
از بیش از ۴۰۰ دشت از مجموع ۶۰۹ دشت ایران درگیر فرونشست زمین است اما سازمان زمین شناسی کشور، دشت اصفهان- برخوار را که شهر اصفهان در آن واقع شده، 
پرمخاطره ترین منطقه و نماد فرونشست ایران معرفی می کند

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3۰۰۰ تومان
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معاون امدادونجات هالل احمر اصفهان خبر داد:

 امدادرسانی به ۷8۴ آسیب دیده در
 حوادث مهرماه

5

          صدای هشدار ما را از کالن شهر تاریخی ایران، شاهراه استراتژیک کشور و
 مهد فرهنگ و تمدن می شنوید؛

   زیرپای اصفهان خالی است

مجری طرح های زیربنایی استان اصفهان:

مشکالت ورودی های 
داران تا اوایل سال آینده 

برطرف می شود

مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان:

معلمان باید تربیت 
دانش آموزان را به حیطه 

کاری خود وارد کنند

7

5

5

7

رییس خانه صمت ایران:

شهرک عملی تحقیقاتی 
اصفهان به زودی شاهکار تاریخ 

صنعت کشور را رقم خواهد زد

5

پیشی گرفتن آنفلوآنزا از کرونا در 
 اصفهان، استفاده از ماسک در مدارس

 اجباری شد؛

کرونا کم بود، آنفلوآنزا 
هم اضافه شد!

 مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان  از فرونشست 2۹ دشت استان اصفهان خبرداد؛

مدیر منطقه ۹ شهرداری:

 ۶5۰ متر از خیابان آتشگاه، مسیر
 BRT می شود

مصائب خشکسالی و نتایِج عدِم خردورزی

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

  وضعیت فرار سرمایه از کشور در شرایط اوج
 قرار گرفته و دورنمای خوبی را نشان نمی دهد؛

بر باد رفته

 فرا رسیدن اربعین حسینی را  تسلیت می گوییم .

3

 قلعه نهچیر مبارکه؛
  به جا مانده از
 دوران قاجار

ذخایر خونی استان 
اصفهان در شرایط بحرانی 

قرار گرفت

43
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چرخش زیرپوستی آمریکا در قبال برجام؛

 پرونده توافق برای همیشه بسته شد؟

طرف آمریکایی در مذاکرات برجام، رغبت  مهسا مژدهی
خود را برای ادامه گفت وگوها از دست داده 
است. مقامات این کشور اعالم کرده اند که موضوع احیای برجام در بین 
اولویت های آنها قرار ندارد. ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
که اعالم کرده است تمرکزش بر مذاکرات وین نیست، بار دیگر اعالم کرد 
که توافق با ایــران قریب الوقوع نیســت. اما همزمــان نگرانی بابت 
گسترش برنامه هسته ای ایران در آمریکا و بین دیگر کشورهای غربی 
فراوان است. در واشنگتن تعدادی از سیاستمداران معتقدند که اگر برای 
مهار توان هسته ای ایران، نیاز به یک توافق باشد، کاخ سفید نباید از آن 
چشم بپوشد. در تهران اما به نظر می آید که بازگشت به سر میز مذاکرات 
کماکان به عنوان یک گزینه جدی مطرح اســت. به تازگی وزیر خارجه 
کشــورمان اعالم کرده پیام هایی از طرف آمریکایی دریافت کرده البته 

مشخص نیست که در این پیام ها چه موضوعی مطرح شده است.
در همین راستا هم »خبرآنالین« با کوروش احمدی، کارشناس مسائل 
بین الملل در مورد کاهش رغبت ایاالت متحده به گفت و گو، مذاکراتی 

داشته که در ادامه بخش هایی از آن را می خوانید:
 نشانه ها و صحبت هایی از واشنگتن شنیده می شود. اما این که چه 
خواهند کرد مشــخص نیســت. البته برخی کارهایی که کرده اند مثل 

مالقات بلینکن با ســه فعال مدنی ایرانی و اینکه گفته اند هدف از این 
مالقات بررسی راه های حمایت از معترضین در ایران است، اتفاق بی 
ســابقه ای به حســاب می آید و در دوره ترامپ هم ما چنین چیزی را 
نداشته ایم. با توجه به این نشانه ها باید حاال دید که در نهایت کار به چه 
صورت پیش می رود. یک مســئله دیگر این اســت که یک سری از 
الزامات از بین رفته اســت. مثال نفت ایران اگر همین امروز هم برجام 
احیا شود، تاثیری بر زمستان اروپا ندارد. چون برجام سه تا شش ماه 
طول می کشد تا اجرایی شود. یا عربســتان عزم خود را جذب کرده که 
اجازه کاهش قیمت نفت را ندهد. حدود سه هفته پیش وزیر نفت این 
کشور گفت اگر برجام احیا شود و نفت ایران وارد بازار شود ما به همین 
میزان تولید را کاهش می دهیم. این بدان معناســت که احیای برجام 
روی بازار نفت تاثیر چندانی نخواهد داشت و نمی تواند به نفع غرب و به 

ضرر روسیه عمل کند.
  مشکل بزرگ دیگری که غرب مدعی است که پیدا کرده، در رابطه با 
اوکراین و اتهامی است که علیه ایران مبنی بر صادرات پهپاد و موشک 
دادن به روســیه مطرح می شــود.جنگ اوکراین برای غرب اهمیت 
استراتژیک دارد. اینکه ایران کنار روسیه قرار گرفته باشد، ممکن است 
غربی ها را به این سمت سوق دهد که مجازات هایی برای ایران در نظر 

بگیرند که خودش طبیعتا به مساله احیای برجام لطمه جدی می زند.
  در حال حاضر جای چانه زنی و امتیاز گیری زیادی در مورد برجام 
وجود ندارد. در مورد برجام، آمریکا آن چیزهایــی که باید می پذیرفته 
پذیرفته و ایران است که از ایاالت متحده در ارتباط با تضمین ها و لیست 
گروه های تروریستی امتیاز می خواهد. ظاهر قضیه این است که اگر 
ایران توافق کند این امتیازها را نخواهد مسئله حل است. این که ایران 
تحت فشار قرار بگیرد و از امتیازهایی که می خواهد پشیمان شود، این 
را می شــود گفت. اما آمریکا می گوید من در پــی احیای برجام ۲۰۱۵ 
هستم، ایران است که چیزهای اضافه می خواهد. این تحوالت ممکن 
است از نظر امتیاز دادن و گرفتن تاثیر چندانی نداشته باشد، جز اینکه 

موضع ایران را ضعیف تر کند تا ایران از خواسته هایش منصرف شود.
  ظاهرا آمریکایی ها ارسال پیام به ایران را تکذیب کرده اند. اما آقای 
امیرعبداللهیان از زمان نشســت مجمع عمومی سازمان ملل در اوایل 
سپتامبر می گفتند که آمریکایی ها در حال ارسال پیام هستند؛ اما هیچ 
پیامدی این پیام ها نداشته است و توضیحی هم نداده اند که این پیام 
ها در چه زمینه ای است. با توجه به اینکه انتخابات کنگره هم در جریان 
است، احتمال اینکه تا زمان پایان انتخابات اقدامی شود یا مذاکراتی 

شکل بگیرد تقریبا صفر است.

