و پدر سالمند وبرخی با به دوش کشیدن کودکانشان مسیر 

عاشقی را می پیمایند.
امروز روز اربعین است، روزی که زینب به تنهایی برای حسین عزاداری می کرد 

و امروز خیل صدها هزاران نفری در عزای حسین می گریند، می توان گفت در 
بیش از ۳۵۰ امامزاده استان اصفهان که فضایی برای عزاداری داشته اند امروز 

جایی برای سوزن انداختن به دلیل اجتماع خیل عزاداران حسین نیست.

همه آرزوی زیارت کربال را دارند
خیابان های شهرها و روستاهای استان اصفهان سیاه پوش از حضور عزادارانی 
است که به گفته خودشان جاماندگان اربعین هستند و آرزوی همگی حضور در 

این راهپیمایی برای سال آینده است و همه دعایشان همین است.
در اصفهان در محدوده های منتهی به گلســتان معطر و مطهر شهدا، محدوده 
های اطراف میدان امام )ره(، میدان احمدآباد و میدان بزرگمهر مردم گرد هم 

آمده اند تا برای اربعین ساالر شهیدان عزاداری کنند.
هیئت های عزاداری نیز در مسیر عاشقی جاماندگان اربعین حرکت می کنند 
و با مدل های خاص عزاداری خود حال و هوای حسینی شهرها و روستاهای 

استان اصفهان را دوچندان کرده اند.
امروز مردم آنقدر عاشــقانه در مسیر حســین گام بر می دارند که زبان و قلم 
از توصیف آن عاجز اســت، دل های همــه جز با زیارت کربــال در اربعین آرام 

نمی گیرد، همه دل را به جاده سپردند و قدم زنان در حرکت هستند.
رفته رفته مردم در مسیر همایش جاماندگان اربعین به محل تجمع می رسند، 
هیئت های عزاداری مردم را ســاماندهی می کنند تا بتوانند با نظم بهتری به 

عزاداری بپردازند.

حضور گردشگران خارجی در راهپیمایی جاماندگان اربعین
حضور گردشگران خارجی نیز در این راهپیمایی در نوع خود قابل توجه است، 
خیلی از گردشگران از گوشه گوشه مســیر راهپیمایی جاماندگان اربعین در 
اصفهان عکاسی می کنند و با شــوق خاصی این میزان ارادت نسبت به امام 
حسین را توصیف می کنند و برایشان این نوع عزاداری با این حجم از شرکت 

کننده جالب توجه است.

مدیر کل پزشــکی قانونی اســتان تهران گفت: کمیســیون تخصصی برای 
تشــخیص علت فوت مهسا امینی در پزشکی قانونی اســتان تهران تشکیل 

شده است.
فروزش در خصوص روند رسیدگی به پرونده مهسا امینی اظهار کرد: کمیسیون 
ویژه بررسی تخصصی علت فوت خانم مهســا امینی در اولین فرصت بعد از 
دستور ویژه دادستان تهران تشکیل شد و اقدامات اولیه جهت معاینه مصدوم 

قبل از فوت صورت گرفت.
وی ادامه داد: همه معیار ها و شاخص هایی که باید در معاینه ظاهری نامبرده 
در زمان حیات انجام می شد، صورت گرفت و بررســی های تکمیلی در حال 

انجام بود که متاسفانه منتهی به فوت وی شد.
فروزش گفت: با اطالع از فوت وی، اداره کل پزشکی قانونی استان تهران در پی 
دستور مقام قضایی با تشکیل یک تیم مجرب از کادر متخصصان و با انتقال 

پیکر فوت شده به سالن تشــریح مرکز تشخیص آزمایشگاهی استان تهران 
اقدام به معاینه ظاهری و کالبد گشایی پیکر متوفی کردند.

مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران ادامه داد: تیم پزشکی قانونی با بررسی 
دقیق و کامل با اعمال دقت مضاعف در معاینه و کالبد گشایی و بررسی تمامی 
معیار ها و شاخص های تعیین علت فوت به لحاظ ظاهری و اعضای داخلی 

اقدام کردند.
فروزش گفت: نمونه های الزم از بافت ها و اعضای داخلی بدن متوفی برداشته 

شد و نسبت به ارسال نمونه ها به آزمایشگاه های تخصصی اقدام شد.
وی افزود: به محض حصول نتایج آزمایش های ارسالی با در نظر گرفتن نتایج 
معاینه و کالبدگشایی، مندرجات پرونده بیمارستانی و سوابق پزشکی نام برده 
و همچنین اخذ نظریه تخصصی رشته های مورد نظر متعاقبا نسبت به تعیین 

علت فوت اقدام و به مقام قضایی ارسال خواهد شد.

حضور پرشور مردم اصفهان در راهپیمایی جاماندگان اربعیندستور رییسی برای بررسی حادثه مهسا امینی

خیال خوش حرم...

مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران:

کمیسیون تخصصی برای تشخیص علت فوت خانم امینی تشکیل شده است

 گردشگران خارجی باید مشتاق دیدن مزار اسطوره های شهید شهر ما باشند؛

پلمب 9۰ انبار غیرمجاز نگهداری و خرید و 
فروش پسماند در اصفهان

شهدا؛ قهرمانان ناشناخته در عرصه بین الملل

شماره 
مناقصه  

شرکت

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد(
تاريخ توزيع موضوع مناقصه

دفترچه
مهلت تهیه 

دفترچه

آخرین مهلت  
بارگذاری و 

تحویل پاکات

بازگشائی  
اسناد ارزیابی 

کیفی
مبلغ تضمین
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اجرای پروژه های 
مرتبط با درخواست 
های مردمی شامل 
انتقال نیرورسانی 

،رفع حریم و جابجایی 
تاسیسات و روشنایی 

در محدوده امور 
برق منطقه 4
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 رییس اتحادیه لوازم التحریر وکتاب اصفهان می گوید
 ۲۰  درصد لوازم التحریر فروشان کارگر شده اند؛

دنیایی که دیگر رنگی رنگی نیست!

یمنا
س: ا

عک

 فرا رسیدن اربعین حسینی را  تسلیت می گوییم .
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 مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســتان اصفهان  
می گوید: طی 4۰ سال گذشــته فرصت های زیادی را که 
می توانســته ایم کاری انجام دهیم از دست داده ایم و 
قبول داریم که در معرفی ســرداران بزرگ این مرزوبوم 

کم کاری صورت گرفته است.
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     بقعه پیربکران؛ 
شاهکار معماری تشیع ایران
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نشنال اینترست:پکن پس از تقویت شراکت با تهران و ریاض، اکنون در تالش برای نزدیکی به تل آویو است؛ 

معادالت و معامالت؛ فراتر از یک توافق تجاری
نشنال اینترست در بلیز مالی نوشت: طبق گزارش ها، اسراییل و چین از سال 
۲۰۱۶ برای رسیدن به توافق تجارت آزاد کار می کنند. اکنون، به نظر می رسد 
که این توافق در آستانه تحقق اســت. در واقع، گزارش شده است که یکی 
از نمایندگان کنسولگری اســراییل در هنگ کنگ به ساوت چاینا مورنینگ 
پست گفته است که اسراییل و چین امیدوارند تا پایان سال جاری یک توافق 
تجاری امضا کنند.به گزارش »انتخاب«، در ادامه این مطلب آمده اســت: 
توافق تجارت آزاد بین اسراییل و چین نشان دهنده رسمی شدن روابط رو 
به رشد بین دو دولت است. بر اساس داده های گمرک چین، تجارت ساالنه 
بین اسراییل و چین از ۲۵۰ میلیون دالر در دهه ۱۹۹۰ به بیش از ۲۰ میلیارد دالر 
در سال ۲۰۲۱ رسیده است. چین در حال حاضر بزرگ ترین شریک تجاری 
اسرائیل در آسیاست.این گفت وگو ها نشان دهنده آخرین گام در تالش چین 
برای افزایش نفوذ خود در خاورمیانه، پس از تالش برای تقویت شــراکت 
با دیگر بازیگران مهم منطقه، از جمله ایران، عربســتان سعودی و شورای 
همکاری خلیج فارس )GCC( است. مقاله ساوت چاینا مورنینگ پست، 
انگیزه مذاکرات چین با اسراییل را چیزی بیش از جاه طلبی اقتصادی تفسیر 
می کند. نویسنده آن خاطرنشــان می کند که چنین پیمان تجاری با نشان 
دادن اینکه چین مانند گذشته تنها با کشور های عربی همسو نیست، کار با 
کشور های خاورمیانه را در موضوعات گسترده تر آسان تر می کند.آیا صمیمیت 
فزاینده اسراییل با چین روابط آن با ایاالت متحده را به خطر می اندازد؟ بسیار 
بعید است. در ژانویه ۲۰۲۲، هاآرتص گزارش داد که اسراییل »درباره معامالت 
مهمی که با چین منعقد می کند، واشنگتن را مطلع خواهد کرد و گفت که در 
صورت بروز مخالفت، این قرارداد ها را بازنگری خواهد کرد. « سپس، در ماه 
اوت، تایمز اسراییل خاطرنشان کرد که به دلیل فشار رؤسای جمهور متوالی 
آمریکا، ابتدا دونالد ترامپ و اکنون جو بایدن، بسیاری در اسراییل »دوره ماه 
عسل« بین دولت شان و پکن را پایان یافته می دانستند.با این حال، در زمان 
انتشار گزارش هاآرتص در ابتدای سال، میدل ایست آی معتقد بود که »در 
نهایت، وعده اسراییل به آمریکا در مورد چین در واقع کوته بینی با هدف کسب 
امتیازاتی از دولت بایدن به قیمت از دست رفتن منافع اقتصادی بلندمدت 
اسراییل است«. در نتیجه، گزارش های مربوط به یک توافق نامه تجارت آزاد 
قریب الوقوع بین چین و اسراییل نشان می دهد که چین و اسراییل می توانند 
امیدوار باشند که منافع اقتصادی خود را در اولویت قرار دهند، اگرچه هنوز 
مشخص نیست چنین توافقی تا چه حد به آن نتیجه منجر شود.احتماال به 
چیزی بیش از یک توافق تجاری برای تاثیر معنادار بر روابط اسراییل و ایاالت 
متحده نیاز است. به هر حال، وزارت امور خارجه به دلیل آنچه که واکنشی 
ناکافی به قتل »شــیرین ابوعاقله« روزنامه نگار فلسطینی-آمریکایی در 
ماه مه توسط نیرو های دفاعی اسراییل تلقی می شد، به طور گسترده مورد 

انتقاد قرار گرفت. مقاله ای که اخیرا در مجله موزاییک توسط عساف اوریون، 
مدیر مرکز سیاست گذاری اســراییل و چین در موسسه مطالعات امنیت 
ملی اسراییل نوشته شده، ادعا می کند که ترس از »سقوط اسراییل در مدار 
چین« بسیار زیاد است. اوریون می نویسد: دولت یهود نتایج واقع بینانه ای 
گرفته است که ریشه در شــناخت خطرات و مزایای ارائه شده توسط چین 
دارد و سیاست خود را بر این اساس ساختاربندی می کند. به همین ترتیب، 
اسراییل مجبور نیست بین واشــنگتن و پکن یکی را انتخاب کند، زیرا قبال 
اولی را انتخاب کرده است. اما اگر اسراییل بخواهد با چین یک پیمان تجاری 
ببندد، چنین کاری برخالف میل دو دولت متوالی ریاست جمهوری ایاالت 
متحده خواهد بود.عالوه بر این، حتی تصور روابط نزدیک تر بین اسراییل و 
پکن می تواند بر روابط آمریکا با هر یک از این کشور ها و شاید به طور کلی تر بر 
نقش ایاالت متحده در خاورمیانه تاثیر بگذارد.تمرکز بر چین ابزار مفیدی برای 
کسانی است که بر ایاالت متحده برای حفظ یک سیاست خارجی و دفاعی 
پرقدرت فشــار می آورند. به عنوان مثال، با افزایش حضور چین در آفریقا 
در سال های اخیر، مقامات دولتی ســابق این موضوع را مطرح کرده اند که 
ایاالت متحده باید آمادگی مقابله با اقدام پکن را به عنوان راهی برای متعادل 
کردن نفوذ خود داشته باشد. در واشنگتن نیز، اجماع در مورد اینکه چین در 
حال رشد چالش های شدیدی را برای ایاالت متحده ایجاد می کند، منجر 
به تصویب قانون چیپست و علم، الیحه سرمایه گذاری ۲۸۰ میلیارد دالری 
در فناوری، با حمایت دو حزب شــد.برخی در ایاالت متحده قبال ادعا کرده 
اند که درخواست برای کاهش حضور آمریکا در خاورمیانه در را برای چین باز 

کرده است تا به دنبال منافع اقتصادی و سیاسی خود در منطقه باشد و نفوذ 
آمریکا را با نفوذ خود جایگزین کند. امضــای یک توافق تجاری دوجانبه با 
نزدیک ترین شریک منطقه ای ایاالت متحده مطمئنا این صدا ها را جسورتر 
می کند.از دیدگاه اســراییل، این نیز یک اتفاق جالب است. در ژانویه، عمر 
برغوتی، یکی از بنیانگذاران جنبش بایکوت، به میدل ایســت آی گفت که 
اسراییل پیشــگیرانه و ناامیدانه تالش کرده است که به طور استراتژیک به 
سمت چین، هند و سایر کشــور های غیرغربی حرکت کند تا ضرر از دست 
دادن حامیان مالی خود در غرب را جبران کند .این تالش شانس موفقیت 
کمی دارد. در این کشورها، بر خالف آمریکا و اروپا، اسراییل کامال فاقد اهرم 
استراتژیک است.اگرچه اسراییل همچنان به دلیل اتهامات نقض حقوق بشر 
و خشونت های مورد تایید دولت با محکومیت های بین المللی مواجه است، 
اخبار اخیر حاکی از آن اســت که پیش بینی برغوتی مبنی بر اینکه»چین 
فایده چندانی برای کشــوری منفور مانند اسراییل نخواهد داشت«ممکن 
است نادرست باشد. در واقع، اسراییل و چین با وجود نوسانات قبلی بین 
محکومیت و سکوت در مورد نقض حقوق بشر چین در سین کیانگ و حمایت 
همیشگی چین از تشکیل کشور فلسطین، توانسته اند یک رابطه همکاری 
را حفظ کنند.با این وجود، برای اسراییل، چین نمی تواند جایگزین ایاالت 
متحده شود و سعی هم نمی کند. بنابراین، اگر گزارش های مربوط به ماه های 
گذشته دقیق باشد، اسراییل وارد یک توافق تجاری بالقوه تاثیرگذار بدون 
کسب نظر مثبت واشنگتن نخواهد شد پس اینکه در نهایت توافق تجاری 

بین چین و اسراییل قریب الوقوع باشد، همچنان مورد تردید است.

اخبار
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رهبر انقالب اسالمی در مراسم عزاداری دانشجویان به مناسبت اربعین حسینی)ع(:

تواصی به حق و تواصی به صبر، دستورالعمل اساسی برای 
همیشه ماست

در اربعین سید و ســاالر شــهیدان، حســینیه امام خمینی)ره( میزبان هیئت های دانشجویی بود و 
دانشجویان عزادار در حضور رهبر انقالب اســالمی همنوا با زائران کربالی معلی یکپارچه ندای »لبیک 
یا حسین« سر دادند.در پایان مراسم عزاداری، حضرت آیت ا...خامنه ای در سخنانی دل های پاک و 
مومن جوانان را موجب کیفیت بخشی به دعا و موعظه و افزایش هدایت الهی دانستند و گفتند: مراسم 
اربعین که پرچم بلند حضرت سیدالشــهدا)ع( است امسال با شــکوه تر و معظم تر از هر دوره دیگری 
در تاریخ برگزار شد.رهبر انقالب، حادثه معجزه آســای راهپیمایی اربعین را نشانه اراده پروردگار برای 
برافراشته تر کردن پرچم اســالم اهل بیت)ع( خواندند و افزودند: این حرکت با هیچ سیاست و تدبیر 
بشری قابل تحقق نیست و این دست خداســت که با این جلوه عظیم بشارت می دهد راه پیش روی 
ما روشن و پیمودنی است.ایشان، جوانان را به قدر دانستن دوران جوانی و اهتمام ویژه به هیئت های 
حســینی توصیه کردند و گفتند: هیئت ها هم باید یاد اهل بیت)ع( را زنده نگه دارند هم مرکز و پایگاه 
تبیین حقایق باشــند.حضرت آیت ا...خامنه ای با اشــاره به تالش های بی وقفــه بدخواهان و رهزنان 
حقایق بر ضد حوادث مهمی همچون راهپیمایی شورانگیز اربعین، همگان را به وظیفه شناسی سفارش و 
خاطرنشان کردند: دو جمله حیاتی و جاودانی قرآن یعنی تواصی به حق و تواصی به صبر برای همیشه و 
به خصوص برای امروز ما یک دستورالعمل اساسی است.ایشان، صبر را به معنای پایداری، ایستادگی، 
خسته نشدن و خود را در بن بست ندیدن دانستند و خطاب به جوانان عزیز هیئتی و قرآنی گفتند: هم 
خودتان راه حق را بروید هم تالش کنید با منور کردن محیط های گوناگون از جمله دانشگاه به رنگ خدا، 

دیگران نیز به این راه هدایت شوند.

سفیر چین: 

آمریکا به نگرانی های منطقی ایران برای حصول توافق نهایی 
پاسخ دهد

ایرنا نوشت: ســفیر چین در نشســت شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمــی در وین، ایاالت 
متحده آمریکا را عامل تاخیر در حصول توافــق وین معرفی و تصریح کرد که این کشــور باید به عنوان 
مقصر اصلی اخــالل در اجرای برجام، بــه نگرانی های منطقی ایران پاســخ داده و تصمیم سیاســی 
بگیرد.وانگ کوان، ســفیر و نماینده دائم روسیه نزد ســازمان های بین المللی مســتقر در وین اظهار 
داشــت: مذاکرات وین به آخرین نقطه کلیدی رســیده است و همه طرف ها موضع ســازنده و تمایل 
سیاسی خود را برای دسترســی به توافق نهایی از خود نشــان داده اند.وی افزود که ایاالت متحده به 
عنوان مقصر اصلی اخالل در اجــرای برجام »باید تصمیم سیاســی بگیرد و بــه نگرانی های منطقی 
ایران پاسخ دهد تا تحقق هر چه زودتر توافق نهایی میسر شــود.«دیپلمات ارشد چین اضافه کرد: این 
که آیا می  توان راه  حلی قابــل قبول برای همه طرف ها به منظور تضمین نظارت بر مســائل باقی  مانده 
پادمانی پیدا کرد یا خیر، مستقیما به توافق برای ازســرگیری اجرای برجام ارتباط دارد.وی با اشاره به 
اینکه پرونده ابعاد احتمالی نظامی برنامه هســته ای ایران موســوم به پی ام دی در ســال ۲۰۱۵ بسته 
شد، تصریح کرد که مســائل باقی مانده مربوط به دو دهه پیش اســت »که نه فوریت دارند و نه خطر 
اشــاعه.« کوان بر همین اســاس تاکید کرد که این مســائل نباید بزرگنمایی و به مانع عمده ای برای 
حصول توافق وین تبدیل شود.نماینده چین اضافه کرد که اعمال فشــار علیه ایران به حل اختالفات و 
کاهش تنش ها کمک نمی کند و بر همین اســاس چین از طرف های مشــارکت کننده در گفت وگوها 
 می خواهد تا با توجــه به اوضاع کلی، شــرایط الزم و فضای مطلــوب را برای حصول ســریع تر توافق 

فراهم کنند.