اخبار
چهارشنبه  4  آبان  1401 / 29 ربیع االول 1444 / 26  اکتبر 2022 / شماره 3656

حسین مرعشی:

  نظام قدرت دارد در برابر اغتشاشات خیابانی از خودش
 دفاع کند

روزنامه اعتماد با حسین مرعشی درباره اتفاقات اخیر مصاحبه کرده است. مرعشی در این مصاحبه 
گفته:  عده ای فکــر کردند اگر فضا را ببندند، افرادی که رای انتقادی داشــتند، نهایتا به ســمت نظام 
گرایش پیدا می کنند. رخدادهای اخیر نشان داد این رویکرد، اشتباه است و در زمان انسداد، کنشگران 
اجتماعی و سیاسی به جای گرایش به سیاست های نظام از نظام فاصله می گیرند.کنشگری سیاسی 
در هر شرایطی باید دنبال شود، گاهی اوقات فضای مطلوبی مهیاست و گاهی اوقات شرایط دشوارتری 
وجود دارد. نمی توان کشور را در یک نقطه ای نگه داشت که در آن امنیت فرهنگی، سیاسی و... وجود 
نداشته باشد.مرعشی در ادامه اظهار کرده: در نقطه مقابل جوانان کشور باید بدانند که اگر خواسته ای 
دارند باید این مطالبات عینی و شدنی باشــد. یعنی به بهانه ظلمی که به مهسا امینی و سایر جوانان 
این کشور شده، نباید کلیت نظام مورد هدف قرار بگیرد. طبیعی است که نظام قدرت دارد که در خیابان 

از خودش دفاع کند.
 

کارشناسان روس:  

پهپاد ایرانی از موشک کروز هم بهتر است! 
به گفته کارشناســان روس، پهپاد ایرانی آرش ۲ عمال کارایی یک موشک کروز را هم دارد با این مزیت 
که می تواند باالی هدف گشــت هم بزند.به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، به نقل از اوراســین تایمز، 
کارشناسان نظامی روسیه در فضای مجازی درباره پهپاد ایرانی آرش ۲ می گویند:  »آرش ۲ عمال مانند 
یک موشک کروز است با این تفاوت که سرعت پایین تری دارد و همین ویژگی به پهپاد اجازه می دهد 
که باالی هدف گشت  هم بزند.«آرش ۲ شهریور در رزمایش ارتش جمهوری اسالمی ایران رونمایی شد 
و مورد آزمایش قرار گرفت. از این پهپاد جدید اطالعات زیادی در دست نیست؛ اما آنطور که در مقاله 
اوراسین تایمز آمده است می تواند اهدافی را در فاصله دو هزار کیلومتری مورد هدف قرار دهد.از آنجا 
که این پهپاد در ارتفاع پایین پرواز می کند و با مانورهای متعدد تغییر مســیر می دهد، ردیابی و هدف 
قرار دادنش برای سیستم های دفاع موشکی دشــوار است. یکی از مهم ترین مزیت های این پهپاد با 
بال دلتا قیمت بسیار کمتر آن نسبت به موشک های کروز است.برای نمونه هر تیر موشک کروز کالیبر 
روسیه یک میلیون دالر و هر تیر موشک کروز تاماهاوک آمریکا حدود دو میلیون دالر قیمت دارند. این 

درحالی است که برآورد قیمت هر پهپاد آرش چیزی بین ۱۰ تا ۵۰ هزار دالر است.
 

روایت تمام امنیتی »طائب« از پشت پرده ناآرامی های اخیر
به گزارش باشگاه خبرنگاران؛مشــاور فرماندهی کل ســپاه گفت: طرح و برنامه ریزی ها برای ایجاد 
اغتشاش در ایران این بود که این برنامه با دو موضوع »حجاب« و »مسائل معیشتی« شروع شود.

حجت االسالم والمسلمین »حســین طائب«، مشــاور عالی فرماندهی کل سپاه، در نشست فصلی 
بصیرت افزایی با عنوان »بررســی و تحلیل وقایع اخیر کشــور« طی ســخنانی اظهار داشت: طرح و 
برنامه ریزی آمریکایی ها برای ایجاد اغتشاش در ایران این بود که این برنامه با دو موضوع »حجاب« 
و »مسائل معیشتی« از مهرماه شروع شــود. حتی در این طرح یگان ها را هم مشخص کرده بودند. 
جریان های مارکسیستی در دانشگاه ها موضوع حجاب و جریان های فتنه گر مسائل معیشتی را مطرح 
کنند و موضوع را از دانشگاه ها شروع کنند و به میان فرهنگیان برده و سپس میان سایر اقشار ببرند و 
از قشری به قومی تبدیل کنند و از قومی هم به مذهبی و در انتها حمله به مراکز حساس را انجام دهند. 
حجت االســالم طائب عنوان کرد: اما در عمل چه اتفاقی افتاد؟ یک حادثه ای روی داد و تا امروز هم 
دستگاه های اطالعاتی به پاسخ دقیق نرسیدند و تا امروز بر اساس حادثه قضاوت می کنیم. البته این 

سابقه را هم داشتیم که چنین وقایعی حادثه نبوده و بلکه طراحی بوده است.

ادعای کانال روسی: 

»پوتین« مریض احوال است
ادعا می شود که نزدیکان والدیمیر پوتین به شدت نگران ســالمتی وی هستند و در این میان از 
سرفه ها، حالت تهوع و بی اشتهایی رییس جمهور روسیه صحبت می شود.به نقل از مترو، طبق 
ادعای کانال اس وی آر، حلقه درونی رهبر روســیه از این مسئله نگرانند که »الغری و سرفه های 
مداوم« پوتین در حال مشاهده شدن است و نخبگان در روســیه آن را نشانه ای از رو به وخامت 
بودن سریع سالمتی می دانند.طبق این ادعا پوتین که مخفیانه در حال مبارزه با سرطان است در 

ماه های اخیر 8 کیلو وزن کم کرده است.
این خبر به دنبال شایعاتی است که هفته گذشته منتشر شــد مبنی بر اینکه پوتین ممکن است 
از یک بدل برای رفتن و خوشامدگویی به ســربازان در یک اردوگاه آموزشی نظامی استفاده کرده 
باشد.کانال تلگرامی که هیچ مدرکی برای ادعای خود ذکر نکرد ،گزارش داد: هم خود پوتین و هم 
نزدیکانش و هم پزشکان نگران سرفه های رییس جمهور و همچنین حالت تهوع و بی اشتهایی 

مداوم به دلیل مصرف داروهای مرتبط با درمان هستند.
 

روسیه، بمب کثیف اوکراین را به شورای امنیت می برد
ایســنا نوشــت: نماینده دائم روســیه در ســازمان ملل طی نامه ای به آنتونیو گوترش گفت که 
 مســکو حمله احتمالی اوکراین از طریق »بمب کثیف« را به عنوان تروریســم هســته ای  تلقی

 خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، »واسیلی نبنزیا« نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در نامه ای از 
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد و شــورای امنیت این سازمان خواست تا هر آنچه که 
ممکن است را برای جلوگیری از وقوع چنین جنایت فجیعی انجام دهند.شورای امنیت سازمان 
ملل قرار است جلسه ای را در این راســتا تشــکیل دهند و به بحث و گفت وگو پیرامون ادعاهای 
استفاده احتمالی اوکراین از »بمب کثیف« بپردازند.در نامه نبنزیا آمده است: »ما استفاده بمب 
کثیف توســط رژیم کی یف را رفتار تروریسم هســته ای تلقی می کنیم.« اما این درحالیست که 
ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهوری اوکراین چنین ادعاهایی را رد می کند و خود انگشت اتهام را 
به سوی روسیه نشانه می گیرد.وی در ویدئو شبانه خود مدعی شد: »اگر روسیه بگوید که اوکراین 
در حال آماده سازی چنین چیزی اســت، این بدین معناست که روسیه خود آن را از پیش آماده 

کرده است.«
 

هشدار رییس اطالعات روسیه به آمریکا
مدیر سرویس اطالعات خارجی روسیه گفت: نورچشمی ها در ایاالت متحده همچنان بر این باورند 
که می توانند تا زمانی که بخواهند تجاوز علیه روســیه را دنبال کنند؛ امــا این عقیده کوته فکرانه با 

عواقب بسیار خطرناکی همراه است.
به گزارش خبرگزاری تاس، سرگئی ناریشکین، مدیر سرویس اطالعات خارجی روسیه دوشنبه 
گفت: افراد صاحب نفوذ آمریکایی همچنان بر این باورند کــه می توانند تا هر زمانی که بخواهند 
علیه کشور ما تجاوز کنند و هزاران و هزار شهروند اوکراینی و مزدور را به آتش خصومت ها بیندازند. 

چنین عقیده کوته بینانه ای کامال مملو از عواقب خطرناکی است.
ناریشکین در آغاز نمایشــگاه مستند تاریخی تحت عنوان »بحران موشــکی کوبا؛ ۶۰ سال بعد« 
در موزه مرکزی نیروهای مسلح روسیه گفت: ســالگرد بحران موشکی کوبا و بسیاری از اسنادی 
که در این نمایشگاه قابل توجه به نمایش گذاشته شــده هم در این باره هشدار می دهد.سرگئی 
ناریشکین خاطرنشان کرد که دقیقا ۶۰ سال پیش، درست در روزهای ماه اکتبر، جهان یک قدم 

تا یک درگیری هسته ای تمام عیار فاصله داشت.
 

خبر روز

نماینده پیشین مجلس: 

سیاست آمریکا این است 
که به برجام بازگردد

یک نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی 
با تاکید بر اینکه سیاســت آمریکا این اســت 
که به برجام و مذاکرات احیــای آن بازگردد، 
گفت: سیاست کلی آمریکا درباره ایران مبتنی 
بر کنتــرل آن با هدف کاهــش چانه زنی اش 
در منطقــه اســت و برجــام یکــی از ایــن 
سیاست هاست.حشمت ا... فالحت پیشه در 
گفت وگو با ایسنا با اشاره به مواضع اخیر آمریکا 
درباره اینکه مذاکرات برجامی دیگر در اولویت 
سیاست خارجی این کشور نیست، گفت: یک 
فراتحلیل در رابطه با سیاست خارجی آمریکا 
نسبت به ایران وجود دارد که اگر آن را مدنظر 
داشته باشیم ارزیابی مواضع متناقض آمریکا 
سخت نیســت. آمریکایی ها هر سیاستی که 
درباره ایران بــه کار ببرند آن سیاســت تحت 
سیاست راهبردی کنترل ایران تعریف می شود؛ 
چه این سیاست حفظ برجام باشد یا بی نیازی 
به توافق هســته ای و مذاکــرات احیای آن یا 
مداخلــه در ایران یا تحریــم همه جانبه. همه 
اینها بخشــی از یک فراتحلیل به اسم راهبرد 
کنترل ایران اســت. آمریکایی ها این ها را در 
قالب یک بســته می بینند و هدف شــان این 
است که تا حد امکان از هر تحولی برای کاهش 
توان چانه زنی ایران اســتفاده کنند.وی ادامه 
داد: معتقــدم آمریکا به برجــام برمی گردد و 
این مواضع، مقطعی است. با توجه به تحوالت 
سیاسی داخل ایران و متاسفانه ضعف کشور 
ما در شکل دهی یک نظام حل اختالف درونی 
کشــورهای دیگر از جملــه آمریــکا و برخی 
اروپایی هــا از هر فرصتی بــرای ضربه زدن به 
ایران و کاهش قدرت چانه زنی ایران استفاده 
می کنند. امروز چالش بنده بــا برخی از افراد 
افراطی در کشــور بر ســر همین مسئله است 
که باید یک نظام یا فرآیندی داخلی برای رفع 
اختالف داشــته باشــیم اما در حالی که فاقد 
این مسئله هســتیم، یک سری افراد هستند 
که بیشــتر اختالف افکنی می کنند و آمریکا از 
این مسئله در راستای تضعیف چانه زنی ایران 

سوءاستفاده می کند.

بین الملل رییس جمهور:

آژانس بین المللی انرژی اتمی ۱۵ مرتبه اعالم کرد فعالیت های هسته ای ایران انحرافی ندارد
رییس جمهور کشورمان گفت: رسانه باید بتواند استقالل، هویت و آزادی ملت ها را حفظ و صیانت کند، این رسالتی مهم برای رسانه هاست.حجت االسالم سیدابراهیم 
رییسی روز سه شنبه در جمع مدیران ارشد رسانه های بین المللی عضو اتحادیه خبرگزاری های آسیا و اقیانوسیه )اوآنا( که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، با 
برشمردن ویژگی ها و رسالت رسانه ها اظهار داشت: ماموریت اصحاب رسانه، حفظ استقالل و هویت کشور ها بخصوص در این منطقه است.رییس جمهور در بخشی 
از این سخنرانی در مورد مذاکرات رفع تحریم ها گفت: ما به دنبال حق جمهوری اسالمی هستیم آن چه در برجام مطرح شد با نقض از سوی آمریکایی ها مواجه شد، 
اروپا هم به تعهدات خود عمل نکرد فقط جمهوری اسالمی به تعهداتش عمل کرد.رییسی ادامه داد: آژانس بین المللی انرژی اتمی ۱۵ بار به طور رسمی اعالم کرده که 
فعالیت های هسته ای ایران هیچ انحرافی ندارد؛ در مذاکرات نیز ایران حرف های خود را با منطق و استدالل بیان کرد و آمریکا باید تصمیم بگیرد، اما تاخیر می کند و 
زمان را می گذراند.رییس شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: ما مصمم هستیم که حقوق ملت را دنبال کنیم و ایران رفع و خنثی کردن تحریم ها را همزمان در دستور 

کار دارد. در ابتدای این نشست تعدادی از مدیران رسانه های عضو اتحادیه اوآنا در سخنانی به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

عکس: فارس

ایسنا نوشت: سخنگوی  وزارت امور خارجه آمریکا 
در یک نشســت خبری ضمن تکــرار ادعاها درباره 
روابط ایران و روسیه، به سوالی درباره اظهارات اخیر 
وزیر خارجه ایــران در زمینه مذاکرات احیای توافق 
هسته ای پاسخ داد.ند پرایس، سخنگوی  وزارت امور 
خارجه آمریکا در یک نشست خبری که مشروح آن 
در وبگاه وزارت امور خارجه این کشــور منتشر شده 
است، در پاسخ به این ســوال که چه نظری درباره 
گزارش هایی دارد که در آن ها ادعا شده افراد ایرانی 
آموزش دهنده طریقه استفاده از پهپادها در بالروس 
دیده شــده اند، گفت: ما از این گزارش ها مطلعیم 
اما در موقعیتی نیســتیم که درباره شان اظهار نظر 
کنیم، این که بگوییم این افراد راهنماهای ایرانی در 