شاه اردن:

 با شنیدن پیشنهاد ترامپ نزدیک بود سکته کنم
فارس نوشت: دو نویسنده آمریکایی با افشــای گفت وگوی رییس جمهور سابق آمریکا و شاه اردن، 
خبر دادند که »دونالد ترامپ« پیشنهاد تسلط بر کرانه باختری را به »عبدا...دوم« داده است.»سوزان 
گلیزر« و »پیتر بیکر« دو نویسنده آمریکایی که قرار است به زودی کتاب جدید آن ها با عنوان »عامل 
تفرقه : ترامپ در کاخ سفید ۲۰۱۷-۲۰۲۱« به چاپ برسد، فاش کردند که »دونالد ترامپ« رییس جمهور 
سابق آمریکا در دوره ریاست خود به »عبدا... دوم« شاه اردن پیشنهاد گرفتن کرانه باختری را به او داده 
است.در این کتاب فاش شده که ترامپ تحت عنوان »معامله ای بزرگ« به شاه اردن پیشنهاد تسلط بر 
کرانه باختری را داده است. بر اساس این کتاب، عبدا... دوم در سال ۲۰۱۸ به یکی از دوستان آمریکایی 
خود گفته است زمانی که این پیشنهاد را شنیده احساس ســکته قبلی به او دست داده است. طبق 
این گزارش،  شاه اردن گفته است: »فکر کردم که دارم سکته قلبی می کنم و نتوانستم نفس بکشم«.

نویسندگان این کتاب که قرار است تا چند روز دیگر به چاپ برسد، می گویند ترامپ این پیشنهاد را ژانویه 
ســال ۲۰۱۸ مطرح کرده و گمان می کرده با این کار در حال خدمت به شاه اردن است.به گفته سوزان 
گلیزر و پیتر بیکر، این کتاب با استناد به گزارش ها و ۳۰۰ مصاحبه اختصاصی و همچنین یادداشت های 
خصوصی، ایمیل، پیامک و اسنادی دیگر نوشته شده اســت.در این کتاب  که بخش هایی از آن در 
روزنامه انگلیسی »گاردین« منتشر شد، اشاره شده که رییس جمهور سابق آمریکا از ترور شدن خود 
واهمه داشته است.بنا بر گزارش گاردین، »دونالد ترامپ دسامبر ۲۰۲۰ به دوستانش گفت که نگران 
است در انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی ژنرال ایرانی که در حمله پهپادی ایاالت متحده یک سال 

قبل از آن کشته شد، ایران برای ترور او تالش کند«.
 

عدم تمایل روسیه به پذیرش سفیر جدید آمریکا
ایرنا نوشت: درحالی که دولت آمریکا قصد انتصاب یک سفیر جدید برای استقرار در مسکو را دارد، 
کاخ کرملین به نظر تمایلی برای پذیرش ســفیر جدید ایاالت متحده ندارد.رسانه های آمریکایی 
اعالم کردند که جو بایدن رییس جمهوری آمریکا پس از ترک روسیه توسط جان سالیوان در اوایل 
ماه جاری میالدی، قصد دارد لین تریسی را به عنوان سفیر جدید واشنگتن در مسکو انتخاب کند.

روز ۴ سپتامبر )۱۳ شهریور( سفارت آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد: جان جی سالیوان سفیر ایاالت 
متحده در فدراسیون روسیه دوره کاری خود را به عنوان ســفیر این کشور به پایان رساند.براساس 
این بیانیه، »الیزابت رود«به عنوان کاردار ســفارت ایاالت متحده در مســکو تا زمانی که جانشین 
سالیوان تعیین شود، وظایف وی را بر عهده خواهد گرفت. با توجه به خروج سفیر آمریکا از مسکو، 
یک منبع دیپلماتیک گفته بود که آمریکا به دنبال کاهش روابط دیپلماتیک خود با روســیه در پی 

خروج سالیوان نیست.
 

ارمنستان و آذربایجان بر سر آتش بس و پایان دادن به 
درگیری ها توافق کردند

یک مقام ارشد ارمنستان از توافق ارمنستان و آذربایجان برای پایان دادن به درگیری هایی که منجر به 
کشته شدن ۱۵۵ نیرو از هر دو طرف شده است، خبر داد.به گزارش آسوشیتدپرس، آرمن گریگوریان 
دبیر شورای امنیت ارمنســتان در اظهاراتی تلویزیونی از آتش بس خبر داد و گفت که این آتش بس 

ساعاتی قبل از ساعت ۸ شب چهارشنبه اجرایی شد.
چند ساعت قبل از اعالم گریگوریان، وزارت دفاع ارمنســتان گزارش داد که بمباران متوقف شده ؛اما 
به توافق آتش بس اشاره ای نکرد.تا کنون هیچ اظهار نظری از طرف دولت آذربایجان صورت نگرفته 
است.اعالم آتش بس جدید میان ارمنستان و آذربایجان در حالی اعالم می شود که آتش بس قبلی 

که روسیه با میانجیگری انجام داده بود به سرعت با شکست روبه رو شد.

خبر روز

ایران تحریم های جدید 
آمریکا به اتهام واهی دست 
داشتن در حمالت سایبری 

را قویا محکوم کرد 
توســل به راه اندازی کارزار تبلیغات دروغین 
و ترویــج اطالعات غلــط علیه ایــران راه به 
جایی نمی برد.به گــزارش خبرآنالین، وزارت 
خزانه داری آمریکا چهارشنبه۲۳ شهریور ماه 
اقدام به تحریم افراد و نهادهای جدیدی در 
ایران به بهانه حمالت سایبری کرد. این اقدام 
واکنش ناصر کنعانی، ســخنگوی دســتگاه 
دیپلماســی جمهوری اســالمی ایــران را به 
همراه داشــت.وزارت خزانه داری آمریکا در 
این باره اعالم کرد اسامی ۱۰ فرد و دو نهاد را به 
دلیل آنچه نقش آفرینی در انجام »اقدامات 
مخرب سایبری« خوانده شــده در فهرست 
تحریم ها قرار داده اســت.۱۰ فــردی که در 
فهرست تحریم ها قرار گرفته اند همگی تبعه 
ایران هســتند. شــرکت افکار سیستم یزد و 
شرکت ناجی تکنولوژی هوشــمند فاطر نیز 
دو شرکتی هســتند که در ایران ثبت شده اند 
و در فهرســت تحریم ها قرار گرفته اند.ناصر 
کنعانی، سخنگوی دســتگاه دیپلماسی این 
اقدام آمریــکا در اعالم تحریــم علیه برخی 
شهروندان و شرکت های ایرانی به اتهام واهی 
دست داشتن در حمالت ســایبری و نسبت 
دادن اقدامات ادعایی مطرح شده علیه آنان 
به دولت و نهادهای جمهوری اسالمی ایران 
را، قویا محکوم کرد.این دیپلمات ارشد ایرانی 
با اشاره به خالی بودن دست دولت آمریکا در 
قبال جمهوری اســالمی ایران اظهار داشت: 
اصرار واشنگتن بر توسل به رفتارهای سخیف، 
ضدقانونی و هنجارشــکنانه علیه دولت ها و 
ملت های مستقل، بیانگر ناتوانی دولتمردان 
آمریکا از فهــم صحیح معــادالت جهانی و 

انطباق خود با واقعیات آن است.
سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد: توسل 
به راه اندازی کارزار تبلیغات دروغین و ترویج 
اطالعات غلط علیه جمهوری اسالمی ایران، 
بخشی از سیاســت شکســت خورده ایران 
هراسی دولت آمریکاست که البته راه به جایی 

نخواهد برد.

بین الملل دعوت امیر قطر از کشورهای عربی خلیج فارس برای گفت و گو با ایران
ایرنا نوشت: شیخ تمیم بن حمد آل ثانی در گفت وگو با مجله فرانسوی» لوپوئن«که روز پنجشنبه منتشر شد، گفت: ایران برای ما کشور مهمی است و سپس کشورهای 
عربی خلیج فارس را به گفت و گو با ایران توصیه کرد.امیر قطر از سایر کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس که با این کشور خصومت دارند، خواست تا 
با جمهوری اسالمی ایران به  گفت وگو بنشینند.وی افزود : ما تمام اعضای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و ایران را به گفت وگو تشویق می کنیم. البته 
اختالفاتی وجود دارد؛ اما با باید بنشینیم و در مورد این اختالفات به گفت وگوی مستقیم میان خود و ایرانیان بدون دخالت خارجی ها بپردازیم.از سوی دیگر شیخ 
تمیم در ارتباط با تحریم های اروپایی اعمال شده علیه روسیه به دلیل جنگ اوکراین نسبت به اعمال تحریم هایی که اوضاع جهان را پیچیده تر می کند، هشدار داده و 
گفت : من در مورد درست یا نادرست بودن رفتار اروپا قضاوت نمی کنم. وی خاطرنشان کرد: ما امروزه شاهد مشکالتی هستیم که کمبود انرژی در اروپا به همراه آورده 
است.امیر قطر بر لزوم یافتن راه حل برای جنگ اوکراین و توقف آن تاکید کرد.شیخ تمیم گفت کشورش به عنوان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان گاز در جهان »طی 
سال های آینده به اروپا گاز صادر خواهد کرد« اما در عین حال تاکید کرد که قطر نمی تواند جایگزین گاز روسیه شود.امیر قطر در ارتباط با عادی سازی مناسبات برخی 
از کشورهای عرب با رژیم صهیونیستی و در رأس آنها امارات گفت : هر کشوری حق دارد با هر کشوری که می خواهد ارتباط برقرار کند؛ اما واقعیت این است که اسراییل 

سرزمین های عربی را در اشغال خود نگه داشته  و هفتاد سال است که پناهجویان فلسطینی به خانه و کاشانه خود بازنگشته اند.

عکس: فارس

رفتــار تبعیض آمیز »Booking.com« با مهندســان 
ایرانــی  در فضای مجازی جنجال بســیاری به پا کرده 
است.به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، در فضای مجازی 
 »Booking.com« خبری درباره سیاست تبعیض آمیز
منتشر شد که بر اساس آن این شرکت پیشنهاد کار به 
بسیاری مهندسان ایرانی را پس گرفته است. برخی از 
این افراد در مراحل پایانی اســتخدام قرار داشتند که با 
این رفتار تبعیض آمیز روبه رو شدند. تحریم های آمریکا 
علیه ایران و کشورهایی چون کوبا و سوریه دلیل این رفتار 
عنوان شده است.توئیت های گرگی اوروس، مهندس 
و نویسنده مشــهور در این رابطه از پربازدیدترین های 
فضای مجازی بود. او در رشــته توئیتی به تندی از این 
رفتار و سیاست انتقاد کرد و آن را شرم آور خواند.اوروس 
می نویسد: »بوکینگ دات کام در آمستردام پیشنهادهای 

پذیرفته شده بســیاری از مهندســان نرم افزار ایرانی، 
سوری، کوبایی و اهل دیگر کشورهای دیگر تحت تحریم 
آمریکا را فســخ کرده است. شــرم آور است. کارمندان 
بوکینگ دات کام هم از این کار ناخرسند هستند.«وی 
درباره علت این کار توضیــح داد: »من زمانی که در اوبر 
آمســتردام بودم ایرانی ها را اســتخدام کرده ام. شاید 
بوکینگ دات کام زیرمجموعه ای آمریکایی داشته باشد 
و در این صورت برای استخدام افرادی از کشورهای تحت 
تحریم آمریکا باید برای ویزایی ویژه درخواست دهد. ما 
در اوبر که شرکتی آمریکایی است همین کار را می کردیم. 
البته بوکینگ دات کام شرکتی اروپایی است و این کار 
را نکرده اســت. در این مورد تصمیم بوکینگ دات کام 
برای فسخ پیشنهادها و استخدام نکردن افراد مشکل 
کوچکی است، مشکل بزرگ آنجا اســت که فردی بر 

اســاس این پیشــنهاد کاری برای زندگی  و مهاجرت 
برنامه ریزی کرده است. بوکینگ دات کام می توانست 
بدون هیچ مشکلی برای آن ها ویزا بگیرید ؛اما این کار 
را نکرد و به جایش پیشنهاد کار را فسخ کرد.«این عمل 
با اعتراض کارمندان بوکینگ دات کام نیز روبه رو شــده 
است. بر اساس توئیت های اوروس کارمندان شرکت 
کارزاری برای اعتراض به این سیاســت تبعیض آمیز 
راه انداخته اند. شــگفت اینکه این شرکت پیش از این 
تعدادی زیادی از مهندســان ایرانی را بدون مشــکل 

استخدام کرده است.

تصمیم جنجالی »بوکینگ دات کام« به بهانه تحریم های آمریکا؛

 احتمال اخراج مهندسان ایرانی !

عکس خبر  

»رییسی« و 
 »پوتین«

 دیدار کردند
سید ابراهیم رییســی و رییس 
جمهور روسیه در حاشیه نشست 
سران سازمان همکاری شانگهای 

در سمرقند با هم دیدار کردند.



خبر  روز

خسارات ناشی از قطعی برق صنایع و عواقبی که ادامه دارد؛

تولیدکنندگان در گوشه  رینگ 
به گزارش خبرنگار ایمنا، قطعی برق عالوه بر ایجاد خسارت به زیرساخت ها و دستگاه های صنعت 
فوالد و تحمیل هزینه سنگین به این بخش از اقتصاد، می تواند خسارت های زیادی به دیگر صنایع 
کشور مانند صنعت مواد غذایی وارد کند. این خسارت ها محدود به بخش تولید نیست و با باال رفتن 
قیمت تمام شده محصوالت، اثر خود را بر ســفره های مردم نیز نمایان خواهد کرد. قطعی برق در 
فصل پرمصرف سال، موجب شده تا بسیاری از صنایعی که با قطعی برق مواجه هستند، در شش ماه 
ابتدایی زیان ده شوند.این در حالی است که صنایعی مانند پتروشیمی، فوالد و سیمان در وضعیت 
کمبود برق کشور سهیم هستند، زیرا این صنایع به صورت غیر بهینه از انرژی استفاده می کنند، در 
صورتی که اغلب این صنایع از ابتدا بر مبنای انرژی تقریبا رایگان فعالیت کرده اند و مصرف برق این 
صنایع باید کنترل و بهینه سازی شود. در این خصوص تالش شد تا برخی صنایع و واحدهای صنعتی 
پرسود، بهای بیشتری برای استفاده از انرژی پرداخت کنند. یکی دیگر از اقدامات در دستور کار، ملزم 
کردن واحدهای صنعتی به راه اندازی نیروگاه در محیط کارخانه است.مالک شریعتی نیاسر، عضو 
کمیسیون انرژی مجلس در این خصوص می گوید: مجلس از سال گذشته به این موضوع ورود کرد 
و سعی داشت تا تعرفه برق صنایعی که درآمد باالیی دارند را واقعی تر کند تا این صنایع با راه اندازی 
نیروگاه برای واحد خود، تاثیر مخربی که تا به امروز داشته اند را جبران کنند.ناترازی عرضه و تقاضای 
برق امســال فقط در ایران وجود ندارد به طوری که در بعضی ایالت های آمریکا از جمله تگزاس به 
شهروندان این کشور هشدار داده شد که اگر در مصرف برق صرفه جویی نشود، محدودیت برق به 
طور گســترده در بخش خانگی و صنعت این ایالت اعمال می شود.این حالی است که در تابستان 
امسال خاموشی برق بخش خانگی در ایران نزدیک به صفر رسید و در بخش صنایع هم از ۶۳۰ هزار 
واحد صنعتی کشور ۵۸۰ هزار واحد مشمول هیچ محدودیت و مدیریت مصرف برق نشدند و حدود 
۹۲ درصد که عمدتا واحدهای صنعتی کوچک بودند توانســتند به اشتغال پایدار خود ادامه دهند و 
محدودیتی از لحاظ مصرف برق نداشتند و فقط هشت درصد از واحدهای صنعتی در برنامه مدیریت 
محدودیت برق بودند.عالوه بر این، در سال گذشته به دلیل کمبود برق در شهرک های صنعتی، دو 
روز به صورت برنامه ریزی شده و با اطالع به واحدهای صنعتی قطعی برق اعمال می شد که این مهم 
در سال جاری به ۱۲ ساعت محدودیت مصرف برق در هفته رسید، البته واحدهایی که با محدودیت 
مصرف برق مواجه بودند نیز می توانستند با استفاده از شیفت شب یا فعالیت در روز جمعه تا حدودی 
آن را جبران کنند.آن طور که آرمان خالقی، دبیــر خانه صنعت ایران می گوید: مدیریت مصرف برق 
صنایع امسال نسبت به سال گذشته نظام مندتر شده بود به طوری که خانه صنعت امسال نسبت به 
سال گذشته شاهد اعتراض های بسیار کمتری نسبت به سال قبل در ارتباط با برنامه های مدیریت 
مصرف برق بود. در عین حال بهره نبردن ناشــی از محدودیت تولید وجود داشــت و نیاز بود برای 
مدیریت اساســی برق صنایع چاره اندیشی شود.امیر کشــانی، فعال اقتصادی و صنعتگر در این 
خصوص به خبرنگار ایمنا، می گوید: قطعی برق صنایع باعث افزایش قیمت تمام شــده می شود، 
همچنین مصرف کننده را وادار می کند تا برای خرید کاالی مورد نیاز خود، بهای بیشتری بپردازد.این 
صنعتگر ادامه می دهد: با فرض اینکه همه صنایع، بــرق مورد نیاز خود از طریق ژنراتور تامین کنند، 
خریداری ژنراتور فقط برای ۹,۰۰۰ صنعت فعال در اســتان اصفهان آن هم اگر هزینه هر ژنراتور ۵۰۰ 
میلیون تا چهار میلیارد تومان باشد، به بیش از ۴,۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد که این رقم از 
هزینه راه اندازی چندین نیروگاه نیز بیشتر است.کشــانی تاکید می کند: ادعای استفاده از ژنراتور 
در صورتی مطرح می شود که گازوییل مورد استفاده در ژنراتور را باید به صورت غیرقانونی خریداری 
کرد.مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق در این خصوص به خبرنگار ایمنا، می گوید: از 
ابتدای امسال و حتی در دوران محدودیت مصرف برق، ۲۰ درصد انرژی بیشتر به صنایع کشور تحویل 
داده شد که ۱۳ درصد از آن به صنایع فوالدی اختصاص دارد. وی با بیان اینکه امسال صنایع فوالدی 
خسارتی ناشی از قطعی برق نداشته اند، می گوید: رقم چند میلیاردی از سوی اتاق بازرگانی نسبت 

به آسیب این صنعت ارائه شده که از چگونگی محاسبه آن اطالعاتی در دست نیست.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان خبر داد:گزارش

ایجاد بزرگ ترین شهرک فناوری کشور در استان اصفهان
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان از ایجاد بزرگ ترین شهرک فناوری کشور در این استان خبر داد.رسول سواری با اشاره به شعار امسال و تاکید آن بر شرکت 
های فناورانه و دانش بنیان اظهار داشت: ما هم در شرکت شهرک های صنعتی آمادگی الزم برای هرگونه همکاری با این شرکت ها را داریم.وی با بیان اینکه بزرگ ترین 
شهرک فناوری کشور در استان اصفهان ایجاد شده است، ابراز داشت: این شهرک بیش از ۶۰۰ هکتار مساحت دارد.مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان 
با اشاره به اینکه این شهرک ساختمانی با زیربنای بیش از ۱۰ هزار متر مربع ایجاد شده اســت، ابراز داشت: ۵۰ دفتر کار نیز برای استقرار شرکت های دانش بنیان در این 
ساختمان تعبیه شده است.وی با اشاره به فعالیت های شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان در دو حوزه نرم افزاری و سخت افزاری گفت: تاکنون ۱۲ هزار قرارداد 
واگذاری زمین با واحدهای صنعتی منعقد شده است که از این میان حدود ۶ هزار و ۵۰۰ شرکت با بهره برداری از مجتمع خود در حال فعالیت هستند.سواری با اشاره به اینکه 
این شرکت ها توانسته اند بیش از ۱۴۰ هزار اشتغال ایجاد کنند، افزود: در حال حاضر حدود ۹۰ درصد زیرساخت ها در شهرک های صنعتی استان اصفهان تکمیل شده است.