بالروس هستند. ما به طور گســترده تر نگرانی مان 
درباره حضور ایران در اوکراین اشغال شــده توسط 
روســیه، به ویژه در کریمه و اقدامات آن به همراه 
روسیه در این زمینه را ابراز کرده ایم و این گزارش ها 

را به دقت دنبال می کنیم.
پرایس ادامه داد: همــان طور که قبــال گفتیم، ما 
مدام در تالشیم اطمینان حاصل کنیم که فدراسیون 
روسیه و رژیم لوکاشنکو در بالروس به خاطر تجاوز 
روسیه علیه اوکراین، بهایی سخت، هزینه اقتصادی، 
بپردازند. ما با متحدان و شرکایمان اقداماتی انجام 
داده ایم که شبکه های مالی و اموال کرملین را هدف 
قرار می دهند، همچنین اموال رژیم لوکاشــنکو که 
به موقعیت روســیه کمک  می کند.پرایس در ادامه 

در پاســخ به این ســوال که با توجه به تحریم های 
آمریکا علیه روسیه، ارزیابی او از این که ایران اعالم 
کرده قرار است با دادن ۴۰ توربین به تولیدات گازی 
روسیه کمک کند، چیســت، بیان کرد: تحریم های 
ما کامال اجرایی می شــوند. اگر شــاهد عمل قابل 
تحریمی باشیم، چه از سوی ایران باشد، چه از سوی 

روسیه، اقدام مناسب را انجام خواهیم داد.

آمریکا فرستادن پیام به ایران را تکذیب کرد

عکس روز  

عکس یادگاری 
کمیته سیاسی حزب 

کمونیست چین
عکس یادگاری کمیته سیاســی 
حزب کمونیست چین در بیستمین 

کنگره سراسری این حزب.

جنگ اوکراین برای غرب اهمیت استراتژیک دارد. 
اینکه ایران کنار روسیه قرار گرفته باشد، ممکن 
است غربی ها را به این سمت سوق دهد که مجازات 
هایی برای ایران در نظر بگیرند که خودش طبیعتا به 

مساله احیای برجام لطمه جدی می زند



خبر  روز

 تشکیل کارگروه فوالد و سیمان برای تامین 
مصالح ساختمانی نهضت ملی مسکن 

سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از تشــکیل کارگروه فوالد و سیمان در همراهی 
دو وزارتخانه راه و شهرســازی و صمت برای تکمیل زنجیره تامین مصالح ساختمانی طرح نهضت 
ملی مسکن خبر داد.محمدمهدی حیدری، سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در 
خصوص اهم برنامه های مرکز تحقیقات تا پایان سال با تاکید بر اینکه همراهی در اجرای بهینه طرح 
نهضت ملی مسکن در اولویت مرکز است، اعالم کرد: در اجرای بهینه طرح نهضت ملی مسکن، مرکز 
تحقیقات شناسایی، معرفی و عرضه فناوری های نوین را در دستور کار قرار داده است. در عین حال 
توجه به کیفیت تاسیسات ساختمانی اعم از لوله، اتصاالت و ... در دستور کار است که در این خصوص 
ترویج عرضه محصوالت دارای گواهینامه فنی در حال عملیاتی شدن است. چندی است که مرکز 
تحقیقات با برخی از کارخانجات وارد مذاکره شده است. مرکز تحقیقات در صدد است تا در خصوص 
تامین مصالح ســاختمانی دارای گواهینامه فنی و زنجیره تامین این مصالح صنعت در کنار مرکز 
تحقیقات و وزارت راه و شهرسازی باشد.حیدری همچنین در خصوص دیگر اقدامات مرکز تحقیقات 
راه، مسکن و شهرسازی در اجرای طرح نهضت ملی مســکن گفت: مرکز تحقیقات راه، مسکن و 
شهرسازی در خصوص رد و یا تایید الحاق اراضی به محدوده شــهرها در اجرای طرح نهضت ملی 
مسکن مسائل مختلف از جمله مسئله فرونشست زمین، گسل های فعال و سایر مخاطرات را مورد 
توجه و کار کارشناسی قرار می دهد و نظرات کارشناسی مرکز به شورای عالی شهرسازی و معماری 
اعالم می شود تا شورا در این خصوص اعالم نظر نهایی داشته باشد.سرپرست مرکز تحقیقات راه، 
مسکن و شهرسازی دو مصالح ساختمانی پرکاربرد نهضت ملی مسکن را سیمان و فوالد عنوان کرد 
و توضیح داد: در خصوص تامین فوالد طرح نهضت ملی مسکن جلساتی با مدیرعامل ذوب آهن 
در همراهی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و نماینده وزارت صمت انجام شد و در کنار آن از 

کارخانه ذوب آهن اصفهان بازدید به عمل آمد.
 

یک کارشناس صنعت خودرو پاسخ داد:

 دلیل توقف تولید برخی محصوالت ایران خودرو 
وسایپا چیست؟

کارشناس صنعت خودرو گفت: وعده وزیر مبنی بر اینکه خط تولیِد خودروهایی که نمی توان آن ها 
را ارتقا داد متوقف خواهد شد، یکی از دالیل توقف تولید برخی خودروهاست. این اتفاق درخصوص 
برخی از محصوالت مانند پژو۴۰۵ رخ داد؛ بهتر است روند توقف خط تولید این محصوالت تسریع 

یابد تا محصوالت جدید تولید شود.
مرتضی شــجاعی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، درخصوص توقف تولید برخی خودروها اظهار کرد: 
شورای رقابت در سال ۹۹ بررسی کیفیت خودروها را در اختیار گرفت و آن ها را به دو نوع می شناخت؛ 
نوع اول خودروهایی مانند تیبا، پژ و۴۰۵ و ســمند اســت که ســال ۹۱ تا ۹۲ توســط این سازمان 
قیمت گذاری شده بود و قیمت جدید، با تورم اعالم شده توسط بانک مرکزی محاسبه و اعالم شد.

وی افزود: نوع دیگر، محصوالت جدید ماننــد کوییک، دنا توربو اتومات و ســاینا بود که به عنوان 
خودروی جدید شناسایی و قیمت آن ها برمبنای هزینه تمام شده خودروساز به عالوه سود متعارف 
اعالم شد؛ این اقدام شــکاف قیمتی میان محصوالت قدیمی مانند پژوپارس با محصوالت جدید 
مانند دنا و ســایر محصوالت به وجود آورد. به همیــن دلیل تولید این خودروهــای قدیمی برای 

تولیدکننده با ضرر همراه است و می تواند یکی از دالیل توقف تولید برخی از این محصوالت باشد.
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: دلیل دیگر توقف تولید برخی خودروها، وعده وزیر 
مبنی بر اینکه خط تولید خودروهایی که نمی توان آن ها را ارتقا داد، متوقف خواهد شد، است که این 
اتفاق درخصوص برخی از محصوالت مانند پژو ۴۰۵ رخ داد. بهتر اســت روند توقف خط تولید این 

محصوالت تسریع شود تا محصوالت جدید تولید شود.