وی با بیان اینکه از حضور واحدهای صنعتی فعال در حوزه دانش بنیان حمایت می کنیم، خاطرنشان کرد: در این زمینه ۶۰۰ پالک از زمین های شهرک های برخوردار خارج 
از تشریفات برای حضور و فعالیت شرکت های دانش بنیان اختصاص داده شده است.مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان با اشاره به اینکه امسال هم 
ساخت ۵۰ واحد کارگاهی برای شرکت های دانش بنیان مستقر در شهرک فناوری را در دستور کار قرار داده ایم، اظهار داشت: این اقدام با همکاری معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری انجام و تا پایان سال آینده این واحدها در اختیار واحدهای فناور و دانش بنیان قرار می گیرد.

نماینده اسبق اصفهان در مجلس:

توسعه اقتصادی را صنایع 
نرم و خالق کلید می زنند

یک نماینده مجلس از نقش مجلس شــورای 
اســالمی با همکاری معاونت علمی و فناوری 
برای حمایت از صنایع نرم و شرکت های خالق 
ســخن گفت.عباس مقتدایی خوراســگانی، 
نماینده مردم اصفهان در یازدهمین دور مجلس 
شــورای اســالمی در این باره گفت: نوع نگاه 
کشور به مفاهیم پایه ای مانند تولید، صادرات 
و خلق ثروت باید دچار تحول اساســی شود. 
در شرایطی که ما رتبه هفدهم اقتصاد جهانی را 
در اختیار داریم و حجم قابل توجهی از منابع و 
ثروت ها در این کشور به صورت خدادادی وجود 
دارد و از باالترین نرخ های رشد در زمینه تعداد 
فارغ التحصیالن و تولید دانش برخوردار هستیم، 
شایســته نیســت تا در برخــی زمینه ها دچار 
کمبود باشــیم.وی افزود: در سال های گذشته 
، معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، 
با ایجاد و توسعه شــرکت های دانش بنیان و 
خالق، استارتاپ ها و زیست بوم نوآوری، گامی 
اساسی و درست در راســتای توسعه و اعتالی 
اقتصادی برداشــت. ظرفیت ها و داشته های 
کشور ما در حوزه نخبگانی و منابع انسانی بسیار 
باالست و باید تمام توان کشور را تجمیع کرد تا 
هر سال گامی نو و بلند به جلو برداشته شود.این 
نماینده مردم، ضمن اشاره به برخی تالش های 
صــورت گرفتــه در معاونت علمــی و فناوری 
ریاســت جمهوری، افزود: این معاونت تالش 
کرده است تا یک بستر امن را برای زیست بوم 
صنایع نرم، خالق و دانش بنیان، ایجاد کند، هر 
چند کمک به رشد سراسری این زیست بوم ها، 
نیازمند عزم ملی و فراسازمانی است و اگر همه 
دستگاه ها به این معاونت کمک نکنند، فعالیت 
معاونت علمــی و فناوری ریاســت جمهوری 
شکل جزیره ای می یابد و به شکل یک زنجیره، 
در نمی آید.نماینده مردم اصفهان و ورزنه در ادامه 
بیان کرد: با توجه به عرصه های بسیار وسیعی 
که شرکت های خالق در آن فعال هستند، مانند 
کســب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی، 
بازی، اسباب بازی و سرگرمی و ...حمایت از این 
شرکت ها، می تواند به معنای ایجاد یک جهش 

واقعی در تولید فراگیر ملی باشد.

معاون اداره کل جهاد کشاورزی اســتان اصفهان از 
آغاز مرحله دوم نظام هوشمندسازی توزیع آرد و نان 
در کاشان خبر داد.رضا مظلومی در گفت و گو با بازار 
با اشــاره به اجرای هوشمندسازی یارانه ها در سطح 
کشور اظهار داشت: در حوزه آرد و نان نیز مرحله اول 
آن در شهرستان کاشــان اجرا شده است.وی با بیان 
اینکه مرحله دوم نظام هوشمندســازی توزیع آرد و 
نان در کاشان اجرایی شده اســت، ابراز داشت: این 
مرحله شامل آزاد سازی قیمت آرد خواهد بود ولی با 

این وجود هیچ گونه افزایشی در قیمت نان نخواهیم 
داشــت چراکه مابه التفاوت قیمت آرد توسط دولت 
پرداخت می شــود.معاون اداره کل جهاد کشاورزی 
اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه هیچ نانوایی حق 
ندارد خودسرانه نسبت به تعطیل کردن واحد صنفی 
خود اقــدام کند، تصریح کرد: در صورت مشــاهده و 
شناسایی نانوایان که نســبت به تعطیل کردن واحد 
صنفی خود اقدام کرده اند، با تشکیل پرونده تعزیرات 
با آنها برخورد قانونی می شود.وی در بخش دیگری از 
سخنان خود با اشاره به افزایش جمعیت آفت مگس 
میوه مدیترانه ای در کاشان گفت: با توجه به گزارش 
های واصله از طرف کارشناسان حفظ نباتات و با توجه 

به تعداد شکار در تله های ردیابی کننده آفت مگس 
میــوه مدیترانه ای، جمعیت آفــت در حال افزایش 
است.مظلومی افزود: به منظور کاهش جمعیت آفت 
و جلوگیری از بروز خسارت الزم است هر چه سریع 
تر باغداران نســبت به نصب تله هــای حاوی طعمه 
مســموم در باغات اقدام کنند.وی تاکید کرد: تعداد 
تله های حاوی طعمه مسموم در هکتار باید به تعداد 
۵۰ تا ۷۰ عدد باشــد. رییس اداره جهاد کشــاورزی 
کاشان خاطرنشان کرد: تا به امروز در مساحتی حدود 
۳۰ هکتار از باغات شهرستان کاشــان برای مبارزه با 
آفت مگس میوه مدیترانه ای، تله های حاوی طعمه 

مسموم قرار داده شده است.

معاون اداره کل جهاد کشاورزی استان اصفهان خبر داد:

آغاز مرحله دوم نظام هوشمندسازی توزیع آرد و نان در کاشان

برداشت عسل 
طبیعی از کندوهای 

منطقه فراهان
عسل یکی از محصوالت منحصر 
به فرد روستاهای فراهان است 
که به صــورت طبیعی توســط 
پرورش دهندگان زنبور عســل 

تهیه می شود.

عکس روز

فارس

یکشنبه 27   شهریو ر  1401 / 21 صفر 1443 / 18 سپتامبر 2022 / شماره 3628
از تاریخ ۲۶ تا ۳۱ شهریورماه در ایران ایر؛

پروازهای رفت اربعین 2 میلیون تومان شد
سخنگوی ایران ایر گفت که پروازهای این شرکت به مقصد نجف، از تاریخ ۲۶ تا ۳۱ شهریورماه با مبلغ 

دو میلیون تومان به جای سه میلیون عرضه می شود.
حسام قربانعلی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هواپیمای جمهوری اســالمی ایران از تاریخ ۲۶ تا ۳۱ 
شهریور، پروازهای رفت ازمبدأ فرودگاه امام خمینی )ره( به فرودگاه نجف را از طریق سامانه فروش 
اینترنتی به آدرس ebooking.iranair.com با مبلغ دو میلیون تومان به جای سه میلیون تومان، 
عرضه کرده است.سخنگوی هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران همچنین خاطرنشان کرد: در برخی از 
روزها در مسیرهای رفت و برگشت هم ممکن است ظرفیت های مختصری باز شود که افراد می توانند 
با مراجعه به ebooking.iranair.com نسبت به خرید بلیت اقدام کنند.به نظر می رسد با توجه به 
نزدیک شدن به روز اربعین در تاریخ ۲۶ شهریورماه و در حالی که زائران در روزهای پیش از این تاریخ و 
پس از آن به بازگشت از عتبات عالیات اقدام می کنند، این تصمیم برای جلوگیری از پروازهای یک سر 
خالی از فرودگاه نجف به ایران صورت گرفته است، در حالی که به گفته سرپرست ایران ایر، حتی اگر ۱۰۰ 
درصد پروازها به صورت رفت وبرگشت با ظرفیت پر انجام شود باز هم نرخ بلیت شش میلیون تومانی 

سودده نیست، این تصمیم برای جلوگیری از ضرر گرفته شده است.
 

تخلیه ۱۶۰۰ خانه سازمانی انجام شد؛

لطفا بفرمایید بیرون!
بر اساس اعالم معاون وزیر راه و شهرسازی، برنامه تخلیه خانه های سازمانی در دستور کار قرار دارد. 
حدود ۶۰۰۰ واحد از خانه های سازمانی شناســایی و بیش از ۱۶۰۰ واحد نیز تاکنون به فروش رسیده 
که سایر آن ها هم باید تخلیه و به استناد قانون فروخته شوند.طبق قانون »تخلیه خانه های سازمانی 
برابر ضوابط و مقررات« مصوب سال ۱۳۶۲ در صورتی که خانه سازمانی در پایان مدت و مهلت، تخلیه 
وتحویل نشود به تقاضای اداره مربوطه و به دستور دادســتان یا جانشین یا نماینده او و در نقاطی که 
مقامات مذکور نباشند به وسیله ماموران انتظامی، خانه تخلیه خواهد شد.در این زمینه علیرضا فخاری 
،مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اظهار کرد: برنامه تخلیه و فروش خانه های سازمانی در دستور 
کار قرار  دارد. این طرح شامل خانه هایی می شود که از سال های گذشته و برخی از آن ها حتی پیش از 
انقالب در قالب طرح خانه های سازمانی با منابع دولتی ساخته شده است.وی افزود: حدود ۶۰۰۰ واحد 
از این خانه ها شناسایی شده و بیش از ۱۶۰۰ واحد نیز تاکنون به فروش رسیده که سایر آن ها نیز باید 
حتما تخلیه و به استناد قانون فروخته شوند و وجوه حاصل از آن به خزانه دولت واریز خواهد شد.فخاری 
خاطرنشان کرد: این طرح شامل خانه هایی که به عنوان اموال دستگاه های دولتی در اختیار و مالکیت 
این دستگاه ها برای استفاده پرسنل قرار دارد، نمی شود.مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: 
مسئولیت اصلی شناســایی در این طرح بر عهده وزارت اقتصاد است و سازمان ملی زمین و مسکن 

در مقام اجرا کمک می کند و البته خود دستگاه ها نیز باید نسبت به فروش این خانه ها اقدام کنند.

جدیدترین وضعیت واردات موبایل های باالی 600 دالر
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفت که امکان ثبت سفارش موبایل های 

باالی ۶۰۰ دالر وجود دارد، اما به دلیل تامین نشدن ارز، همچنان واردات آن ها با اختالل مواجه است.
محمدرضا عالیان در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه امکان ثبت سفارش و به روز رسانی موبایل های 
باالی ۶۰۰ دالر وجود دارد، تصریح کرد: اما همچنان واردات موبایل های باالی ۶۰۰ دالر با اختالل مواجه 

است، چراکه تامین ارز انجام نمی شود.
به گفته وی، تا زمانی که این شرایط در بازار حاکم باشد، از روش هایی که افراد سودجو استفاده می کنند، 
یعنی قاچاق، تقاضای موبایل های باالی ۶۰۰ دالر تامین می شــود. این روش هم فقط از طریق رویه 

مسافری صورت می گیرد.

با مسئولان

رییس اتحادیه لوازم التحریر وکتاب اصفهان می گوید 20  درصد لوازم التحریر فروشان کارگر شده اند؛

دنیایی که دیگر رنگی رنگی نیست!

برنا رییس اتحادیه لــوازم التحریر وکتاب اصفهان 
گفت: یکی از مشکالت و و دغدغه های ما این 
است که در مدارس عالوه بر کتاب های درسی یک پک لوازم التحریر 
نیز به دانش آموزان داده می شود که این مسئله طبق اصل ۴۴ قانون 

اساسی غیرقانونی است.
بازار  خرید و فروش لوازم التحریر در آستانه نزدیک شدن به ماه مهر 
و آغاز سال تحصیلی، جلوه ویژه ای پیدا می کند. تولید و به روز رسانی 
این لوازم بنا به سلیقه هر نسل از دانش آموزان جزوی از مهارت های 

درآمد زایی در بازار لوازم التحریر است.
ســیدمحمدرضا اعتصامی در گفت و گو با برنــا در خصوص وضعیت 
بازار لوازم التحریــر اظهارداشــت: خرید از نمایشــگاه های فصلی، 
فروشــگاه های کوثــر رفاه، فروشــگاه هــای زنجیــره ای وآخرین 
نمایشگاهی که در حال حاضر درگلســتان شهدا برپاست به نام ایران 
نوشت اصال به صرفه خانواده ها نیست؛ به این علت که این نمایشگاه 
ها اجناس تجاری بی کیفیتی که در  ۲ســال گذشــته نتوانسته اند به 

فروش برسانند و یک بار مصرف هستند، به صورت نمایشگاهی وپک 
به فروش می رسانند.

وی افزود: به خانواده ها توصیه می کنم وسایل مورد نیاز فرزندان خود 
را از فروشگاه محلی خرید کنند،چرا که تضمین کیفیت دارند و خوب 

ومعتبر هستند و اجناس ایرانی و با کیفیت را به فروش می رسانند.
وی ادامه داد: خرید از این فروشــگاه ها امکان مرجوع دارد، درحالی 
که فروشگاه های زنجیره ای  در ساعات ۱۵ الی ۲۰ روز فروش لوازم 
التحریــر دارند وبعد این غرفه ها بســته می شــوند وامکان مرجوع  

کردن کاال نیست.
اعتصامی اضافه کرد: مانظارت کامل از صنف لــوازم التحریر وکتاب 
داریم درصورتی که در فروشگاه ها نظارت کافی نیست، به عنوان مثال 
یکی از فروشــگاه ها تبلیغی باعنوان  ۱۰درصــد تخفیف پخش کرده 
است و زمانی که ناظر حضور پیدا کرده مشاهده شده قیمت ها عالوه 
بر اینکه زیر قیمت بازار نیست ۳۰درصد باالتر از قیمت عمده و۱۵درصد 

باال تر از خورده فروش هاست.

وی خاطرنشــان کرد: باید بــرای کمک بــه اقتصاد خانــواده لوازم 
التحریر فروشان که ۲سال منتظر بودند تا کرونا تمام شود ومشکالت 
بازگشــایی مدارس تمام بشــود تا کاســبی آنها رونق بگیرد، راه حل 
داشت و فروشــگاه های زنجیره ای و فصلی مقابل این کاسبی ها را 

گرفته است.
رییس اتحادیه لوازم التحریر وکتاب اصفهان اضافه کرد: در این مدت 
از ۶۰۰ فروشگاه لوازم التحریری ۱۰۰مغازه را ابطال پرونده کسب کردند؛ 

یعنی ۲۰درصد لوازم تحریرفروشان ما به سوی کار گری می روند.
وی تاکید کرد: مشــاغل دیگر به ویژه فروشــگاه هــا وهایپر ها باید 
اجازه بدهند صنف لوازم التحریر که جان تــازه ای گرفته اند، فروش 
خودشان را داشــته باشند و بازگشــایی مدارس تاثیر خود را گذاشته 
است. اعتصامی در خصوص کیفیت لوازم التحریر ایرانی گفت: لوازم 
التحریر ایرانی کیفیت بهتری نســبت به اجناس خارجی دارد، لوازم 

التحریرهای چینی موجود در بازار زیبا ولی یک بار مصرف هستند.
وی تصریح کرد: لــوازم التحریر ایرانی با برند هــای خوبی که تحت 
لیسانس کشــور های خوب اروپایی هســتند و حرف اول را می زند 
قیمت ها ۵۰الی۶۰درصد نســبت به ســال گذشــته افزایش داشته 
 اســت  و همین باعث شــده که قدرت خریــد خانواده هــا کاهش 

پیدا کند.
رییس اتحادیه لوازم التحریر فروشان اصفهان با اشاره به فروش کتب 
درسی و پک لوازم التحریر در مدارس  گفت:ازدغدغه های دیگر صنف 
لوازم تحریر این است که  لوازم تحریر و کتب درسی توسط مدارس به 
فروش نرسد، که در حال حاضر این کار در مدارس انجام می شود، برای 
مثال عالوه بر شهریه مدرســه برای پک لوازم التحریر هزینه مازادی 
از خانواده ها گرفته می شــود که این کار طبق اصل ۴۴ قانون اساسی 

غیرقانونی است.
وی افزود: خواهــش ما از مدارس این اســت که  اجــازه بدهند کار 
اقتصادی را اهل آن انجام دهند. صنف لوازم التحریر دفاتر فنی کتاب 
فروش وچند رسته دیگر که در اتحادیه لوازم التحریر هستیم با توجه 
به خودسری های مسئولین مدارس و مهد کودک ها درحال افول بوده 

و حمایتی هم از طرف دولت صورت نمی گیرد.
اعتصامی گفت: ما حدود ۱۲۰۰نفر رســته های مختلف داریم وشــهر 
اصفهان که صنعتی ترین شهر است باید لوازم التحریر را باقیمت خوب 
ومناسب تهیه کنند و این فروشــگاه ها ونمایشگاه هاقیمت مناسبی 
ندارند. به هرحال صنف لوازم التحریر امیدوار اســت سال تحصیلی 

خوبی را دانش آموزان شروع کنند.



    بقعه پیربکران؛ شاهکار معماری تشیع ایران
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بقعه پیربکران یکی از شاهکارهای معماری تشیع ایران است که طاق بلند آن، پیوندی میان پیر عرفان شیعه و آسمان محسوب می شود.مقبره پیر بکران مربوط 
به ایلخانان است و در شهرستان فالورجان،شهر پیربکران، داخل شهر واقع شده ،این اثر در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۱۰ با شماره ثبت ۱۰۱ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به 

ثبت رسید. این آرامگاه به سبک معماری آذری بنا شده است.
پیربکران یکی از شهرهای استان اصفهان در مرکز ایران است.این شهر با جمعیت ۱۳۴۶۹ نفر )برآورد ۱۳۹۵( در بخش پیربکران شهرستان فالورجان قرار دارد.
نام این شهر از نام آرامگاهی به نام »پیربکران« گرفته شده که گور محمد بن بکران، از پارسایان نامور این ناحیه است. این آرامگاه که در ۳۰ کیلومتری جنوب غربی 

اصفهان قرار دارد میان سال های ۷۰۳ تا ۷۱۲ هجری ساخته شده است.
راجر استیونس نیز در سفرنامه خود به توصیف بنای پیربکران پرداخته است.آندره گدار نخستین کسی است که با ارائه عکس و نقشه، بررسی تخصصی این بنا 
را طی مقاله ای در آثار ایران منتشر کرد.عارفان شیعه همواره و در دوره های زمانی مختلف شمع محفل عاشقان خدا بوده و هستند، عارفانی که عمر خود را وقف 
پرورش شاگردانی هم تراز مکتب اهل بیت)ع( کردند تا جریان فکری شیعه برای همیشه پویا و زنده بماند. محمد بن بکران یکی از رجال مشهور و عارف شیعه در 

نیمه دوم قرن هفتم هجری قمری است که در ابتدای قرن هشتم و اوایل سلطنت »الجایتو« از فرمانروایان سلسله ایلخانی وفات یافت.
این آرامگاه، خانه، مدرسه و محل عبادت »محمد بن بکران« از عرفای بزرگ ایرانی در قرن هشتم اســت، وی در اتاق چله خانه که یک اتاق محقر است اسکان 
داشته و در فضای بیرونی تدریس می کرده است، پس از چندی که نام و آوازه وی افزون می شود و کرامات محمد بن بکران به گوش مردم می رسد مورد توجه 

حاکمان وقت نیز قرار می گیرد و پس از فوتش ساختمانی ۳ طبقه به نام بقعه پیربکران ساخته می شود.
بنایی بی نظیر از حیث نقوش، ارزش هنری، نوع معماری به کار رفته در گچ بری ها و کاشی کاری های محراب و تلفیق چند نوع خط که بین سال های ۷۰۳ تا ۷۱۲ 
ساخته شده است. بنا یک ایوان شگفت انگیز دارد و آن را از نظر ســبک معماری به معماری دوره ساسانی شبیه می دانند. مقبره پیربکران شامل ورودی، داالن 
و هشتی، ایوان، اتاق آرامگاه و اتاق پیر در محوطه ای به شکل L طی چند دوره ساختمانی شکل گرفته است. هر چند این بنا در حال حاضر بقعه خوانده می شود، 
ولی به لحاظ گونه شناسی و نقشه با سایر آرامگاه های این دوره همانندی ندارد، زیرا کاربری اولیه بنا مکانی برای تدریس محمد بن بکران بوده است که پس از 
درگذشتش )در همان جا  که به  افتخار او بر پا  شده  بود( به  خاک سپرده شد.از سوی دیگر این ساختمان هیچ یک از ویژگی های مدارس معیار این دوره، از جمله 
نقشه ۲ یا ۴ ایوانی را در بر ندارد. این تغییر کاربری با الحاق بخش های دیگری به نقشه اولیه نیز همراه بوده است. برای برپایی این بخش ها از الشه سنگ، گچ، 
آجر، خشت، آهک و چوب استفاده کرده اند. جرزها و دیوارهای اصلی بقعه با استفاده از مصالح سنگ الشه و مالط گچ فراوان )سنگ غوطه ور در گچ( ایجاد شده 
که از این لحاظ قابل مقایسه با شیوه مشابه آن در دوره ساسانی است. بنایی که به دلیل طاق ایوانش یادآور طاق کسری است؛ البته می توان کمی تفاوت در آن دید. 
این ایوان به جای طاق هاللی شکل، یک طاق نوک دار دارد. بقعه پیربکران شامل ۴ قسمت رواق، ایوان، آرامگاه و اتاق چله خانه است.یکی از ویژگی های شاخص 
این بقعه این است که در ساخت این بنا از خشت، آجر و سنگ استفاده شده و ۲ طبقه نخست آن با سنگ و طبقه سوم آن با استفاده از آجر بنا شده است ، بر خالف 
این موضوع که در معماری اصفهان از خشت و یا آجر در ساخت بناها بهره گرفته می شود، از آجر نیز به عنوان مصالح ساختمانی ثانوی برای شکل دهی چفت ها، 
طاق ها و طاق نماها استفاده کرده اند؛ از گچ هم به عنوان مالط در ساختار و اندود نمای بدنه ها و همچنین مهم ترین ماده تزیین پذیر در این بنا بهره جسته اند.برای 
ورود به بقعه باید از رواق بگذرید، سپس وارد ایوان شوید. سقف رواق آراسته به تزییناتی ازجمله کاشی  کاری است که نیاز به مرمت فروان دارد. کتبیه سردر صحن 
بقعه که به خط ثلث بر زمینه گل و برگ گچبری شده به شرح زیر است: »هذه العماره المبارکه الشیخ المشایخ المسلمین محمدبن بکران فی ثلث و سبعمائه 
«. صحن بقعه پیر بکران محوطه محصور و مسقف کوچکی است که از سه جانب شرقی و غربی و شمال مسدود بوده و فقط از قسمت فوقانی جانب جنوبی که 
محراب عالی گج بری آن در این قسمت واقع اســت با خارج ارتباط پیدا می کند و از همین قسمت باز این جبهه است که عوامل جوی به داخل بقعه نفوذ کرده و 
آسیب هایی وارد آورده است . تزیینات داخلی بقعه از انواع گچ بری و کاشیکاری است، نوع کاشی هایی که برای آرایش داخل بقعه به کار رفته از نوع کاشی های 
قرن هشتم هجری و دارای رنگ و لعاب جالبی است که بیشتر این کاشــی ها را در زمانی که هنوز بناهای تاریخی تحت مراقبت مستقیم دولت نبوده ، استفاد 
جویان ربوده اند و اکنون فقط جای خالی آنها مشاهده می شود، اما قسمت عمده تزیینات گچبری آن خوشبختانه باقی مانده و بر روی هم مجموعه ساختمان و 
تزیینات بقعه پیر بکران از آثار ارزنده هنری و تماشایی اصفهان است .وارد ایوان که شوید تا چشم کار می کند، دیوار های اضالع شمال، شرق و غربش با انواعی از 

خطوط کوفی، ثلث، نسخ و ریحان در زمینه ای از شاخ وبرگ، گل وگیاه و بوته گچ بری شده است. ایوان بنا شکلی مستطیلی دارد؛ با دو ایوانچه بر دیوارهای شرقی 
و غربی آن که کتیبه هایی در باالی شان دیده می شود.یکی از این ایوانچه ها  محرابی کاشی کاری شده دارد و دیگری را محل تدریس شیخ دانسته اند. کنار همین 
ایوانچه تخته سنگی با فرورفتگی های خاص به چشم می خورد که عده ای این فرورفتگی ها را جای پای دلدل، اسب حضرت علی )علیه السالم(، عده ای جای پای 
اسب پیامبر اکرم و عده ای جای پای اسب الیاس نبی پنداشته اند. بنابراین به علت قداست آن، این تخته سنگ را جابه جا نکرده و دیوار شرقی را بر آن بنا کرده اند.

در ضلع جنوبی صحن محرابی نفیس با ارتفاع ۱۰ متر با انواع تزیینات و نقوش هندسی و گیاهی قرار دارد که آیات ابتدایی سوره انسان و آیت الکرسی بر آن نوشته 
شده است، البته نقوش قسمت های پایینی محراب از بین رفته ، این بنا تا قبل از سال ۱۳۱۰ هجری شمسی محافظت نمی شد و مراسم های مذهبی در آن اجرا 

می شد؛ گفته می شود در کنار محراب نذری پخته می شد و این موضوع سبب شده تا نقوش قسمت های پایینی محراب از بین برود.
قسمت های باالیی محراب و در واقع فضای جنوبی صحن باز است و این طراحی سبب شد تا بنای داخلی از گزند شرایط بد آب و هوایی، باد و باران، پرندگان و ... 
مصون نباشد، البته یک حفاظ موقت به وسیله داربست فلزی و استفاده از چوب برای جلوگیری از بارندگی مستقیم و یا هر گونه آسیب احتمالی بر روی محراب 
نصب شده است.در قسمت شمالی آن اتاقکی سرپوشــیده به نام آرامگاه محمد بن بکران وجود دارد، این آرامگاه با دیواری مشبک از صحن جدا شده است و 
داخل و خارج آرامگاه با تزیینات کاشی کاری و گچ بری مزین شده ، سنگ قبر پیر بکران از جنس مرمر و حجاری شده است، بر جانب شرقی سنگ مزار نوشته 

شده: »اللهم صل علیه کلما ذکره الذاکرون و صل علیه کلما سها عنه الغافلون حرر الضغیف المحتاج الی رحمة ا... الغنی علی بن محمد التبریزی بفیروزان«.
بر روی قبر محمد بکران پارچه سبزی وجود دارد که به گفته مســئول نمایندگی میراث فرهنگی فالورجان این پارچه سبز توسط مردم بر روی قبر انداخته شده 
است، در کنار قبر محمد بن بکران ،قبر با ابعاد کوچک تر وجود دارد که گفته شده این قبر مربوط به یکی از شاگردان محمد بن بکران است و برخی از کارشناسان 
نیز معتقد هستند که به علت اینکه قبر بدون نام و از نظر طولی و عرضی کوچک تر است تصور می شود مربوط به همسر پیر بکران است. بدنه ها و سقف این اتاق 
گچ اندود است و روی آن آثاری از نقاشی با رنگ های سرخ، آبی و زرد دیده می شود. در منطقه انتقالی و دیوار جنوبی کتیبه ای به دو قلم ثلث و کوفی در دو ردیف 
گچ بری شده که بخش عمده آن از میان رفته است و بخش های باقی مانده با زمینه الجوردی، حاوی قسمتی از آیه ۴۸ سوره فتح به قلم ثلث و قسمتی از سوره 

دهر به خط کوفی است.
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مفاد آراء
6/183 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و
 ســاختمان هــاي فاقد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتي منطقــه غرب 
اصفهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضيــان محــرز گرديــده 
اســت لــذا مشــخصات متقاضيــان و امــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح 
 زيــر بــه منظــور اطــالع عمومــي در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهي
 مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 6293 - 1401/06/02 هيات اول آقای امير حسين مارانی 
 به شناسنامه شماره 3326 کدملي 1282994204 صادره اصفهان فرزند محمود در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان باســتثنای بهای ثمنيه اعيانی  به 
مساحت 238/63 متر مربع قسمتی از  پالک شماره  200 فرعی از 16  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان مقدار 119/31 متر مربع از 
مالکيت هر کدام از مالکين بنامهای زهره گلســتانها و فاطمه شيروانی جوزدانی از 

مورد ثبت صفحات 354 و 348 دفتر 60 امالک 
رديف 2- راي شــماره 6294 - 1401/06/02 هيات اول  خانم زهره گلستانها به 
 شناسنامه شــماره 3541 کدملي 1282997823 صادره اصفهان فرزند حسن در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان باســتثنای بهای ثمنيه اعيانی  به 
مساحت 238/63 متر مربع قسمتی از  پالک شماره  200 فرعی از 16  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان مقدار 119/31 متر مربع از 
مالکيت هر کدام از مالکين بنامهای زهره گلســتانها و فاطمه شيروانی جوزدانی از 

مورد ثبت صفحات 354 و 348 دفتر 60 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/27

م الف: 1373856  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

6/184 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومــي در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شــود . در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت 
متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تســليم و پس از اخذ رســيد 
 ظرف مدت يکماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي

 تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 5137 - 1401/05/24 هيات  سوم آقای مصطفی عارفی 
آفارانی به شناسنامه شماره 49 کدملي 1290262950 صادره اصفهان فرزند حسين 
در ششدانگ يک باب ساختمان  به مســاحت 862/84 متر مربع از  پالک شماره  
6 فرعی از 20  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 
مالکيت جعفر معينی پور طبق ســند انتقاالت 201867 مورخ 1389/09/30 دفتر 

73 خمينی شهر 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/27

م الف: 1373705  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
6/185 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
 رديف 1- راي شــماره 5286 - 1401/05/10 هيات  اول آقای محمد حســين 
رحيم زاده  به شناســنامه شــماره 1130021270 کدملي 1130021270 صادره 
اصفهان فرزند محمد علی در سه دانگ مشاع از  ششدانگ يک باب ساختمان  به 
مساحت 101/12 متر مربع قسمتی  از  پالک شــماره  2985 فرعی از 18  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت دفتر امالک 

الکترونيک 139820302025013174 و 139820302025013173
 رديف 2- راي شــماره 5285 - 1401/05/10 هيــات  اول خانم مائده افتخاری 
رنانی  به شناسنامه شماره 1272480674 کدملي 1272480674 صادره اصفهان 
فرزند اصغر در سه دانگ مشاع از  ششدانگ يک باب ساختمان  به مساحت 101/12 
متر مربع قســمتی  از  پالک شــماره  2985 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از مورد ثبت دفتــر امالک الکترونيک 

139820302025013174 و 139820302025013173
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/27

م الف: 1374849  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

6/186 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 5965 - 1401/05/26 هيات  اول آقای مجتبی تيموری 
جروکانی به شناسنامه شماره 409 کدملي 1141909571 صادره خمينی شهر فرزند 
رمضانعلی در ششدانگ يک باب ساختمان  به مساحت 146 متر مربع  پالک شماره  
66  فرعی از 44  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکيت رمضانعلی تيموری مورد ثبت صفحه 274 دفتر 398 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/27

م الف: 1374940  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

6/187 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 1187 مورخ 1401/04/20 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 

 ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت  آقای 
حشــمت ا... صديقی قهفرخی به شناسنامه شــماره 297 کدملی 4622353512 
صادره فرزند اميرقلی در ششــدانگ يکباب خانه به مســاحت 180/04 متر مربع 
مفروزی از پالک شماره 1 فرعی از 4483 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 سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/27

م الف: 1374564  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

6/188 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160302023000463 مــورخ 1401/05/25 هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی اداره ثبت اســناد و امالک مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی دولت جمهوری اسالمی ايران به نمايندگی وزارت آموزش و 
پرورش به شناســه ملی 14000290195 در ششدانگ يکباب مدرسه به مساحت 
1634/99 متر مربع به پالک 4833 اصلی واقع در بخش 4 اداره ثبت اسناد و  امالک 
مرکزی اصفهان خريداری از مالک رســمی علی آهنی   طبق قولنامه عادی محرز 
گرديده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند.
بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادرخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/27

م الف: 1375091  ابوالفضــل ريحانی رئيس منطقه ثبت اســناد و امالک 
مرکزی اصفهان   

مفاد آراء
6/189 آگهی موضــوع ماده 3 قانون ومــاده 13 آئين نامه قانــون تعيين تکليف 
 وضعيت ثبتــی واراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر رای شــماره

 2227 14016030200700 مورخ 24 / 05 / 1401  هيــات اول موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمدعلی توکلی فرزند قاسم بشماره شناســنامه 442 وکدملی 1110887760 
صادره از فالورجان درششدانگ يک باب خانه نيمه ساز به مساحت  252 مترمربع 
پالک 68 و 69فرعی از 406 اصلی واقع در گارماسه خريداری مع الواسطه ازمالک 
رسمی آقای حسين توکلی گارماسه محرزگرديده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس 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 وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/27

م الــف: 1372112 محمد علی ناظمی اشــنی رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
6/190 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره 1715 مورخ 1401/6/3 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت   آقای 
محمد علی مهدی پور به شناســنامه شــماره 73  کدملی 1288638604 صادره 
اصفهان  فرزند ابوالقاســم  در ششــدانگ يکباب خانه به مســاحت 200/03 متر 
مربع پالک شماره 3738  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان می باشد که به موجب سند شماره 28961 مورخ 1388/11/20 دفتر 101 
اصفهان مقدار 2/5 دانگ مشاع از ششــدانگ پالک ثبتی 3738 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به آقای  محمد علی مهدی پور فرزند ابوالقاســم انتقال قطعی يافته 
است و همچنين مقدار نيم دانگ مشاع از ششــدانگ پالک مزبور برابر يک فقره 
اظهار نامه بنام سکينه مال محمد پذيرش ثبت شده است و بنامش در جريان ثبت 
می باشد و مقدار نيم دانگ قيد شده فوق الذکر از طرف آقای ابوالقاسم مال محمد 
دستجردی فرزند حسين به متقاضی واگذار شده اســت که در متن بيع نامه مورخ 
86/10/13 قيد شــده است که » آقای ابوالقاســم مال محمد دستجردی  از طرف 
پدرش، آقای حسين مال محمد واگذاری گرفته و نامبرده اخيرالذکر نيز از مادرش، 
خانم سکينه مال محمد نيز واگذاری گرفته است« و متقاضی نيز به موجب يک فقره 
استشهاديه محلی که به تاييد شهود محلی رسيده است اعالم داشته به مالک رسمی 
) سکينه مال محمد( دسترســی ندارد بنابراين مقداری از مالکيت متقاضی در ازای 
 مالکيت رسمی مشاعی و مقداری نيز در ازای بيع نامه عادی از طرف مالک رسمی

 می باشد. 
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند
 می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/11

م الف: 1381608  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

6/196  شــماره نامه: 140185602033002176- 1401/06/19 چون تمامی 
ششدانگ يک قطعه بائره در کوی آستانه  پالک ثبتی  387  فرعی از يک- اصلی 
واقع در روستای فريزهند جزء بخش 10 حوزه  ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده 
ثبتی به نام  آقای عزيزاله فتاحی پور و غيره فرزند محمد علی در جريان ثبت است 
و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينک بنا به دستور قسمت 
اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز 
دوشنبه مورخه 1401/07/25  ساعت 10 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 صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد.

تاريخ انتشار:1401/06/27  م الف: 1379935 رحمت اله شاهدي سرپرست 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نطنز



اهدای اعضای بدن بیمار کاشانی به بیماران نیازمند
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: اهدای اعضای بدن بیمار کاشانی به چند بیمار نیازمند زندگی دوباره بخشید.حامد یزدان پناه اظهار کرد:مرحوم 

سعید زیارتی نیاسر، بیمار ۴۵ ساله به علت عارضه سکته قلبی به مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان منتقل و بستری شد.
وی تصریح کرد: این بیمار با وجود انجام اقدامات درمانی توسط تیم پزشکی دچار مرگ مغزی شد که با رضایت و فداکاری خانواده او، کبد و سایر نسوج قابل پیوند 
به بیماران نیازمند اهدا شد.معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان، گفت: اقدام خداپسندانه و نوع دوستانه این خانواده، زندگی دوباره به خانواده های دردمند 
می بخشد.یزدان پناه افزود: هر بیمار مرگ مغزی جان هشت بیمار نیازمند پیوند اعضا )اعضای حیاتی مثل کلیه، قلب، کبد، ریه و پانکراس( را می تواند نجات دهد.
وی تصریح کرد: عالوه بر اعضای حیاتی، نسوج و بافت نیز برای پیوند به افراد داری معلولیت استفاده می شود.یزدان پناه گفت: فراهم آوری اعضا از بیماران مرگ 
مغزی از سال ۱۳۸۷ در دانشگاه علوم پزشکی کاشان شروع شده و تاکنون بالغ بر ۵۰ بیمار اهدای عضو شده اند.داوطلبان اهدای عضو می توانند با مراجعه به پورتال 

www.ehda.ir نسبت به تکمیل فرم و دریافت کارت اهداء اقدام کنند.