رییس اداره میراث  فرهنگی لنجان:اخبار

گردشگری صنعتی و معماری مدرن از ظرفیت های نهفته شهرستان لنجان است
 رییس اداره میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لنجان گفت: گردشگری صنعتی و معماری مدرن از ظرفیت های نهفته این شهرستان است و می توان از 
قابلیت هایی مانند صنایع بزرگ و شهرهای جدید در شکوفایی این بخش ها اســتفاده کرد.احمد فتحی افزود: صنایع بزرگی مانند ذوب آهن و فوالد سبا در این 
شهرستان مستقر است و از طرفی فوالدشهر با برخورداری از معماری و شهرسازی نوین به عنوان نخستین شهر جدید کشور در این منطقه شکل گرفته است که می 
توان از ظرفیت های آنها برای ایجاد و توسعه گردشــگری صنعت و معماری مدرن بهره گرفت.وی با بیان اینکه کارخانه ذوب آهن، ظرفیت معرفی میراث صنعتی 
استان اصفهان و کشور را دارد، اظهار داشت: برخی صنایع مانند صنعت نفت جنوب در این زمینه فعالیت هایی را آغاز کردند؛ اما در مجموع، آنطور که باید و شاید در 
این زمینه با وجود ظرفیت های موجود، کار نشده است.گردشگری صنعتی یکی از شاخه های نوظهور در عرصه گردشگری است که در قالب بازدید از مجموعه های 
صنعتی جای می گیرد؛ این رویکرد از سوی کشورهای صنعتی جهان و در راستای افزایش سرانه درآمدها مورد توجه قرار گرفته است.فتحی با اشاره به اینکه ذوب 
آهن اصفهان نیز دارای موزه ای است که می توان آن را گسترش داد، ادامه داد: این مجموعه دارای ظرفیت های بسیاری برای گردشگری صنعتی مانند دستگاه ها 

و تجهیزات قدیمی، ساختمان های قدمت دار و خاطرات چگونگی شکل گیری آن است.

مدیرکل سازمان صمت استان 
اصفهان:

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام 
شجاعانه دولت بود 

مدیرکل ســازمان صمت اســتان اصفهان با 
اعتقــاد بــر اینکــه حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
اقدام شــجاعانه دولت بود، گفــت: باوجود 
آزادســازی نــرخ ارز و یارانه هــا، امــروز در 
برخی تولیدات افزایش تولیــد داریم، البته 
در حوزه روغــن خوراکــی ۲۵ درصد کاهش 
تولید داریم که ناشی از واقعی شدن مصرف 
است.امیرحسین کمیلی با اشــاره به کلیت 
فعالیت های وزارت صمت طی یک سال اخیر 
اظهار کرد: در این مدت در حوزه اقتصاد، صنعت 
و بازار  حدود صــد پروژه بــزرگ در وزارتخانه 
افتتاح و به بهره برداری رسیده است.کمیلی 
همچنین به موضوع مردمی سازی یارانه ها و 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت سیزدهم 
اشاره کرد و گفت: خوشــبختانه دولت فعلی 
این پروژه را به ســرانجام رساند و به طورقطع 
اگر این کار انجام نشــده بود، امروز کشــور و 
دولت شرایط خوبی نداشت.وی با بیان اینکه 
بســیاری همچنان مخالف حــذف ارز ۴۲۰۰ 
در شــرایط فعلی کشــور بودند، تصریح کرد: 
معتقدم این اقدام شجاعانه رییس جمهور بود 
که با افزایش نرخ ارز و کمبود کاالهای اساسی، 
اکنون اتفاقات بســیاری در بحــث کاالهای 
اساسی رخ داده و اگرچه شــاهد یک تکانه 
شدید در بازار بودیم، اما با همراهی و همدلی 
مردم از این گردنه عبور کردیم.مدیرکل سازمان 
صمت استان اصفهان با تاکید بر اینکه باوجود 
آزادســازی نرخ ارز و یارانه ها، امروز در برخی 
تولیدات افزایش تولید داریم، گفت: البته در 
حوزه روغن خوراکی ۲۵ درصد کاهش تولید 
داشتیم و این ناشــی از واقعی شدن مصرف 
مردم است.وی به معرفی صادرکنندگان نمونه 
کشور در روز شنبه اشــاره کرد و افزود: در این 
مراســم از اصفهان ۶ صادرکننده نمونه ملی 
معرفی شــدند و باید توجه داشت که باوجود 
انبوه مشکالت و با تالش صنعتگران، استان 
اصفهان این تعداد صادرکننده نمونه را در سطح 

کشور داشته است.

رییس خانه صمت ایران گفت: این پیام باید به گوش 
بیگانگان خارج از کشور برسد که مشکالت صنعتی در 
حال مرتفع شــدن هســتند و وضعیت صنعت نسبت 
به یک سال گذشته بهبود چشمگیر داشته است.سید 
عبدالوهاب ســهل آبادی در خصوص برنامه های روز 
صنعت و معدن در اســتان اصفهان اظهار کرد: رویداد 
گرامیداشــت روز صنعت و معدن بعد از دو سال کرونا 
در سال جاری برگزار می شود که این ایام فرصتی برای 
اصفهان است تا توان صنعتی خود را به مسئوالن کشوری 

عرضه دارد.وی با بیان اینکه بــرای اجرای این برنامه ، 
اداره صمت اســتان ها همکاری ویژه داشته اند، افزود: 
این رویداد برای ابراز مشکالت جامعه صنعتی فرصتی 
ارزشمند است و می توان مشکالت را به گوش مسئوالن 
رساند.رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان 
اینکه استاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان اصفهان 
گام های مهمی در باب پیشرفت صنعت و حل مشکالت 
برداشته است، بیان کرد:  اصفهان با ۹ هزار واحد صنعتی 
متوسط و بزرگ در صنعت کشور پیشرو بوده و پیام آور 
رفع مشکالت صنعتی بوده است.وی ادامه داد: این پیام 
باید به گوش بیگانگان خارج از کشور برسد که مشکالت 
صنعتی در حال مرتفع شدن هستند و وضعیت صنعت 

نسبت به یک سال گذشته بهبود چشمگیر داشته است.
ســهل آبادی، حذف ارز ترجیحی را اقدام بسیار مهمی 
داناست که به عنوان جراحی اقتصادی در کشور بسیار 
موثر بــود و گفت: کوچک کردن دولــت می تواند اقدام 
بعدی باشد که تاثیر مهمی در دیده شدن فعالیت های 
دولت خواهد داشــت.وی در ارتباط بــا فعالیت های 
شرکت های دانش بنیان در اصفهان و حمایت از آنها نیز 
گفت: عملکرد پارک علم و فناوری اصفهان و شرکت های 
دانش بنیان آن قابل توجه و اکتشافات و تولیدات آن ها 
باعث افتخار استان اصفهان و قابل توجه و اثرگذار است؛ 
شهرک عملی تحقیقاتی اصفهان به زودی شاهکار تاریخ 

صنعت کشور را رقم خواهد زد.

رییس خانه صمت ایران:

شهرک عملی تحقیقاتی اصفهان به زودی شاهکار تاریخ صنعت 
کشور را رقم خواهد زد

دهاقان؛ مهد 
گلخانه های کشور

کشــت هیدروپونیک، کشت 
گلخانه ای اســت که نیازی به 
خاک و زمین ندارد و کمترین 
نیاز به آب را دارد، در سال های 
اخیر این نوع کشت گلخانه ای 
در سطح شهرستان دهاقان در 

حال انجام است.

عکس روز

چهارشنبه  4  آبان  1401 / 29 ربیع االول 1444 / 26  اکتبر 2022 / شماره 3656

زیان خشکسالی و سرمازدگی برای باغداران اصفهانی
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سمیرم گفت: در نیمه دوم فروردین امسال با کاهش دما و سرما 
روبه رو شدیم و بسیاری از باغات سیب دچار مشکل شدند.مصطفی طایی در گفت و گو با بازار افزود: 
سیب سمیرم عطر و طعمی دارد که باعث شده از اقصی نقاط جهان خواستار آن باشند و بر این اساس 
رشد صادراتی خوبی در سال های گذشته داشته اســت.وی با بیان اینکه امسال دو موضوع باعث 
شد برداشت سیب کاهش یابد که یکی از این مسائل خشکســالی بود که به باغات بسیاری زیان 
وارد کرد، افزود: مشکل دیگر سرمازدگی بود که ضررهای زیادی را به کشاورزان وارد کرد.مدیر جهاد 
کشاورزی شهرستان سمیرم با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی محصول سیب بهاره تاکید کرد: بیشتر 
کشاورزان زیر پوشش بیمه هستند؛ اما بیمه بســیاری از آن ها کامل نیست و آن هایی هم که بیمه 
هستند، خسارت شان کامل پرداخت نمی شود و به همین خاطر امسال با مشکالت عدیده معیشتی 
روبه رو شدند.وی ادامه داد: از مسئوالن درخواست داریم که از کشاورزان و باغداران که نقش مهمی 
در اقتصاد اصفهان ایفا می کنند، با توجه به خسارت های وارد شده حمایت کنند.طایی گفت: یکی از 
این راهکارها، پرداخت وام هایی با سود کم و در نظر گرفتن فرصت بیشتری برای کشاورزان به منظور 

بازپرداخت است تا بتوانند از این شرایط سخت گذر کنند.
 

رییس اداره صنعت معدن و تجارت اردستان خبر داد:

فعالیت ۲۷۰۰ واحد صنفی در اردستان
رییس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان اردستان از فعالیت بیش از ۲۷۰۰ واحد صنفی دارای 
پروانه کسب معتبر در این شهرســتان خبر داد.محمدرضا باقری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: با 
توجه به اتمام مهلت قانونی چهارســاله ۸ اتحادیه صنفی در شهرستان اردستان مقدمات برگزاری 
انتخابات از شش ماه قبل با تشکیل جلسات کمیسیون، هیئت اجرایی و کمیته تطبیق و استعالم از 
مراجع چهارگانه انجام شده است.وی با بیان اینکه برای انتخابات پنجمین دوره ۸ اتحادیه صنفی 
تعداد ۱۱۰ نفر از سراسر شهرســتان ثبت نام اولیه انجام دادند که صالحیت ۱۴ نفر از آنها احراز نشد، 
افزود: انتخابات هشــت اتحادیه صنفی به صورت کامال الکترونیکی برگزار می شود و افرادی که در 
دو دوره مسئولیت داشتند می توانند در انتخابات ثبت نام کنند.رییس اداره صنعت معدن و تجارت 
شهرستان اردستان تصریح کرد: در شهرستان اردستان ۱۲ اتحادیه فعالیت می کنند که با توجه به 
جمعیت کم شهرستان بیشتر اتحادیه های صنفی در اردســتان با یکدیگر ادغام شدند و مهم ترین 
وظیفه آنها صدور پروانه کسب، رسیدگی به امورات اعضای صنفی خود، تعیین نرخ نامه و شرکت در 
کمسیون های مختلف است.باقری خاطرنشان کرد: در شهرســتان اردستان بیش از ۲۷۰۰ پروانه 
کسب معتبر توســط اتحادیه های صنفی صادر شده که زمینه اشــتغال بیش از ۷ هزار نفر در این 

واحدها فراهم شده است.

 نماینده مردم اصفهان در مجلس مطرح کرد:

اعالم نظر بانک ملی و وزارت راه درباره کارخانه ریسباف
بانک ملــی و وزارت راه نظر خود را درباره مالکیت کارخانه ریســباف اصفهان تــا هفته آینده اعالم 
می کنند.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی گفت: جلســه ای در معاونت حقوقی رییس جمهور در مورد کارخانه ریسباف برگزار شد و 
نتیجه این نشست هفته آینده اعالم می شود.مهدی طغیانی افزود: با توجه به ارزش تاریخی کارخانه 
ریسباف اصفهان، که ثبت ملی نیز شده و جزو اموال تملیکی بانک ملی است، در سال ۹۵ قرار بود 
این ملک برای بهره برداری فرهنگی و تاریخی در اختیار شرکت بازآفرینی شهری ایران قرار گیرد که 
هنوز محقق نشده است.وی گفت: وزارت راه و شهرسازی تصمیم گرفت به وسیله شرکت بازآفرینی 
شهری کارخانه ریسباف را که مالک آن بانک ملی بود به تملک خود دربیاورد و تبدیل به موزه کند، 

اما فرآیند توافق با بانک طول کشید.

با مسئولان

وضعیت فرار سرمایه از کشور در شرایط اوج قرار گرفته و دورنمای خوبی را نشان نمی دهد؛

بر باد رفته

خروج ۱۰ میلیــارد دالر ســرمایه از ایران، جــزو آخرین  ایمنا
برآوردهایی اســت که نشان از شدت فرار ســرمایه  دارد، 

جریانی که از سال ها قبل آغاز شد و اکنون در اوج خود قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، درحالی که گفته می شود از سال ۱۳۹۰ تاکنون 
معادل ۹۸.۴ میلیارد دالر و به طورمتوسط ساالنه ۱۱ میلیارد دالر از اقتصاد 
ایران خارج شده است، با این وجود هنوز آمار دقیقی از میزان فرار سرمایه 
در دسترس نیســت. طبق اعداد برآوردی که در چنین فضایی تخمین 
زده می شود، فرار ســرمایه ســاالنه حدود ۱۰ میلیارد دالر در سال است، 
وگرنه هیچ سند دیگری وجود ندارد، اما آنچه مشخص است آمار باالی 
سرمایه گذاری های ایرانیان در کشــورهایی مانند امارات و ترکیه و ثبت 
شرکت های فراوان از سوی ایرانیان در این مقاصد است.چالشی بزرگ 
که به دالیلی چون تحریم ها، بازی برخی سیاسیون، بی ثباتی های ارزی و 
شرایط ناخوشایند اقتصادی بازمی گردد که هرکدام مانعی برای ماندگاری 
ســرمایه های خرد و کالن مردم اســت، حال آنکه فرار سرمایه از کشور 
جریان تازه ای نیست هر زمان که ارزش پول ملی با کاهش مواجه شده 
این پدیده نیز بیشتر رخ داده است. عده ای با تبدیل نقدینگی خود به ارز 
و خروج از کشور، برخی دیگر از طریق صرافی ها و بخش دیگر هم مربوط 
به فعالیت های اقتصادی است که ارز حاصل از آن وارد کشور نشده است.

طی چند ماه اخیر که نگرانی های اقتصادی مردم بیشتر شده، این روند 
هم شدت بیشتری گرفته ضمن آنکه نسبت به خرید ملک در کشورهای 

همسایه و حتی کشورهای اروپایی بیش ازپیش اقدام شده است. 