مجوزی برای فعالیت معدن در محدوده کوه کرکس نطنز صادر نمی شود
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان اظهار کرد: هیچ مجوزی برای فعالیت معدن در محدوده کوه کرکس شهرستان نطنز صادر نمی شود و موضوع استقرار معدن 
جدید در این محدوده منتفی است.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: این ممنوعیت هر نوع ماده معدنی فلزی و غیرفلزی در این منطقه را نیز 
شامل می شود.محمدعلی کاظمی افزود: به استناد ماده ۲ قانون معادن )مصوب۱۳۹۰( در اجرای اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر 
معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی، صدور اجازه انجام فعالیت های معدنی، نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیت معدنی، دستیابی به ارزش 
افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی 
کشور به عهده وزارت صنعت، معدن وتجارت است.وی در ادامه افزود: چنانچه استعالمی از سوی اداره کل صنعت معدن و تجارت استان در سایر مناطق آن شهرستان به 
این اداره کل واصل شود پس از بررسی محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی و طرح موضوع در کمیته بررسی امور معادن و با رعایت اصول و مقررات، روند پاسخگویی 

به استعالمات واصله حسب تکلیف قانونی صورت می پذیرد.
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معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش اصفهان:

خانواده ها زودتر، فرزندان شان را در مدارس ثبت نام کنند
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان از خانواده هایی که هنوز فرآیند ثبت 
نام فرزندان دانش آموز خود را تکمیل نکرده اند خواست تا پیش از شروع سال جدید تحصیلی آن ها را در 
مدارس نام نویسی کنند.سیداحمدرضا بنی لوحی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۹۵ درصد دانش آموزان 
استان در مدارس نام نویسی کرده اند، افزود: افراد باقی مانده احتماال درگیر جابه جایی محل سکونت 
بوده اند، اما الزم است تا اول مهر در مدارس ثبت نام کنند.وی تاکید کرد: از اولویت های دستگاه تعلیم 
و تربیت استان برای سال تحصیلی جدید، جلوگیری از بازماندن دانش آموزان از تحصیل است و برای 
این منظور تا آخرین روز شهریور ثبت نام در مدارس ادامه دارد.دبیر پروژه مهر تحصیلی استان اصفهان به 
اقدامات انجام شده برای تامین فضا و تجهیزات آموزشی و رفع کمبود نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: 

هم فضای آموزشی برای تمام دانش آموزان پیش بینی شده هم هیچ کالسی بدون معلم نخواهد بود.
 

رییس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش استان خبرداد:

بسته های تشویقی تاکسیرانی برای جذب دوباره رانندگان
رییس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: اکثر رانندگان سرویس 
مدارس در ایام کرونا به مشاغل دیگری روی آوردند و برگرداندن آنها، کار سختی است.شهرام صانعی در 
گفت وگو با تسنیم با اشاره به اهمیت سرویس مدارس، اظهار داشت: از روز چهاردهم فروردین ماه سال 
جاری که با دستور وزارت آموزش و پرورش مدارس بعد از وقفه ای طوالنی به صورت حضوری فعالیت خود 
را آغاز کردند، اهمیت سرویس مدارس خود را نشان داد.وی افزود: حدود یک ماه و نیم که با یک شهر قفل 
شده و با ترافیک بسیار سنگین مواجه شدیم، مسئوالن متوجه شدند سطح اهمیت سرویس مدارس 
بسیار بیشتر از آن چیزی است که تصور می شــود.رییس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان با بیان اینکه از اوایل خرداد جلسات کارگروه ماده ۱۸ فعال شد، گفت: این کارگروه 
متشکل از سه عضو اصلی رییس ) آموزش و پرورش(، دبیر )شهرداری یا  سازمان تاکسیرانی(  وضلع 
سوم نماینده اولیای دانش آموزان مسئولیت برنامه ریزی و هماهنگی سرویس مدارس برای هر شهر را 
به عهده دارد.وی ادامه داد: برحسب مورد از دستگاه هایی  چون پلیس راهور، پلیس راه، شهرداری ها و 
ارگان های دیگر برای حضور در جلسه دعوت به عمل می آید.صانعی تصریح کرد: مهم ترین اولویت های این 
جلسات دو موضوع حساس  فراخوان راننده و تعیین نرخ خدمات بود، قبل از کرونا حدود ۸ هزار راننده 

حمل و نقل دانش آموزی را به عهده داشتند ولی بعد از کرونا به ۱6۰۰ راننده کاهش یافت.
 

رییس اورژانس پیش بیمارستانی استان:

روزانه سه هزار تماس با اورژانس استان اصفهان برقرار می شود
رییس اورژانس پیش بیمارستانی اســتان اصفهان گفت: به طور متوسط روزانه دو هزار ۵۰۰ تا سه هزار 
تماس با فوریت های پزشکی اصفهان گرفته می شود.فرهاد حیدریان اظهار کرد: از شهریور سال گذشته 
تا کنون یک میلیون تماس با فوریت های پزشکی استان اصفهان برقرار شده که نتیجه آن انجام بیش 
۳۱۱ هزار ماموریت بوده است.وی افزود: حجم ماموریت هایی که در طول سال انجام می شود باالست 
که توسط ۱6۱ پایگاه اورژانس که در استان اصفهان وجود دارد، انجام می شوند. باوقوع سالیانه ۱۵۵ هزار 
ماموریت در شهرستان اصفهان، می توان گفت قسمت عظیمی از ماموریت های استان در این شهرستان 
انجام می شود.رییس اورژانس پیش بیمارســتانی اصفهان عنوان کرد: به طور متوسط روزانه دو هزار و 
۵۰۰ تا سه هزار تماس با فوریت های پزشکی اصفهان گرفته می شود و در پنج ماهه ابتدایی امسال ۱۲۳ 
هزار ماموریت انجام شــده و ۲۵ درصد از ماموریت های انجام شده مربوط به حوادث ترافیکی و مابقی 
درخصوص مشکالت قلبی، مغز و اعصاب و سایر موارد بوده است.وی تصریح کرد: در یک سال گذشته 
توسط نیروهای اورژانس ۱6۰ مورد احیای قلبی ریوی موفق انجام شده است و اگر در محل امدادخواهی 

عملیات احیا برای آن ها آغاز نمی شد، احیای آن ها در بیمارستان نتیجه  مطلوبی نداشت.

با مسئولان جامعه

در مراسم افتتاحیه مدرسه ویژه ناشنوایان حاج نصرا... علینقیان اصفهان همزمان با مراسم 
افتتاح متمرکز پروژه های آموزشی، ورزشی و پرورشی کشور با ۹ هزار کالس درس مطرح شد؛

مدرسه سازی؛ خدمت و نعمت ماندگار 

مراسم افتتاحیه مدرسه ویژه ناشنوایان حاج نصرا... 
علینقیان اصفهان همزمان با مراســم افتتاح متمرکز 
پروژه های آموزشی، ورزشی و پرورشی کشور با ۹ هزار کالس درس، با 
حضور مدیرکل آموزش و پرورش، مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس و 
رییس مجمع خیران مدرسه ساز استان اصفهان و نماینده اصفهان در 
مجلس شورای اسالمی برگزارشد. این مدرسه در زیربنا زمین هزار و ۳۰۰ 
متر، زیربنای آموزشــی ۹۸۴ متر در شــش باب کالس، سه باب اتاق 
اداری، یک باب سالن اجتماعات، سه باب کارگاه، یک باب اتاق بازی و 

یک باب کتابخانه در منطقه خوراسگان افتتاح شد.

ساخت یک بنای خیر باعث ماندگاری نام خیران است
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در این مراسم گفت: ساخت 
یک بنای خیر، باعث ماندگاری یک نعمت الهی و ماندگاری نام فردی 

است که بنا را احداث کرده و کسی که بنا به نام او احداث شده است.
محمدرضا ابراهیمی اظهار کرد: این جلسه، جلسه تکریم از واژه خیر و 
خیراندیشی است؛ واژه ای که در کنار معنی لغوی خود، فرهنگ، آموزه ای 
دینی و اخالقی است و بسیاری از واژگان ادبیات و فرهنگ را در دل خود 
جای داده اســت.وی افزود: خداوند برخی افراد را انتخاب می کند تا 

اقدامی انجام دهند که ماندگار باشد. دنیا فانی است و زمان می گذرد؛ 
اما گاهی اوقــات با روش هایی می تــوان آن را مانــدگار کرد.مدیرکل 
آموزش و پرورش استان اصفهان ادامه داد: مرحوم علینقیان فرزندانی 
را تربیت کرد که فرهنگ انســان دوســتی در آنها شکوفاست بنابراین  
ماندگار می شود. ساخت مدرسه ویژگی خاصی دارد؛ در مدرسه انسان 
ساخته می شود پس هم بنای مدرسه و هم کار مدرسه، خیر است.وی 
خاطرنشان کرد: مدرسه ساختن از بین ساخت همه بناها، خاص است 
و خداوند را شاکریم که خداوند این خانواده را برای انجام این کار خیر 
در منطقه محروم ناحیه شــش که از لحاظ جمعیتی به سرعت درحال 
افزایش اســت، انتخاب کرده، برخی مدارس این منطقه فرسوده و از 
استفاده خارج می شوند و باید بتوانیم کیفیت آموزشی و پرورشی را در 
این منطقه افزایش دهیم، مدرسه سازی در همه مناطق خوب است؛ اما 

مدرسه سازی در برخی مناطق نظیر منطقه شش ویژه تر است.

ساخت 10 مدرسه خیرساز در ناحیه 6 استان اصفهان
مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس اســتان اصفهان نیز گفت: به همت 
خیران در ناحیه شــش ۱۰ پروژه درحال اجراست که شامل 6۹ کالس 
درس می شــود.مجید نســیمی افزود: چهار پــروژه کلنگ زنی نیز در 

دست اجراســت که دو مورد از این پروژه ها در قهجاورستان و دو مورد 
در کوهان بوده و یکی از پروژه های مذکور در قهجاورســتان، هنرستان 
است.مدیرکل نوســازی و تجهیز مدارس استان اصفهان تصریح کرد: 
بخشی از دانش آموزان شرایط و نیازهای خاص دارند و با وجود اینکه 
سعی می شود، این دانش آموزان از سایرین جدا نشوند، امکان تحصیل 
با دانش آموزان عادی برای برخی فراهم نیســت و به همین دلیل نیاز 
به مدارس خاصی داریم.وی اضافه کرد: پروژه ای که امروز بهره برداری 
می شود، پروژه شش کالسه و خاص دانش آموزان کم شنوا و ناشنواست 
که طراحی ویژه ای دارد. با مطالعات انجام شده، اجزای انتخاب شده 
برای این مدرســه شــرایط خاص خود را دارد و با همت خیر علینقیان 

انجام شده است.

44 مدرسه تخریبی و دارای مشکل در ناحیه 6 وجود دارد
مجتبی مالاحمدی، رییس مجمع خیران مدرسه ساز اصفهان نیز در 
این مراســم، اظهار کرد: در مجمع خیران مدرسه ساز استان اصفهان، 
۱۵۰۰ خیر مدرسه ســاز حضــور دارنــد و ۸۵۰۰ کالس درس در طول 
۲۲ سال تقدیم آموزش و پرورش استان شــده است.وی افزود: در 
شرایط اقتصادی و بسیار سخت حاکم بر کشور، در ماه گذشته رکورد 
بی ســابقه ای مبنی بر امضای تفاهم نامــه ۱۵۰ کالس درس به همت 
خیران ثبت شــده اســت.رییس مجمع خیران مدرسه ساز اصفهان 
تصریح کرد: مجمع خیران مدرسه ساز، شریک ۵۰ درصدی آموزش و 
پرورش است و در حوزه مدارس استثنایی و مدارس خاص سهم ۷۰ 
درصدی دارد. در حال حاضر در کشور حدود ۱۲۰ پروژه در حوزه مدارس 
استثنایی در دست اقدام است.وی با بیان اینکه ناحیه شش استان 
اصفهان بسیار محروم است و ۴۴ مدرسه تخریبی و دارای مشکل در 
این ناحیه وجود دارد، اضافه کرد: ســاخت مدرسه بسیار خوب است، 
اما ســاخت مدرســه برای دانش آموزان دارای نیازهای خاص، یک 

ضرورت است.

ساخت مدرسه یا اماکن عام المنفعه خیر ماندگاری برای افراد است
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اســالمی گفت: ســاخت 
مدرســه یا اماکن عام المنفعه خیر ماندگاری برای افراد اســت که تا 
ســال ها برای نام فرد می ماند.عباس مقتدایی در این مراسم اظهار 
کرد: ساخت مدرســه یا اماکن عام المنفعه خیر ماندگاری برای افراد 
اســت که تا ســال ها برای نام فرد می ماند.وی با بیان اینکه مدرسه 
محل خیر است، افزود: کســانی که نوعی محدودیت دارند کمتر مورد 
توجه هستند، اگر نیاز این افراد برطرف شود یک خیر مضاعف است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه وقف 
در خوراسگان از گذشته مرسوم بوده است، ادامه داد: از گذشته افراد 
در این منطقه زمین های خود را برای مدرسه وقف می کردند و خیران 
خوراسگان زبانزد بودند.مقتدایی تاکید کرد: همواره در جلسات ملی 
گفته ام که اصفهان خیران زیادی در سراسر کشور دارد و بخشی از این 

دسته خیران مدرسه ساز هستند که در کشور پررنگ بوده اند.
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ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی

با مسئولان
س: ؟؟؟

عک

مفاد آراء
6/191 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رســمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار 
بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی 
تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اســت در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات اســناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
برابر رای شماره 140160302018000330 مورخ 1401/05/11 و کالسه پرونده 
1400114402018000019 بنام محمدرضا مددکن فرزند غالمحســین شماره 
شناسنامه 718 کدملی 1285834496 نسبت به شــش دانگ یک باب کارگاه به 
مساحت 126.30 مترمربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 320 اصلی واقع در منطقه 
صنعتی دولت آباد بخش 16 حوزه ثبت دولت آباد برخوار در ازای سند رسمی ابتیای به 

شماره 84558 مورخ 1398/09/25 دفترخانه 96 دولت آباد به نام متقاضی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/27
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/07/11

م الف: 1380764 محمدرضا بیکیان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار  
مفاد آراء

6/192 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رســمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد 
برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی 
تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است 
لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  

می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات اســناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
برابر رای شماره 140160302018000333 مورخ 1401/05/11 و کالسه پرونده 
1395114402018000092 بنام خانم فهیمه الســادات حســینی سبدانی فرزند 
سیدرسول شــماره شناســنامه 1271255863 کدملی 1271255863 نسبت به 
شش دانگ یک باب کارگاه به مســاحت 532.82 مترمربع احداثی بر روی قسمتی 
از پالک 397 اصلی واقــع در اصفهان خیابان زینبیه خیابان غفــاری قبل از پمپ 
بنزین 110 کوچه سردخانه بخش 16 حوزه ثبت دولت آباد برخوار طبق مبایعه نامه 
عادی خریداری بصورت مع الواسطه از خانم فاطمه یزدی به شماره 11836 مورخ 

1366/10/05 دفترخانه 72 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/27
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/07/11

م الف: 1381642  محمدرضا بیکیان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار  
مفاد آراء

6/193 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رســمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار 
بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی 
تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اســت در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات اســناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
برابر رای شماره 140160302018000331 مورخ 1401/05/11 و کالسه پرونده 
1400114402018000021 بنام محمدرضا مددکن فرزند غالمحســین شماره 
شناسنامه 718 کدملی 1285834496 نسبت به شــش دانگ یک باب کارگاه به 
مساحت 99.73 مترمربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 320 اصلی واقع در منطقه 

صنعتی دولت آباد بخش 16 حوزه ثبت دولت آباد برخوار در ازای سند رسمی ابتیای به 
شماره 83782 مورخ 1398/07/03 دفترخانه 96 دولت آباد به نام متقاضی

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/27
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/07/11

م الف: 1380786  محمدرضا بیکیان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار  
مفاد آراء

6/194 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  1186 14016030200700 مورخ 22 / 03 / 1401  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای عبدالصمد جزینی درچه فرزند تقی بشماره شناسنامه 123 وکدملی 
1141850109 صادره از خمینی شــهر درششــدانگ یک باب خانه نیمه ساز به 
مساحت  36 / 149 مترمربع پالک 22 فرعی از 667 اصلی واقع در بلوارشفق اصفهان 
خریداری رسمی ازمالک رسمی محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/11

م الف: 1380754 محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مزایده 

6/195  شــماره مزایده: 140104302131000005 تاریخ واقعی انجام مزایده: 
1401/07/12  چون به موجب پرونده اجرائی کالســه فوق آقای مرتضی بقائی 
نائینی فرزند اصغر برابر سند نکاحیه 3200 مهریه به خانم فریده مهردادی فرزند 
ابوالقاسم بدهکار می باشد و شــش دانگ یک قطعه زمین به پالک ثبتی 1500 
فرعی از 19627 اصلی بخش دو نائین به مساحت دویســت و  چهل و دو متر و 
چهل دسیمتر مربع که سند آن ذیل ثبت شــماره 5989 در صفحه 148 دفتر 82 
امالک با شــماره چاپی 064509 ثبت و به نام آقای مرتضی بقائی نائینی فرزند 
اصغر صادر شده است بازداشــت گردیده که طبق نظر هیات کارشناسان رسمی 
دادگستری شش د انگ پالک فوق به مبلغ 13/321/000/000 )سیزده میلیارد 
و سیصد و بیســت و یک میلیون( ریال ارزیابی شــده و پالک فوق فاقد اعیانی 
مفید که بصورت زمین محصــور و در حال حاضر بصورت انبــاری کاربرد دارد 

می باشد و پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز سه شــنبه مورخ 1401/7/12 در 
اداره ثبت اســناد و امالک نائین واقع در نائین میدان غدیر خیابان شــهرداری 
اداره ثبت اســناد و امالک نائین از طریــق مزایده به فروش می رســد. مزایده 
از مبلغ 13/321/000/000 ریال شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی نقدا 
فروخته می شــود. الزم به ذکر است جهت شــرکت در مزایده منوط به پرداخت 
ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی می باشد و تا ســاعت قبل از دوازده روز مزایده 
چنانچه فیش واریزی در محل مزایده موجود باشــد حق شــرکت در جلســه را 
دارد و برنده مزایده مکلف اســت مابه التفاوت مبلغ فــروش را ظرف پنج روز از 
تاریخ مزایده به حســاب صندوق دولت تودیع نمایــد و چنانچه در مهلت مذکور 
به حســاب صندوق واریز نکند مبلغ ده درصد قابل اســترداد نبوده و به حساب 
خزانه واریز خواهد شــدو در این صورت عملیات مزایده از درجه ا عتبار ساقط و 
مزایده تجدید می گــردد و پرداخت بدهی های مربوط بــه آب، برق، گاز اعم از 
حق انشعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها 
باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم 
از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است و 
نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینــه های فوق  از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد خواهد شــد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد 
ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی 
 در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شــد.  تاریخ انتشار: 1401/6/27 

 م الف: 1380909  اداره ثبت اسناد و امالک نائین

مفقودی  سند فروش
اینجانب فیــروزه محمــدی روزبهانی مالــک خودرو 
ســواری پژو پــارس مدل 1389 به شــماره شاســی 
NAAN01CA9AK776714 و شــماره موتــور 
12489035089 بعلت فقدان اســناد فــروش تقاضای 
 رونوشــت المثنی اســناد مذکــور را نموده اســت. 
لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور 
دارد ظــرف ده روز بــه دفتر حقوقی ســازمان فروش 
شــرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان 
ســمند مراجعه نماید. بدیهی اســت پس از انقضای 

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. 



یکشنبه 27   شهریو ر  1401 / 21 صفر 1443 / 18 سپتامبر 2022 / شماره 3628

لحظات وحشتناک برای پورتو؛

 حمله به خانواده سرمربی »طارمی« با سنگ!
گروهی از هواداران پورتو بعد از باخت ســنگین این تیم در لیگ قهرمانان اروپا مقابل کالب بروژ 

بلژیک، به همسر و فرزندان سرمربی پورتو حمله کردند.
تیم فوتبال پورتو پرتغــال در دومین دیدار خود در مرحله گروهی لیــگ قهرمانان اروپا به مصاف 
کالب بروژ بلژیک رفت و با نتیجه سنگین ۴ بر صفر شکست خورد. مهدی طارمی مهاجم ایرانی 
پورتو به دلیل محرومیت در این مسابقه حضور نداشت. بعد از پایان این بازی، خانواده »سرجیو 
کونسیسائو« ســرمربی پورتو لحظات ترســناکی را تجربه کردند. طبق گزارش روزنامه »رکورد« 
پرتغال، »لیلیانا کونسیسائو« همسر و رودریگو و ژوزه دو فرزند او در پایان مسابقه و هنگام ترک 

ورزشگاه از سوی عده ای از هواداران با پرتاب سنگ مورد حمله قرار گرفتند.
به نوشته این روزنامه، زمانی که همسر و فرزندان کونسیســائو در اتومبیل بودند، سنگ هایی به 
ســمت این اتومبیل پرتاب شد و عالوه بر لیلینا، ســنگ حداقل به یکی از فرزندان او هم برخورد 
کرد. رکورد همچنین اعالم کرد سرمربی پورتو به سرعت در جریان این اتفاقات قرار گرفته است و 

خانواده او لحظات شوکه کننده ای را پشت سر گذاشته اند.
 

تمدید قرارداد »گاوی« با بارسلونا
گاوی، پدیده فصل گذشته بارسلونا، قراردادش را رسما تمدید کرد و تا 2026 ماندنی شد.

قرارداد گاوی، ستاره جوان و خوش آتیه باشگاه بارسلونا، در تابستان سال 2023 به پایان می رسید 
و باشگاه های بزرگی به دنبال خرید او بودند. اخیرا عنوان شــد که دو باشگاه لیگ برتری تمایل 
جدی برای جذب گاوی دارند؛ اما خیال مدیران بارسا از تمدید با او راحت بود و در نهایت نیز این 
اتفاق رخ داد. فابریتزیو رومانو)خبرنگار مشــهور نقل و انتقاالتی( ادعا کرد که گاوی قراردادش را 

تمدید کرده و باشگاه بارسلونا رسما این خبر را تایید کرد.
طبق ادعای موندودپورتیوو، مــاه جوالی دو طرف بــرای تمدید قرارداد به توافق رســیده بودند 
ولی مشــکل اینجا بود که گاوی هنوز 18 ساله نشــده بود. یک ماه پیش او 18 ساله شد تا دیگر 
مشــکلی برای عقد قرارداد رسمی با بارســلونا نداشته باشــد. همچنین انتقال میرالم پیانیچ به 
 الشارجه نیز کمک کرد تا بارسا بتواند دستمزد گاوی را افزایش داده و قرارداد جدید او را در اللیگا 

ثبت کند.
 

 تصمیم نهایی »پی اس جی« در مورد »مسی«
 و »راموس«

اکیپ ادعا کرد که مدیران پی اس جی برای ارائه پیشنهاد تمدید قرارداد به لیونل مسی و سرخیو 
راموس، به جمع بندی نهایی رسیده اند.

لیونل مسی و سرخیو راموس در تابســتان 2021 بود که به پی اس جی پیوستند. لیونل مسی به 
هیچ عنوان قصد جدایی از بارسا را نداشت ولی پس از اینکه باشگاه کاتاالن اعالم کرد توانایی مالی 
برای تمدید با او را ندارد، در نهایت چاره ای جز جدایی نداشت و راهی پی اس جی شد. بر خالف آن 
چیزی که سال قبل ادعا شد، قرارداد مسی دو ساله است و در آن بند تمدید تا 2025 وجود ندارد. 

به این ترتیب مسی می تواند تابستان سال بعد از پی اس جی جدا شود.
در پاریــس هیچ تردیدی بــه توانایی های مســی ندارند و مــی خواهند او را برای ســال های 
بیشــتری حفظ کنند. طبــق ادعای اکیــپ، پیشــنهاد تمدید، قبل از شــروع جــام جهانی به 
مســی ارائه خواهد شــد ولــی احتمــاال او پاســخ نهایی را بــه پس از جــام جهانــی موکول 
 خواهــد کــرد. پــی اس جــی همچنیــن قصــد دارد بــه ســرخیو رامــوس نیــز پیشــنهاد 

تمدید بدهد. 

خبر  روز

رضا عنایتی در آبادان؟
شنیده می شود که مســئوالن صنعت نفت آبادان مذاکراتی با رضا عنایتی داشــته اند.پس از جدایی 
علیرضا منصوریان از صنعت نفت آبادان این باشگاه رضا پرکاس را در رأس کادرفنی قرار داد و پرکاس 
صنعت نفت را آماده لیگ بیست و دوم کرد. اگرچه االن برای قضاوت عملکرد تیم زود است؛ اما با این 
حال نتایج صنعت نفت در شش هفته ابتدایی باب میل هواداران صنعت و مسئوالن این باشگاه نبوده 
و شنیده می شود که آن ها مذاکراتی با رضا عنایتی سرمربی پیشین هوادار داشته اند.صنعت نفت در 
شش هفته ابتدایی چهار شکست، یک پیروزی و یک تساوی به دست آورده  و با ۴ امتیاز در رده پانزدهم 

جدول قرار گرفته  است.
رضا عنایتی، پس از آوردن هوادار به لیگ برتر این تیم را به رده یازدهم رســاند و پس از حفظ سهمیه 
هوادار در لیگ، در پایان فصل از جمع شانزده سرمربی لیگ برتری خارج شد.باید دید آیا اولین تغییر 

در نیمکت یک تیم لیگ برتری در این وقفه که به دلیل فیفادی پیش آمده، رخ خواهد داد یا خیر .
 

»منصوریان« پیشنهاد نفت آبادان را رد کرد
ســرمربی فصل قبل نفت آبادان قصدی برای بازگشــت به این تیم ندارد. احمد پارو اخیرا به عنوان 
مدیرعامل باشــگاه صنعت نفت آبادان جانشین جهانگیر کی شمس شــد. این در شرایطی است که 
آبادانی ها در شش هفته ابتدایی لیگ برتر، نتایج ضعیفی کسب کرده و فقط یک رتبه با انتهای جدول 
فاصله دارند. به همین دلیل هواداران صنعت نفت در هفته های اخیــر با انتقاد از عملکرد رضا پرکاس 

خواستار برکناری او شده اند.
پس از تغییر و تحوالت صورت گرفته در مدیریت باشگاه، ظاهرا پیشنهادی به علیرضا منصوریان برای 
بازگشت به صنعت نفت مطرح شــده که البته ســرمربی فصل قبل این تیم، آن را رد کرده است.حال 

باید دید آیا باشگاه صنعت نفت همچنان در ادامه فصل با سرمربی بومی خود همکاری خواهد کرد؟
 

تکذیب اختالف در تیم ملی فوتبال اروگوئه به خاطر لیست 
بازی با ایران

مهاجم تیم ملی اروگوئه اختالفش با سرمربی این تیم به خاطر لیست بازی با ایران را رد کرد.تیم ملی 
فوتبال اروگوئه خود را آماده انجام دو بازی تدارکاتی مقابل ایران و کانادا می کند. دیدار با ایران، روز اول 
مهر ماه در کانادا برگزار می شود و اروگوئه تمریناتش را برای این مسابقه آغاز کرده است.یکی از نفراتی 
که از سوی »دیگو آلونسو« سرمربی اروگوئه دعوت نشده اســت، »برایان رودریگز« وینگر و مهاجم 
باشگاه آمه ریکاست. این موضوع باعث شد تا شایعاتی از اختالف و درگیری رودریگز و آلونسو مطرح 
شود. با این حال مهاجم اروگوئه این شایعات را رد کرد و گفت: همه چیز بین من و مربی خوب است. 
حقیقت این است که از قبل مصدومیت هایی داشتم که دو تا سه ماه طول کشید.وی افزود: من تصمیم 

مربی را درک می کنم، بدیهی است که از حضور در لیست تیم برای جام جهانی خوشحال خواهم شد.
 

پرسپولیسی ها همچنان علیه »کی روش«
با وجود دعوت 6 بازیکن پرسپولیس به اردوی تیم ملی هنوز بعضی از هواداران پرسپولیس از او انتقاد 
می کنند. ریشه مشکالت هواداران پرسپولیس با کارلوس کی روش به زمان مربیگری برانکو و درگیری 
های کی روش و برانکو برمی گردد. حتی حاال که 6 پرسپولیسی به اردو دعوت شده اند و شاید اسماعیلی 
فر هم دعوت شود، پرسپولیسی ها از کارلوس انتقاد کرده و به لیست بازیکنان او اتهاماتی را وارد کرده 

اند. کاری که معموال استقاللی ها با لیست اسکوچیچ می کردند.
البته تیم ملی هیچ دیداری در تهران ندارد که کی روش با هواداران پرســپولیس مواجه شــود؛ اما به 
هرحال پرسپولیسی ها در فضای مجازی علیه او جبهه گرفته اند و حتی بسیاری از آنها با مربی شدن 

کی روش در تیم ملی مخالفند.

خارج از گود

کی روش: 

از کسی کینه ای ندارم
نشست مسئولین فدراسیون فوتبال با کارلوس 
کی روش درباره برنامه های پیش رو و مســیر 
تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی قطر برگزار 
شد.به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، 
نشست مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال 
به همراه مهدی محمد نبــی، نایب رییس اول 
فدراسیون و منصور قنبرزاده، نایب رییس دوم 
فدراسیون با کارلوس کی روش، سرمربی تیم 

ملی فوتبال در مرکز ملی فوتبال برگزار شد.
کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی فوتبال در 
ابتدای این نشست گفت: بسیار خوشحالم که 
دعوتم کردید. جناب تاج و من ســوابقی داریم 
که به لحاظ سن و ســال ماموریت های مان را 
متوجه می شویم. برگشــته ام و چشم داشتی 
ندارم و فقط به دلیل اینکــه خاطره ای خوش 

برای مردم به یادگار بگذارم، در ایران هستم.
وی در ادامــه افزود: چالش را دوســت دارم تا 
جایی که به موفقیت تیم ملی ختم شود. هیچ 
کینه از کســی ندارم و از اینکــه مذاکراتی را با 
مهدی تاج درباره سرمربیگری تیم ملی فوتبال 
ایران داشتم و قبول کردم، از ایشان بسیار تشکر 
می کنم. در واقع رییس فدراســیون فوتبال با 
دعوت از مــن، بزرگی خودشــان و خدمت به 
فوتبال کشورشان را نشان دادند. باید دست به 
دست هم داده و کارهای زیادی را انجام دهیم. با 
تمام توان خود ،در ادوار جام جهانی حضور داشته 
و امیدوارم مثمرثمر باشیم. با اعتمادی که رییس 
فدراسیون و هیئت رییســه کردند، وظایف من 
بسیار سنگین تر است. تجربه کافی دارم و نباید با 
رسانه ها بجنگیم، باید آنقدر خوب عمل کنیم که 
همگی از ما دفاع کنند.کی روش در ادامه بیان 
کرد: در جام جهانی در گروهی هستیم که عالوه 
بر رســانه های داخلی، بســیاری از رسانه های 
خارجی به مــا می پردازند. لــذا نظم و انضباط 
در این راستا بسیار مهم اســت. از نظر فوتبالی 
در گــروه خاصی قرار داریــم و از نظر اجتماعی 
و سیاسی می دانم که فدراســیون فوتبال چه 
انتظاری از من دارد. در رابطــه با اینکه گفته اند 
کی روش به فدراسیون فوتبال دستور می دهد، 
باید بگویم بین من و رییس توافق صورت می 

گیرد و این گونه نیست.

فوتبال جهان

وز عکس ر

 »جواد« هم
 هالک می شود!

جوادکاظمیان به تازگی ویدئویی از 
ورزش کردن خودش در باشگاهی 
منتشر کرده که باعث شده سوژه 
کاربران فضای مجازی شــود. او 
در این ویدئو نشــان می دهد که 
با قدرت پاهایــش در حال زدن 
وزنه ای 320 کیلوگرمی اســت. 
 کاربران این حرکت او را با هالک 

ایرانی مقایسه کرده اند.

لگد مدیرعامل نفت به پای »پیروانی«؟ تکذیب شد

ماجرای درگیری مدیر تیم پرسپولیس با مسئوالن نفت مسجد سلیمان چه بود؟
داستان های مربوط به حواشی بازی نفت مسجدسلیمان- پرسپولیس همچنان ادامه دارد و به نظر می رسد هر روز باید منتظر انتشار ابعاد جدیدی از اتفاقات 
پیرامون این بازی بود. بر اساس این گزارش، زمانی که یحیی گل محمدی همراه با دستیارانش در حال ترک زمین بودند جلوی ورودی مسیر رختکن ها شلوغ شد 
و افراد زیادی ازدحام کرده بودند که در این لحظه با وجود صلح و آشتی پیروانی با لیدرهای نفت، یزدی مدیرعامل باشگاه نفت مسجدسلیمان با لگد ضربه ای به 
پای افشین پیروانی زد. اتفاقی که نه مدیر تیم پرسپولیس نه اعضای باشگاه در صحبت هایشان هیچ اشاره ای به آن نداشته اند؛ اما باورمان نمی شود مدیرعامل 
یک باشگاه چنین حرکتی کرده باشــد.هر چند مدیر تیم پرسپولیس برای پرهیز از هرگونه حاشــیه عالقه ای به توضیح درباره اتفاقات بازی پرسپولیس نفت 
مسجد سلیمان نداشت ولی پیگیری خبرنگار فوتبالی نشان می دهد که خبر لگد زدن مدیرعامل نفت مسجد سلیمان به پای افشین پیروانی صحت نداشته و 

ماجرا پس از ترک زمین و رفتن به رختکن، ختم به خیر شده است.

افشین پیروانی در گفت و گویی گفت: جدیدا در پی شایعات ، شائبه ای به وجود 
آمده که پیروانی به مردم مسجدســلیمان توهین کرده ، همه ایران سرای من 
است و هیچ وقت جسارت نکرده و خدای ناکرده به خود اجازه نمی دهم به هیچ 
تیم و هواداری توهین کنم.  متاسفانه برخی با اهداف خاص می خواهند مسائل 
فوتبالی را با بحث های دیگر به حاشــیه بکشانند که کار بسیار زشت و اشتباهی 
است، من خودم متولد شهرستانم و مخلص هواداران و فوتبال دوستان تمامی 

تیم ها هستم. 
پیروانی درباره اســتوری خود تاکید کرد:بعد از بازی و پــس از اظهارنظرهای 
طرفین متاســفانه یک فرد بی احترامی هایی کرده بود که من هم در جوابش 
استوری مذکور را گذاشتم که در پی جوســازی ها برخی به دنبال سوءاستفاده 
و تحریک مردم و فوتبال دوســتان مسجدســلیمانی برآمدند. تاکید می کنم  

استوری بنده اصال درباره تیم نفت مسجدسلیمان و هوادارانش نبوده و پاسخی 
بوده به اظهارات زشت یک فردی که پاسخش را دادم.

پیروانی در واکنش به ادعای مهاجری و مدیریت 
نفت مسجدســلیمان گفت:در وهله اول عمیقا از 
آنها گله مندم و باید تاکید کنــم نه برای این بازی 
بلکه در عمرم بــه یاد ندارم که بــه رختکن داوران 
رفته باشــم. اینکه  اطالعات غلط به مردم بدهیم 
که پیروانی بــه رختکن داوران رفت، کار درســتی 

نیســت.همچنین با توجه به مسافت زیاد اهواز 
تا مسجدســلیمان در روز قبل از بــازی هم در 
مسجدسلیمان حضور نداشتم و این هم ادعای 
کذب دیگری است که مطرح شده است. برخی 
در حال شیطنت هســتند و این بسیار ناراحت 

کننده و شرم آور است.

 »پیروانی« سکوت را شکست؛ این وصله ها
 به من نمی چسبد

 آسمان خراش های ذوب آهن در آستانه آغاز لیگ برتر بسکتبال، سرگردان و تنها مانده اند؛

پاداش قناعت و کفایت!
تیم ذوب آهن فصل گذشته نایب قهرمان لیگ برتر بسکتبال شد. انتظار 
می رفت مدیران این باشگاه برای فصل جدید، تقویت تیم را در دستور کار 

خود قرار دهند؛ اما تیم هنوز ترکیب نهایی خود را نشناخته است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، فصل گذشته تیم بسکتبال ذوب آهن با هدایت 
»فرزاد کوهیان« نایب قهرمان رقابت های لیگ برتر شد؛ اما شاکله این 
تیم نه در زمان مدیرعامل فعلی بلکه در مدیریت مجتبی فریدونی بسته 
شده بود.شنیده می شود برای تشکیل این تیم زمان مدیریت فریدونی، 
فشارهایی برای جذب مربی جدید و بازیکن روی مدیرعامل باشگاه بود 
که درنهایت این مدیر زیر بار نرفت و قرارداد کوهیان با گاندوها تمدید شد؛ 
این درحالی است که جذب بازیکن نیز به سرمربی ذوبی ها سپرده شد 

تا دست کوهیان برای انتخاب بازیکن باز باشد.
این مربی عالوه بر بازیکنان جوان، ملی پوشانی از جمله ارسالن کاظمی، 
آرمان زنگنه، سجاد مشــایخی، فرید اصالنی و محمدرضا اکبری را به 
جمع سبزپوشــان اضافه کرد. حتی در ادامه فعالیــت نقل و انتقاالتی 
صحبت هایی درخصوص جذب بازیکن خارجی از سوی مدیریت وقت 
باشگاه مطرح شده بود که با استعفای فریدونی، این وعده محقق نشد.