اصفهان، سرمایه گریز است
نکته قابل تامل این چالش آن اســت که بنا بر شنیده ها و گفته ها، در میان 
استان های کشور، اصفهان به عنوان یکی از سرمایه گریزترین مناطق مطرح 
می شود، به طوری که از لحاظ جذب سرمایه نه تنها در بین ۱۰ استان، آخر است 
بلکه به عنوان یکی از نخستین استان های سرمایه گریز کشور نیز شناخته 
می شود، آن هم در شرایط دشــواری که از یک طرف رکود داخلی و از طرف 
دیگر تحریم ها باعث ناآرامی های اقتصادی شده و ضرورت ورود سرمایه 
به بخش های مختلف کشور کامال محسوس است.در این راستا بسیاری از 
صاحب نظران اقتصادی همواره تاکید داشته اند که باید راهکارهای اساسی 
برای ممانعت از فرار ســرمایه اندیشیده و ارائه اســتراتژی های موثر برای 
جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی تعریف شود و به مرحله اجرا برسد، 
به ویژه آنکه آمار بیکاری و مهاجرپذیری در اصفهان نسبت به دیگر نقاط کشور 
بسیار باالست و این مسئله، الزام جلوگیری از فرار سرمایه ها در این استان 
را دوچندان می کند، زیرا اضافه شدن بار فرار ســرمایه مزید بر علت دیگر 
مشکالت اقتصادی این شهر و استان شده است.البته این فرآیند در حالی 
آغاز شده و روزبه روز هم افزون تر می شود که فعاالن اقتصادی استان بارها با 
اعالم اینکه سرمایه های پولی استان اصفهان اکنون برای سرمایه گذاری با 
سوددهی بیشتر به استان های دیگر منتقل می شود، این امر را باعث تزلزل 
پایه های اقتصادی اصفهان دانسته اند. این فعاالن معتقدند تبلیغات گسترده 
و سود باالی ســپرده گذاری در پروژه های تجاری و ســاختمانی در سایر 
استان ها یا موسسات مالی که روزبه روز تعدادشان در استان اضافه می شود، 

انگیزه سرمایه گذاری در پروژه های داخلی را از متموالن شهر گرفته است.

خروج افراد مهم تر از فرار سرمایه
اما پرسش آن اســت که دالیل و مهم ترین راه های خروج سرمایه از ایران 

چیست و چه اقداماتی باید انجام داد تا بتوان از فرار سرمایه ممانعت کرد؟
به نظر می رســد در شــرایط فعلی، مهم ترین راه حل و پیش نیــاز برای بهبود 
سرمایه گذاری و فضای کسب وکار، فراهم کردن فضایی امن برای سرمایه گذار 
اســت، زیرا زمانی که فرد احســاس ناامنــی اقتصادی می کند بــرای ورود 
سرمایه های خود با ابهام مواجه و از شروع فعالیت اقتصادی منصرف می شود.
در مجموع آنچه همه کارشناســان نســبت به آن تاکید دارند، ایجاد امنیت و 
آرامش در ایران اســت که باعث ماندگاری ســرمایه می شــود، اطمینانی که 
سال هاست دولتمردان نتوانسته اند به سرمایه گذاران بدهند و حاصل نمی شود 
مگر اینکه ایران ارتباط خود را با بانک جهانی و جهان تصحیح کند. قطعا سرمایه 
در هرکجا که امنیت داشــته باشــد به همان نقطه منتقل می شود.در این باره 
»شهرام معینی« اقتصاددان و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان 
در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار می کند: عبارت فرار ســرمایه از ایران بسیار 
شنیده می شود؛ اما بهتر است این موضوع با آمار و ارقام گفته شود تا شفافیت 
بیشتری داشته باشد. برای جابه جایی سرمایه بین کشورها، الزم است سرمایه 
از مبدأ به ســمت مقصد حرکت کند و باید به صورت ارز باشد.به گفته وی، این 
ارز خارج شده حاصل از صادرات کاالهای ایرانی است که بخشی از آن به کشور 
بازنگشته و ذخیره نشده است. زمانی که کاال صادر می شود، باید ارز حاصل از 
آن وارد کشور شــود یا به صورت کاالی مصرفی یا واسطه ای بازگردد، حال اگر 
به هر دلیلی این ارز وارد نشــود به فرار سرمایه تعبیر می شود.این اقتصاددان 
اضافه می کند: ممکن است بخشی از این سرمایه صرف واردات کاالی قاچاق 
یا ارز حاصل از آن با تاخیر وارد کشور شود، همچنین ممکن است صادرکننده 
ترجیح دهد ارز حاصــل از صادرات کاالی خود را وارد کشــور نکند؛ نکته ای که 
وجود دارد آن است که کل درآمد ارزی کشور ما ناچیز و به عدد ۵۰ میلیارد دالر 
می رسد، حال چقدر از این سرمایه خارج می شود که تحت عنوان فرار بزرگ از 
آن نام برده شود؟معینی ادامه می دهد: بنابراین چون آمار صحیحی دراین باره 
وجود ندارد، گفته می شود فرار سرمایه زیاد است درحالی که در مقیاس جهانی 
چندان روشن نیست. بخشی از خروج سرمایه نیز اموال افرادی است که مصمم 
به مهاجرت می شوند و بدیهی است ســرمایه خود را هم خارج می کنند. مثال 
فردی ملکی در ترکیه می خرد که این ها سرمایه های خردی هستند که معموال 
توسط مهاجران خارج می شود.وی یادآور می شود: البته این موضوع را هم باید 
در نظر گرفت همان گونه که خروج سرمایه از کشور را داریم، ورود سرمایه هم 
انجام می گیرد.این اقتصاددان در رابطه با دالیل شــدت یافتن چنین رفتاری 
می گوید: علت آنکه افراد متمایل هستند تا سرمایه خود را از ایران خارج کنند، 
به فقدان چشم اندازی مثبت از اقتصاد ایران بازمی گردد. در دهه های ۷۰ تا ۸۰ 
بسیاری از سرمایه گذاران کشورهای دیگر متمایل بودند سرمایه خود را وارد ایران 
کنند اما اکنون با چشم اندازی که وجود دارد، افراد ناامید از آینده اقتصادی و 
اجتماعی کشــور به امید آینده ای بهتر، مصمم به مهاجرت هستند و سرمایه 

خود را هم می برند.



    قلعه نهچیر مبارکه؛ به جا مانده از دوران قاجار
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مبارکه یکی از شهرهای استان اصفهان است که در فاصله 50 کیلومتری از شهر اصفهان قرار دارد. این شهر به سبب صنایع مختلفی همچون فوالد، سیمان و 
شیمیایی در ایران شناخته شده است و شهری صنعتی به حساب می آید.ولی این شهر عالوه بر این صنایع، از حیث آثار تاریخی نیز می تواند شناخته شده 
باشد. این آثار تاریخی از دوران مختلفی در این شــهر باقی مانده اند که قدیمی ترین آنها به دوران ساسانیان و پیش از اسالم بر می گردد. بنابراین شهر می 
تواند از سمت گردشگری نیز دارای رونق فراوانی شود.قرار گیری این شهر در حاشیه زاینده رود یکی دیگر از نقاط عطف آن از لحاظ گردشگری محسوب می 
شود. دلیل نام گذاری این شهر به نام مبارکه، به ســوره شریفه مبارکه بر می گردد و بر گرفته از آن اســت. در ادامه با یکی از آثار تاریخی این شهر یعنی قلعه 
نهچیر بیشتر آشنا می شویم.این قلعه یکی از آثار تاریخی دوران قاجاریه است که در شــهر مبارکه باقی مانده و به دست فردی به نام آقا محمدعلی در زمان 
فتحعلی شاه بنا شده است. این قلعه که از نوع قلعه های مسکونی بوده در قسمت جنوب شرقی شهر قرار دارد و از عمارت های مختلف، داالن ها و حیاط های 
متفاوتی تشکیل شده است.قلعه نهچیر از نقطه نظر ســبک معماری از آثار دوران زندیه و صفویه تاثیر گرفته است.پالن آن به شکل مستطیلی است که برج 
هایی دراطراف آن واقع شده اند. این قلعه دارای بخش هایی از قبیل عمارات، داالن ها، بادگیرها، هفت برج کبوترخانه، حیات، قسمت های اداری، اسطبل 
ها، انبار، هشتی ها و نگهبانی اســت.این مکان در زمان شاه صفی الدین ،به عنوان شکارگاه مورد اســتفاده بوده و ستون های سنگی آن که برای ساختمان 
حمامی آماده شده و هنوز وجود دارند. در سال ۱۳۷۶ به شماره ۱۸۹5 در فهرســت آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این قلعه یکی از منحصر به فردترین 
معماری ها در بین قلعه های تاریخی در ایران را دارد.در زمان فتحعلی شاه قاجار فردی ثروتمند به نام آقا محمدعلی، تبریز را به مقصد جنوب کشور ترک می 
کند. زمانی که به اصفهان می رسد تصمیم می گیرد زمین های حاصلخیزی را جهت کشــاورزی بیابد که به منطقه مبارکه می رسد. با انتخاب زمینی و کندن 
قنات در کنار آن به کشــاورزی می پردازد.آقا محمد علی، طرح کلی قلعه را ریخت و آن را بنا کرد و در ســال های بعد از آن، فرزندانش قلعه هایی تو در تو در 
آن ایجاد کردند و دیگر قسمت ها در زمان های مختلف به آن اضافه شد.این قلعه دارای مســاحتی برابر با 20 هزار متر مربع است که زیر بنای قلعه وسعتی 