بسکتبالیست های ذوب آهن، دور برگشت مرحله گروهی فصل گذشته را 
بدون شکست پشت سر گذاشتند و برای آنکه تعداد بازی های بیشتری را 
از سوی تیم ها شاهد باشیم، فدراسیون بسکتبال مرحله گروهی دیگری 
به مجموعه مسابقات اضافه کرد که در نهایت گاندوها مرحله دوم گروهی 
را هم بدون شکست به پایان رساند.سبزپوشان اصفهانی در مرحله دوم 
مقدماتی، با تیم همشهری خود سپاهان هم گروه شدند که در بازی رفت 
و برگشت این تیم را از پیش رو برداشــتند. تیم بسکتبال ذوب آهن به 
سرمربیگری فرزاد کوهیان، پس از چند ســال موفق شد به عنوان تیم 
اول به پلی آف صعود کنــد و قهرمان رگوالرســیزن )مرحله مقدماتی( 
لیگ برتر بسکتبال شود.به زعم کارشناسان بسکتبال کشورمان، حضور 
بازیکنان خارجی در لیگ تاثیر زیادی در روند تیم ها دارد. فصل گذشته 
تیم های ذوب آهن، سپاهان، نیروی زمینی، رعد پدافند و نفت آبادان از 
بازیکن خارجی در ترکیب تیم خود استفاده نکردند که به جز ذوب آهن، 
دیگر تیم ها حتی به پلی آف این رقابت ها هم صعــود نکردند، درحالی 
که شــهرداری گرگان با دو بازیکن خارجی قهرمان، نظم آوران سیرجان 
و شیمیدر نیز با دو بازیکن سوم مشترک و دیگر تیم ها هم که همگی دو 
بازیکن خارجی را جذب کردند.اما سرمربی تیم ذوب آهن سعی کرد با 
همان بازیکنان جوان و ملی پوش ایرانی خود، قدم به مسابقات لیگ برتر 
بگذارد که البته در طول رقابت ها با چالش های زیادی روبه رو شد. این 
درحالی است که تیم شهرداری گرگان در فینال این رقابت ها »پری پتی« 

را در اختیار داشت و همین بازیکن با کســب امتیازات متعدد توانست 
نقش بسزایی در قهرمان گرگانی ها داشــته باشد.شاگردان کوهیان با 
عملکرد خوب خود و با پشت سر گذاشتن مراحل حذفی به فینال لیگ 
برتر بسکتبال مردان رسیدند. آســمان خراش های ذوب آهن در فینال 
رقابت ها و با تمام شایستگی نتوانستند مقابل تیم خوب گرگان نتیجه 
بگیرند و مقام دوم این رقابت ها را به خود اختصاص دادند. درحال حاضر 
چند ماه از اتمام لیگ برتر بسکتبال می گذرد و زمان زیادی تا شروع فصل 
آینده باقی نمانده، اما شنیده می شود بازیکنان و کادر فنی ذوب آهن هنوز 
قســط آخر مطالبات خود را دریافت نکرده اند. از سوی دیگر تمرینات 
این تیم قرار اســت روزهای آینده در مجموعه ملت آغاز شود؛ اما هنوز 
وضعیت برخی مهره های تیم مشــخص نیست.فدراسیون بسکتبال 
زمان شروع فصل جدید لیگ برتر بســکتبال را هفتم مهرماه اعالم کرد 
که یعنی حدود 16 روز دیگر رقابت های بسکتبال آغاز می شود. علیرضا 
احسانی، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در نخستین اقدام خود برای تیم 
نایب قهرمان، قرارداد سرمربی این تیم، فرزاد کوهیان را تمدید کرد؛ اما 
درحال حاضر با توجه به اینکه زمان زیادی تا بازی نخست ذوب آهن در 
لیگ برتر بسکتبال باقی نمانده، خبری از تمدید قرارداد بازیکنان مطرح 

این تیم به گوش نرسیده است.در اصل تیم های لیگ برتر برای آنکه با 
شــرایط بهتری وارد رقابت ها شــوند نیاز به تمرینات پیش فصل دارند 
و مربی از طریق برگــزاری بازی های دوســتانه می تواند نقاط ضعف و 
قوت تیم را بررســی کند، اما تیم بســکتبال ذوب آهن هنوز نتوانســته 
وضعیت خوبی در این خصوص داشته باشــد.با توجه به شرایط لیگ 
بسکتبال در ســال جاری و انصراف دو تیم خوب نظم آوران سیرجان و 
شیمیدر، ذوبی ها شانس این را دارند که با تشکیل یک تیم منسجم و 
جذب بازیکنان ایرانی و حتی خارجی، قهرمانی لیگ را به دست آورند و 
افتخارآفرینی کنند. پیش تر مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در مصاحبه ای 
با خبرگزاری ایمنا، اعالم کرد که افزایش بودجه ای برای تیم بسکتبال در 
نظر ندارند و با همان بودجه فصل پیش قصد یارگیری دارند که به نظر 
می رســد اعتبار این تیم نه تنها افزایش مقدار نداشته است بلکه شاهد 
کاهش آن در فصل جدید هستیم.مدیران باشگاه ذوب آهن می توانند 
برای بازگشــت این تیم به روزهای اوج و افتخارآفرینی دوباره، برنامه 
بهتری همراه با اعتبار مالی باالتری را برای آنــان فراهم کنند. باید دید 
سرنوشت آســمان خراش های ذوب آهن در آستانه شروع لیگ جدید 

بسکتبال کشور به کجا خواهد رسید.
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مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان:

مراسم روز اربعین در بیش از 3۵0 بقعه اصفهان برگزار  شد
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان از برگزاری مراســم روز اربعین در بیش از ۳۵۰ بقعه 

استان اصفهان خبر داد.
حجت االسالم محمدحســین بلک در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به برنامه های برگزارشده 
اوقاف و امور خیریه استان اصفهان برای روز اربعین، اظهار کرد: عالوه بر خدماتی که در مرزها و کشور 
عراق برای این مناسبت در دستور کار بود، برنامه هایی را نیز در استان پیش بینی کردیم.وی افزود: بر 
این اساس از روز قبل تا روز بعد از اربعین برگزاری مراسم های عزاداری و برنامه های معرفت افزایی 
در اکثر بقاع متبرکه و به قولی بیش از ۳۵۰ بقعه استان برگزار می شود.مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان ادامه داد: همایش جاماندگان اربعین را در امامزادگان شاخص استان برگزار کردیم.

 
معاون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد:

اهدای 336 قلم دارو برای زائرین کربال
معاون غــذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: بالــغ بر ۳۳۶ قلم دارو از ســوی 
کارخانه های تولید دارو، شــرکت های پخش دارو و داروخانه های خصوصی )از مســیر انجمن 
داروســازان( برای زائرین کربال اهدا شــد.محمود اعتباری بیان کرد: داروهایــی همچون آنتی 
بیوتیک های خوراکی و تزریقی، داروهای گوارشی مانند داروهای ضد اسهال، ضد تهوع، داروهای 
ضد درد و ضد التهاب خوراکــی، داروهای تزریقی، موضعی و ملزومات مصرفی پزشــکی مانند 
انواع سرنگ، انواع ماسک، پدهای الکلی، محلول های الکلی، محلول بتادین، باندهای پانسمان 
و سوختگی از جمله اقالم اهدایی برای زائرین کربالســت.وی ادامه داد: این داروها و ملزومات 
اهدایی با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال تهیه شد و در اختیار موکب ها و تیم های 
پزشکی مستقر قرار گرفت، همچنین ضروری است تحت نظر پزشک موکب تجویز و مصرف شوند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خاطرنشان کرد: با توجه به برگزاری جلسات 
ستاد اربعین در محل استانداری اصفهان، مقرر شــد که تامین اقالم دارویی و ملزومات پزشکی 
مورد نیاز موکب های پزشکی اربعین توســط حوزه معاونت غذا و دارو انجام گیرد.وی افزود: در 
همین راستا پس از مشخص شدن فهرست اقالم مورد نیاز و برآورد میزان آنها براساس سنوات 
گذشته، با کارخانه های تولید دارو، شــرکت های پخش دارو و داروخانه های خصوصی )از مسیر 
انجمن داروسازان( ارتباط برقرار شــد و پس از فراخوان به مدت یک هفته، ۳۳۶ قلم دارو برای 

زائرین کربال اهدا شد.
 

راه اندازی اورژانس موتوری برای نخستین بار در اصفهان
رییس دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان از بهره برداری موتورالنس های اورژانس برای نخستین 
بار در اصفهان خبر داد.شاهین شیرانی، رییس دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان در آیین رونمایی 
از موتورالنس های اورژانس و دومین اتوبوس آمبوالنس فوریت های پزشــکی استان اصفهان با 
بیان اینکه کار اورژانس مهم است و برای کاهش زمان رسیدن به محل اقدامات زیادی انجام داده 
است، اظهار داشت: اقدامات اورژانس می تواند در جلوگیری از فوتی ها اثر چشمگیری داشته باشد.

وی با بیان اینکه شاهد بهره برداری از موتورالنس های اورژانس برای اولین بار در شهر اصفهان بودیم، 
افزود: موتورالنس در برخی ساعت های شبانه روز که ترافیک شدیدی وجود دارد، خود را سر حادثه 
می رساند تا اقدامات اولیه را قبل از رسیدن آمبوالنس انجام دهد، البته افراد موتورالنس دوره های 
الزم را دیده اند و اتوبوس آمبوالنس نیز برای حوادث شــدید با تعداد مصدومان زیاد است که برای 
حمل و نقل مصدومان کمک می کند.شیرانی از خرید ۱۰ دســتگاه آمبوالنس خبر داد و بیان کرد: 
سری اول آمبوالنس ها خریداری شده و نوبت بعد با تامین بودجه الزم خریداری خواهد شد تا حمل 

و نقل بیماران در استان بهتر و با سهولت بیشتری انجام شود.

با مسئولان

از سال ۱۴۰۰ تاکنون انجام شد؛

 پلمب ۹0 انبار غیرمجاز نگهداری و خرید و فروش پسماند 
در اصفهان

مسئول امور حقوقی و قراردادهای ســازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان از پلمب ۹۰ انبار 
غیرمجاز نگهداری پسماند از سال ۱۴۰۰ تاکنون خبر داد.به گزارش ایمنا، یکی از اقدامات غیرقانونی از 
سوی افراد سودجو ایجاد انبارها و گاراژهای غیرمجاز نگهداری و خرید و فروش پسماند و جمع آوری از 
طریق دوره گردی با وسایل نقلیه گوناگون و گاهی استفاده از کودکان کار و بی سرپرست در شهرهاست.

جمع آوری پسماندهای خشک از در منازل و معابر شــهری به صورت غیرمجاز منجر به ایجاد چرخه 
معیوبی در جریان بازیافت پسماند می شود که این موضوع تهدیدی علیه بهداشت شهروندان است، 
بنابراین در این خصوص سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان طبق وظایف قانونی خود و مطابق 
با قانون مدیریت پسماند موظف به شناسایی و برخورد با جرائم و تخلفات است.اسماعیل محمودی، 
مسئول امور حقوقی و قراردادهای سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در این باره گفت: این 
سازمان بر اساس مواد هفت، ۱۶ و۲۰ قانون پسماند، مسئولیت مدیریت اجرایی تمام مراحل پسماندها 
در شهرها شامل جمع آوری، حمل ونقل، پردازش، خرید و فروش و دفع پسماندها )به غیر از صنعتی 
و ویژه( را برعهده دارد.وی افزود: طبق قانون مدیریت پسماند مصوب سال ۱۳۸۳ و آیین نامه اجرایی 
آن، همچنین اساسنامه سازمان حفظ حقوق شهروندی، تامین سالمت و بهداشت شهروندان از طریق 

نظارت و مدیریت بر پسماندها از در منازل تا محل دفن و امحا نیز برعهده این سازمان است.
مسئول امور حقوقی و قراردادهای سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به تخلفاتی که 
در زمینه نگهداری و خرید و فروش پسماند از سوی برخی افراد انجام می شود، اظهار کرد: این افراد با 
جمع آوری پسماند خشک از در منازل و انتقال آن به انبارهای غیرمجاز، به صورت زیر زمینی نسبت به 
خرید و فروش این ضایعات اقدام می کنند.وی نتیجه چنین جریانی را بازگشت این مواد به صورت 
غیربهداشتی و غیراصولی به چرخه بازیافت و زندگی روزمره شهروندان دانست و تاکید کرد: سازمان 

مدیریت پسماند وظیفه دارد با این جریان به صورت قانونی مقابله کند.

پلمب 6۵ انبار غیرمجاز نگهداری پسماند در سال 1400
محمودی گفت: بر اساس شکایات شهروندان در ســامانه تلفنی ۱۳۷ و شناسایی اماکن غیرمجاز 
توسط نیروهای گشت، بازرسی و نظارت سازمان، تعداد ۶۵ انبار غیرمجاز نگهداری پسماند در سال 
۱۴۰۰ شناسایی و پس از انجام مراحل قضایی، پلمب شــد.وی با بیان اینکه در شش ماهه نخست 
سال جاری ۲۵ انبار غیرمجاز شناســایی و پلمب شده اســت، افزود: بر همین اساس ۸۱ دستگاه 
ماشین آالت غیرمجاز جمع آوری پسماند خشک با دستور مقام قضایی شناسایی و متوقف شده که ۵۰ 
دستگاه مربوط به سال قبل و ۳۱ دستگاه مربوط به شش ماه سال جاری است.مسئول امور حقوقی 
و قراردادهای سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به روند برخورد قانونی با متخلفان 
جمع آوری پسماند، تصریح کرد: پس از دریافت شکایات مردمی و شناسایی متخلفان توسط عوامل 
اجرایی این ســازمان، ابتدا تذکر مواد قانونی و آگاه سازی از قانون مدیریت پسماند از سوی سازمان 
برای متخلفان صادر می شــود که در صورت توجه به اخطاریه اول و مراجعه به واحد اجرایی سازمان 
ظرف مدت ۴۸ ساعت از زمان صدور اخطاریه جهت رفع تخلف، با دریافت تعهدنامه کتبی از آنها مبنی 
بر توقف فعالیت غیرمجاز، پرونده متخلف به مراجع قضایی ارسال نمی شود که از ابتدای سال ۱۴۰۰ 
تاکنون ۴۰ مورد پرونده در همین مرحله اول با دریافت تعهدنامه رسمی )محضری( متوقف شده است.

وی ادامه داد: اگر متخلفان با اخطار اول متنبه نشوند و همچنان به اقدام غیرقانونی خود ادامه دهند، 
اخطاریه دوم توسط عوامل اجرایی این ســازمان برای آنها صادر می شود و با تهیه مستندات شامل 
عکس رنگی و فیلم، پرونده تشکیل و همراه با مستندات به مراجع قضایی جهت دریافت دستورات 
مقتضی )پلمب انبارها و گاراژهای غیرمجاز، توقیف وسایل نقلیه غیرمجاز( ارسال می شود تا پس از 
انجام تحقیقات الزم با هماهنگی عوامل انتظامی و اداره نظارت بر اماکن عمومی نسبت به تعطیلی 

)پلمب( این گونه مراکز اقدام می شود.

خبر  روزگزارش

احیای زاینده رود؛ 
راه حل جلوگیری از ایجاد 

کانون های جدید گردوغبار 
در استان اصفهان

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان  
با تاکید بر لزوم احیای تــاالب گاوخونی برای 
جلوگیری از گسترش کانون های گردوغبار عنوان 
کرد: تــاالب بین المللی گاوخونی در گذشــته 
ساالنه پذیرای ۱۵۰ هزار پرنده بود ولی االن ۹۸ 
درصد از آن خشک شــده و هیچ آبی دریافت 
نمی کند و ۲۰ سال است که آب ورودی این تاالب 
تامین نشده است؛ از ســازمان محیط زیست 
کشور خواســتاریم که مطابق با طرح حفاظت 
از اکوسیســتم های تاالبی و قانون حفاظت از 
تاالب ها و رودخانه های در معرض خطر نسبت 
به احیای رودخانه زاینده رود اقدام کند.شیشه 
فروش راه حل پیشــگیری از ایجاد کانون های 
جدید گردوغبار در اســتان را احیای زاینده رود 
دانســت و بیان کرد: از وزارت نیرو درخواست 
داریم که به منظور پیشگیری از بحران گردوغبار 
و فرونشست زمین نسبت به اجرای طرح های 
احیــا زاینــده رود، تقویت آبخوان هــا، احیای 
تاالب گاوخونــی و تامین حقابه های زیســت 
محیطی زاینده رود اقدام کند.مدیرکل مدیریت 
بحران استانداری اصفهان افزود: نقشه احیای 
زاینده رود در استان تدوین شده و الزامات آن به 
تهران و وزارت نیرو ارسال شده است و متناسب 
با کارگــروه ملی باید برای احیــای رودخانه به 
منظور پیشــگیری از خیزش گردوغبار و ایجاد 
کانون های جدید اقدام کرد و این موضوع برای 
ما بسیار مهم اســت.طرح های گوناگونی برای 
بیابان زدایی و جلوگیری از گسترش کانون های 
فرسایش بادی در استان اصفهان در حال انجام 
است؛ اما این به تنهایی نمی تواند معضل خیزش 
گردوغبار و ریزگرد در استان اصفهان را حل کند.
اراضی کشــاورزی رها شده در ســطح استان 
و به ویژه در حاشــیه زاینده رود حــاال به نقاط 
بحرانی جدیدی از نظر خیزش گردوغبار تبدیل 
شــده و هوای پاک اصفهان را هدف گرفته اند؛ 
کانون هایی که نیازمند توجه جدی اســت و در 
صورت عدم رســیدگی به آنها، اقدامات انجام 
شده در حوزه بیابان زدایی نیز بی نتیجه می ماند.

عکس خبر   

آیین تکریم و معارفه 
 مدیر منطقه

 ۵ شهرداری اصفهان
آیین تکریــم و معارفه مدیــر منطقه پنج 
شهرداری اصفهان با حضور معاون محیط 
زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان 
برگزار شــد؛ در ایــن آییــن از خدمات و 
تالش های »حمد رضایی« مدیر ســابق 
این منطقه قدردانی و »حسین کارگر« به 
عنوان مدیر جدید منطقه پنج شــهرداری 

اصفهان معرفی شد.

عضو شورای شهر اصفهان پاسخ داد:

عملیات عمرانی پارکینگ زیرسطحی توحید چه زمانی به پایان می رسد؟
عضو کمیسیون حمل ونقل و هوشمندسازی شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه برای احداث پروژه پارکینگ زیرسطحی خیابان توحید ۱۶۰ میلیارد تومان در 
نظر گرفته شده بود، گفت: ظرفیت این پارکینگ ۳۶۰ دستگاه خودرو است و تالش بر این است که این پارکینگ به صورت تمام اتوماتیک و هوشمند به بهره برداری 
برسد.محمدرضا فالح در گفت وگو با ایمنا، در خصوص پارکینگ زیرسطحی خیابان توحید، اظهار کرد: قرارداد پارکینگ خیابان توحید اسفندماه ۹۹ منعقد شد 
و مدت قرارداد ۱۴ ماه بوده اســت، کل بودجه پیش بینی شده برای این طرح با احتساب تجهیزات هوشمندســازی و ترافیکی حدود ۱۶۰ میلیارد تومان است، 
این در حالی اســت که پس از انعقاد قرارداد پارکینگ، طی چند مرحله، بودجه برای آغاز به کار این پروژه اختصاص داده شده بود.وی با اشاره به اینکه ظرفیت 
این پارکینگ ۳۶۰ دستگاه است، ادامه داد: پارکینگ زیرسطحی خیابان توحید تاکنون حدود ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و پیش بینی می شود تا پایان 
سال عملیات عمرانی این پروژه به اتمام برسد. تاکنون ۱۲۷ میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده و حدود ۳۳ میلیارد تومان دیگر برای اتمام آن نیاز است.

شــهروندان اصفهانی می توانند اپلیکیشن »اصرو« 
)سامانه موقعیت یاب اتوبوس و پرداخت الکترونیک( 
را از طریق مراجعه به سامانه »اصفهان من« به نشانی 
my.isfahan.ir در بخش حمل ونقل و ترافیک، روی 
گزینه »اطالع از زمان رسیدن اتوبوس« کلیک و پس 
از دریافت، روی تلفن همراه خود نصب کنند.با توجه به 
ارزیابی و بررسی های انجام شده از سوی سامانه ۱۳۷، 
مهم ترین دغدغه شــهروندان اصفهانی دیر رسیدن 
اتوبوس به ایستگاه ها بود، از این رو سامانه حمل ونقل 

عمومی هوشــمند اصفهان طراحی و به تازگی توسط 
شهرداری اصفهان رونمایی شد؛ همچنین ۵۰ تابلوی 
هوشمند در بعضی از ایســتگاه های پرتردد اتوبوس 
برای نمایش زمان رسیدن اتوبوس و اطالع از خطوط 
فعال اتوبوس نصب شــده اســت.»اصرو« به عنوان 
سامانه موقعیت یاب اتوبوس و پرداخت الکترونیک، 
به گونه ای طراحی شده است که زمان تقریبی رسیدن 
اتوبوس به ایســتگاه ها را برای شهروندان مشخص 
می کند؛ همچنین این سامانه عالوه بر نمایش مسیر 
و محل دقیق نــاوگان به شــهروندان، اتوبوس های 
خراب و متوقف در مسیر را نیز به اپراتور نشان می دهد.
شــهروندان می توانند از طریق اپلیکیشــن »اصرو« 
عالوه بر مشــاهده محل اتوبوس ها، بهترین مسیر 

برای رســیدن به مقصــد را انتخاب و برنامه ســفر 
خود را تنظیم کنند؛ کاهش اضطــراب، آرامش روان 
مسافران و برنامه ریزی مناسب برای انجام سفرهای 
درون شهری از مزایای »اصرو« است.اپلیکیشن اصرو 
)سامانه موقعیت یاب اتوبوس و پرداخت الکترونیک( 
یکی از مصادیق حمل ونقل انســان محور محسوب 
می شود و نشــان می دهد مدیریت شهری اصفهان 
برای مردم و زمان سفر آنها ارزش قائل است، بنابراین 
شهروندان می توانند این اپلیکیشن را از طریق مراجعه 
 my.isfahan.ir به سامانه »اصفهان من« به نشانی
در بخش حمل ونقل و ترافیک، روی گزینه »اطالع از 
زمان رسیدن اتوبوس« کلیک و پس از دریافت، روی 

تلفن همراه خود نصب کنند.

امکان جدید برای شهروندان اصفهانی؛

اپلیکیشن »اصرو« را از سامانه »اصفهان من« دریافت کنید

 گردشگران خارجی باید مشتاق دیدن مزار اسطوره های شهید شهر ما باشند؛

شهدا؛قهرمانانناشناختهدرعرصهبینالملل

خارج کردن شهدا و قهرمانان این سرزمین از پوسته  ایمنا
ملی و معرفی آنها در عرصه بین الملل از موضوعاتی 
است که هنوز جایگاهی در برنامه ریزی مسئوالن ما نداشته و در تمام 
ســال های بعد از پایان دفاع مقدس تالشی برای جهانی شدن شهدا 

صورت نگرفته است.
قدیمی هــا تکیه شــهدا و جوان ترها گلســتان شــهدا می نامندش، 
سرزمینی هم جوار با آرامســتان تخت فوالد که بهترین فرزندان این 
مرزوبوم را در آغوش کشیده اســت. در منتهی الیه خیابانی که سجاد 
نامیده می شود و نرسیده به میدانی کوچک معروف به فلکه فرودگاه، 
عطری به مشام می رسد که هر آدمی را به این باور می رساند که اینجا 
زمستان، تابســتان و پاییز ندارد و تمام فصل هایش بهار است. قرعه 
این سرزمین به نام قهرمانانی خورده است که نامی بزرگ و جاودانه از 
خود در تاریخ این دیار به جای گذاشته اند. قهرمانانی که پیشوند شهید 
جلوی اسم شان حاکی از رشادت ها و پایمردی های آنها در دفاع از این 

خاک است، اما برای جهانیان ناشناخته مانده اند.

آوازه طالیه داران دفاع مقدس به گوش گردشگران خارجی نخورده 
است

مینا ســعیدی، از خادمان شــهدا و فارغ التحصیل رشته گردشگری 
است. به خاطر رشته تحصیلی با تعدادی از گردشگران خارجی که به 
اصفهان سفر کرده اند، ارتباط برقرار کرده است؛ ارتباطی که تالش کرده 

آن را به قهرمانان این سرزمین وصل کند.
وی با گالیه از اینکه هنوز مقدماتی برای اطالع رســانی به گردشگران 
خارجی در گلســتان شــهدا فراهم نشده اســت، می گوید: اگر فالن 
گردشگر یا فعال رسانه ای خارجی مســیرش به این طرف ها افتاد و 
پا به گلستان شهدا گذاشت، هرگز ســر در نمی آورد که اینجا کجاست 
و این آدم ها چه می کرده اند، حــق هم دارد، چرا که هیچ نوشــتار یا 
صوتی به زبانی غیر از زبان فارسی نمی توانی ببینی.کشورهایی مانند 
ژاپن، ویتنام، آلمان و لهســتان هر کدام برنامه ویژه ای برای روایت 
جنگ های خود تدارک دیده اند و هر ســاله گردشــگران زیادی را از 
سراسر جهان برای تماشای آن گرد می آورند، اما در کشور ما برنامه ای 

برای معرفی قهرمانان این ســرزمین به گردشــگران تا به حال وجود 
نداشته است.

ســعیدی می گوید: ما باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که گردشگران 
خارجی که به اصفهان ســفر می کنند، همان گونــه که بی تاب مالقات 
پل ها، کاخ ها و میدان هایش هســتند، مشــتاق حضور در سرزمینی 

باشند که اسطوره های این سرزمین را در خود جای داده است.

چرا بــرای جهانی شــدن قهرمانان ایــن خــاک کاری صورت
 نگرفته است؟

ســیدصالح ایمانی، پژوهشــگر دفاع مقــدس با بیان اینکه شــهدا 
اسطوره های ما هستند و باید در سطح جهانی معرفی شوند، می گوید: 
اگر فردوســی زنده بود، تابلوی داســتانش به جای رستم و سهراب، 

رزمندگان و شهدای ملت ایران بود.
وی با تاکید بر اینکه قهرمانان ســاختگی و توخالــی غربی دروغین 
هستند، می افزاید: غرب از اسطوره های خیالی خود بت ساخته و آنها 

را به انیمیشن، فیلم، بازی و عکس تبدیل کرده است.
ایمانی با بیان اینکه تاکنون تالشــی نکرده ایم تــا قهرمانان خود را به 
مردم جهــان معرفی کنیــم، می گوید: در موتور جســت وجویی مثل 
گوگل که حافظه اش جهانی را تامین اطالعاتی می کند، هیچ نشــانی 
از مردانی نیســت که سرنوشــت جبهه ها، ســنگرها، نفرات، نفرها و 

نفربرهای ایران با صدای پشت بی سیم آنها رقم می خورد.
این پژوهشــگر دفاع مقدس می افزاید: باید از نهادهای مســئول در 
این زمینه مانند بنیاد شــهید پرســید که برای جهانی شدن قهرمانان 
این خاک چرا تاکنون کاری انجام نشده یا اگر انجام شده است، چرا 

نتیجه ای نداشته است.

تشــکیل قرارگاه فرهنگی در گلزار شــهدا در بحث توریسم موثر 
واقع می شود

مسعود احمدی نیا، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه 
ناشناخته ماندن قهرمان دفاع مقدس واقعیت غیرقابل انکاری است، 
می گوید: طی ۴۰ سال گذشته فرصت های زیادی را که می توانسته ایم 
کاری انجام دهیم از دست داده ایم و قبول داریم که در معرفی سرداران 

بزرگ این مرزوبوم کم کاری صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه در تشکیل قرارگاه فرهنگی در گلستان شهدا به نگاه 
برون مرزی نیز توجه ویژه ای شده است، می افزاید: شکل گیری قرارگاه 
می تواند در بحث توریست موثر واقع شود و همه دستگاه ها باید برای 

این موضوع مهم، پای کار بیایند.

عکس: ایمنا
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مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: ذوب آهن اصفهان ،مادر معدنکاری در کشور 
است و نباید اولین فوالدساز کشور برای تامین مواد اولیه خود دچار مشکل شود؛ 
این درحالی است که پهنه های اکتشــافی درخواست شده از طرف این شرکت 

منتظر تصمیم گیری وزیر صمت بوده که تعیین تکلیف نشده است.
ایرج رخصتی، مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان در اولین همایش و نمایشــگاه 
معدنکاری دیجیتال 1401 اظهار داشت: تحول دیجیتال در بخش های مختلف، 
افزایش بهره وری و مدیریت ریســک ها را در پی دارد و کشورمان در این زمینه 

با شرایط مناسبی که دارد، چشم انداز خوبی نیز برای آینده ترسیم کرده است.
وی افزود : حرکت به ســمت بازارها و اکوسیســتم های جدید، توســعه سبد 
محصوالت و خدمات و افزایش سهم بازار از جمله سایر دستاوردها در این بخش 
است.رخصتی با اشــاره به اینکه ذوب  آهن اصفهان در استفاده از سیستم های 
هوشمند در خطوط تولید و سیستم های مدیریتی و پشتیبانی بسیار قوی عمل 
کرده و امروز یکی از پیشــروان این موضوع در کشور محسوب می شود، گفت: 
دانش جوانان و تجربه خبرگان این عرصه، دو بال توســعه و شکوفایی صنایع 
هستند و نیاز است از این پتانســیل ها بهره برداری بهتری شود؛ با همین توان 
توانستیم با وجود 20 سال تحریم و 12 سال فشار حداکثری با قدرت پیشروی 
کنیم .مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان گفت: در نگاه به معــادن باید یک تغییر 
رویکرد داشته باشیم؛ کل پروانه های صادر شده بهره برداری در کشور حدود 12 
هزار مورد است و از این تعداد تقریبا 7 هزار مورد فعال هستند که مساحت آن ها 
کمتر از 5 درصد کل مساحت کشور است؛ بر این اساس، از سرمایه های کشور در 
حوزه معدن به درستی استفاده نشده است.وی با اشاره به اینکه در کشورهای 
پیشرفته دنیا میانگین عمق اکتشاف و بهره برداری از معادن 300 متر و میانگین 
دنیا 80 متر است، اما در کشور ما در بهترین شرایط 10 متر است، گفت: استفاده از 
ابزار دیجیتال، هوشمندسازی و تجهیزات به روز در بهره برداری و اکتشاف بسیار 
کاربردی است و می تواند شرایط را بهبود بخشــد؛ در واقع  در زمینه اکتشاف در 
کشور عملکرد مطلوبی نداشته ایم و نیاز است همکاری بیشتری از طرف دولت 
با فوالدســازان بزرگ انجام شــود.رخصتی ادامه داد: ذوب آهن اصفهان، مادر 
معدنکاری در کشور است و نباید اولین فوالدســاز کشور برای تامین مواد اولیه 
خود دچار مشکل شود؛ این درحالی اســت که  پهنه های اکتشافی درخواست 
شده از طرف این شرکت منتظر تصمیم گیری وزیر صمت بوده که تعیین تکلیف 
نشده است.مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه این کارخانه متعلق به همه 
مردم کشور به ویژه جامعه زحمتکش کارگری است و بحث منافع شخص یا گروه 
خاصی در میان نیســت، تصریح کرد: امروزه باید تحولی در معدن کشور ایجاد 

شود و دولت قفل انجام اکتشاف در پهنه ها و محدوده های مستعد را بگشاید.
وی، تحول در معدنکاری و سرمایه گذاری جدی در زغال سنگ توسط حاکمیت 
را بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: در کشور نیاز به زغال سنگ 4 میلیون تن 
است، در حالی که تنها 2 میلیون تن تولید می شود و بقیه باید وارد شود که حل 
این مشکل نیاز به سرمایه گذاری در اکتشاف و بهره برداری از معادن زغال سنگ 

به صورت جدی دارد.
رخصتی با اشاره به اینکه اقتصاد معدنی امنیت اشــتغال، سرمایه گذاری را به 
همراه دارد، گفت: برای اینکه بخش معدن بتواند در اقتصاد کشــور جایگزین 
نفت شود نیاز است در این بخش تغییر رویکرد داشته باشیم و اکتشافات باید 

به سرعت انجام شود.
مدیرعامل ذوب آهن با بیان اینکه مشــکل مــواد اولیــه ذوب آهن با تالش 
مجاهدانه در کمتر از یک سال گذشته حل شــده، عنوان کرد: برای اولین بار در 
55 سال عمر ذوب آهن شــاهد هســتیم که تولید واقعی از برنامه 3 میلیون 
تنی سال جاری 3 درصد پیش است، ولی برای ادامه، حمایت وزارت صمت به 
عنوان متولی معادن کشور ضروری است.وی افزود: این مجتمع عظیم صنعتی 
به عنوان یک مجموعه بورسی برای سرمایه گذاری در بخش زغال سنگ کشور 
اعالم آمادگی کرده است و در این زمینه باید حاکمیت حمایت الزم را داشته باشد، 
زیرا تولید این کارخانه بدون یارانه انرژی انجام می گیرد.اولین دوره همایش و 
نمایشگاه معدنکاری دیجیتال در راستای به کارگیری تکنولوژی های نوین صنعت 
معدنکاری، معرفی شرکت ها و استارت آپ های پیشرو در این زمینه و آموزش 
مفاهیم و مقدمات معدنکاری دیجیتال با حضور مدیران عامل و فعاالن حوزه 
معدن و صنایع معدنی، به همت گروه رسانه ای دنیای اقتصاد در هتل المپیک 

کاهش بیش از 92 درصدی آبرسانی سیار در نیمه اول سال جاری 
در استان اصفهان

پیگیری مشکالت شهرک های صنعتی نطنز در سفر مدیر عامل شرکت 
شهرک های صنعتی استان به این شهرستان

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

ذوب آهن منتظر تعیین تکلیف وزارت صمت برای اکتشاف معدن است

از ابتدای سال جاری تا کنون آبرسانی سیار نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش 
از 92 درصد کاهش یافت.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره 
به تامین و توزیع عادالنه آب در استان گفت: در بهار و تابستان سال جاری با توجه به 
محدودیت منابع، آب شرب 100 شهر و 948 روستای تحت پوشش آبفای استان 
اصفهان به صورت عادالنه تامین و توزیع شــد و آبرسانی ســیار بیش از 92 درصد 
کاهش یافت.حسین اکبریان با بیان اینکه با پایش آنالین و کنترل از راه دور منابع 
و تاسیسات، توزیع عادالنه آب درسطح استان انجام گرفت، اظهار داشت: با ایجاد 
بســتر تله متری خطوط انتقال در بیش از 85 ایستگاه آبرسانی از تصفیه خانه آب 
باباشیخعلی تا انتهای خطوط انتقال در نایین و انارک و نیز دیگر تاسیسات در سایر 
شهرها و روستاها، آب شرب به صورت پایدار و عادالنه توزیع شد.وی با بیان اینکه در 
زمان اوج مصرف نیاز آبی شهرها و روستاهای تحت پوشش سامانه آبرسانی اصفهان 
بزرگ 16.5 مترمکعب بر ثانیه است، اعالم کرد: امسال آبفای استان اصفهان به رغم 
اینکه در پیک مصرف با کمبود 2.5 متر مکعب بر ثانیه برای تامین پایدار آب شرب 
مردم مواجه بوده، اما با اجرای برخی اقدامات از جمله شناسایی و اصالح نقاط آسیب 
پذیر شبکه توزیع، توانست آب شرب متقاضیان را تامین کند. این در حالیست که 
تله متری شبکه توزیع شهر اصفهان نیز در توزیع عادالنه آب در تابستان سال جاری 
موثر بوده است.مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان بیان کرد: تله 
متری 26 حوضچه فشارشکن در منطقه 2 ، تله متری 22 حوضچه کنترلی در سطح 
شهر اصفهان و تعویض بیش از 200 والو و حوضچه سازی درشبکه توزیع شهرهای 

اصفهان، خمینی شهر، نجف آباد و شاهین شهر از جمله اقدامات در راستای توزیع 
عادالنه آب بوده که در دستور کار قرار گرفته است.اکبریان به کاهش نسبی دما در 
تابستان سال جاری اشاره کرد و اظهار داشت: طبق گزارش های سامانه هوا شناسی 
به صورت میانگین امسال دما در ماه های خرداد، تیر و مرداد نسبت به سال گذشته 
یک درجه کاهش داشــته که این امر نیز در تامین پایدار آب شرب مردم موثر بوده 
است.مدیر عامل آبفای استان اصفهان در ادامه به برخی از چالش های تامین پایدار 
آب شرب پرداخت و تصریح کرد: طی دهه 40 تا پایان دهه 80 چاه های فلمن یکی از 
منابع تامین آب شرب شهر اصفهان، با ظرفیت 3200 لیتر بر ثانیه بوده ولی از ابتدای 
دهه 90 با خشک شدن رودخانه زاینده رود، آبدهی این چاه ها به صفر رسیده و این 
رویداد در سال های اخیر آبفا را در تامین پایدار آب شرب با چالش مواجه کرده است.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان در سفری به شهرستان نطنز 
پیگیر مسائل و مشکالت شهرک های صنعتی شهرستان شد.سواری بعد از دیدار با 
محمدظریفی، فرماندار و رحمت ا...فیروزی پور، نماینده مردم در مجلس شورای 
اسالمی از شهرک های صنعتی شجاع آباد، اوره، بادرود و سرآسیاب بازدید کرد.مهم 
ترین موضوعاتی که در این بازدیدها مورد پیگیری قرار گرفت عبارت بود از تامین آب 
شهرک های صنعتی شــجاع آباد و اوره، ورودی و خروجی شهرک صنعتی شجاع 

آباد، رفع مشکل پسماند واحدهای ســنگبری شهرک صنعتی شجاع آباد، تعیین 
تکلیف زمین های راکد و واحدهای صنعتی راکــد و نیمه تعطیل، تامین خودروی 
ایستگاه آتش نشانی شهرک اوره و شجاع آباد، تامین آب و روشنایی برای شهرک 
سرآسیاب، نصب تابلوهای شهرک سرآسیاب، ورودی و خروجی شهرک سرآسیاب 
و تامین زمین برای شــهرک صنعتی بادرود و ... .در پایان این دیدار نیز همگی به 

زیارت امامزادگان آقاعلی عباس و شاهزاده محمد علیهم السالم مشرف شدند.

منبع : بازار
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