برابر با ۷ هزار متر مربع دارد. معماری قلعه به تبعیت از معماری دوران زندیه و صفویه 
طراحی و قرینگی در اکثر قسمت های آن رعایت شده است. پالن قلعه مستطیلی 
است و در اطراف آن برج هایی ایجاد شده است که برج های چهار گوشه، بزرگ تر 
از دیگر برج ها هستند. طول این بنا از سمت شمال به جنوب و عرض آن از شرق به 
غرب کشیده شده است. ارتفاع دیوار های قلعه برابر با ۷ متر و عرض آنها در بعضی 
از قسمت ها  یک متر و در برخی دیگر از قسمت ها 2 متر می شود. از خصوصیات 
این بنا می توان به حیاط میانی و حیاط خلوت این بنا و اتاق های تو در تو، پســتو 
ها، داالن ها، هشتی های ورودی و … اشاره کرد. یکی از نکات جالب در مورد این 
بنا وجود بادگیر برای اتاق های نشیمن است که در قسمت های مرکزی کشور این 
امر شایعی نبوده اســت.این قلعه را می توان مجموعه کامل شهری در نظر گرفت 
زیرا دارای قسمت های مختلفی مانند هفت خانه و حیاط که دو مورد آن به صورت 
خان نشین بوده، قسمت های اداری، بازداشتگاه، اسطبل، داالن های تودرتو، انبار، 
هشتی ها، بادگیر، برج های کبوتر، نگهبانی و قســمت های گوناگون دیگر است.

درب ورودی دارای تزئینات بسیار زیبایی است و در دو طرف آن می توانید دو صفه 
کوچک را مشاهده کنید. باالی درب ورودی دارای طاقی جناغی با تزئینات بسیار 
زیبا و گچ کاری است.این قلعه، در قسمت جنوب شــرقی شهر مبارکه و در خیابان 
نهچیر قرار دارد. بنابراین اگر قصد دیدار این قلعه را دارید باید به این قسمت از شهر 
بروید. اگر قصد اســتفاده از وســایل نقلیه عمومی را دارید می توانید از اتوبوس و 

تاکسی های شهری که در سراسر شهر وجود دارند، استفاده کنید.
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مفاد آراء
8/27 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آييــن نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره 2110 مورخ 1401/6/26 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
 ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت خانم شــيرين 
جان امانی  نيکو جونقانی به شناسنامه شماره 4739 کدملی 4679135115 صادره 
فرزند سبزعلی در ششدانگ يکباب خانه به مساحت 302 متر مربع مفروزی از پالک 
شــماره 30  فرعی از 4483 باقيمانــده واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملک 
 جنوب اصفهان  به موجب بيع نامه عادی و بالواسطه از طرف آقای حيدر حسن نژاد 

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

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/04

م الف: 1390629  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

8/29 آگهي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر آراء صادره هيئت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضي ذيل محرز گرديده است. لذا مشــخصات متقاضي وامالک مورد تقاضا به 
شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاي تعيين 
شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي ميشود در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک لنجان تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض، طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
1- راي شــماره 140160302015000312 مورخ 1401/06/27 آقای رضا علی 
مرادی ريزی فرزند حسين  نسبت به ششدانگ يکباب خانه به مساحت 136/32 متر 
مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرين شهر  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خريداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/04

م الف: 1390154 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 
مفاد آراء

8/28 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آييــن نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شماره 1995 مورخ 1401/6/20 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای سيد احمد 
هاشمی به شناسنامه شماره 1383 کدملی 1283359383 صادره اصفهان فرزند سيد 
جالل در دو دانگ از ششدانگ يکباب خانه  به مساحت 583/62  متر مربع مفروزی از 
پالک شماره 4786  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان  
در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه )سهم االرث نامبرده از مرحوم پدرش سيد جالل 

هاشمی( مفروز ثبتی گرديده است.
- برابر رای شماره 1996 مورخ 1401/6/20 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای سيد عطا 
هاشمی  دنبه به شناسنامه شــماره 16649 کدملی 1282635786 صادره اصفهان 

فرزند سيد جالل در دو دانگ از ششدانگ يکباب خانه  به مساحت 583/62  متر مربع 
مفروزی از پالک شماره 4786  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان  در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه )سهم االرث نامبرده از مرحوم پدرش 

سيد جالل هاشمی( مفروز ثبتی گرديده است.
- برابر رای شماره 1997 مورخ 1401/6/20 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
 ملک جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای ســيد  
هدايت اله  هاشمی دنبه به شناسنامه شماره 32 کدملی 1288688407 صادره اصفهان 
فرزند سيد جالل در دو دانگ از ششدانگ يکباب خانه  به مساحت 583/62  متر مربع 
مفروزی از پالک شماره 4786  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان  در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه)سهم االرث نامبرده از مرحوم پدرش 

سيد جالل هاشمی( مفروز ثبتی گرديده است.
  لذا بــه منظور اطــالع عمومــی مراتــب در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز آ گهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت 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 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: 1401/07/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/04

م الف: 1390649  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

8/30 آگهي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر آراء صادره هيئت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضي ذيل محرز گرديده است. لذا مشــخصات متقاضي وامالک مورد تقاضا به 
شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاي تعيين 
شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي ميشود در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک لنجان تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض، طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
1- راي شماره 140160302015000315 مورخ 1401/06/27 خانم منيژه خداوردی 
پور ريزی فرزند رمضان  نسبت به ششدانگ يکباب خانه به مساحت 308/15 متر مربع 
مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرين شــهر  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خريداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/04

م الف: 1390578 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان
 مفاد آراء

8/31 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آييــن نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 1711 و 1712 و 1713 و 1714  مورخ 1401/6/3 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت 
خانم اعظم عسکری برزانی  به شناسنامه شماره 3207 کدملی 1282990152صادره 
اصفهان فرزند احمد بر يک دانگ مشــاع از ششدانگ يکباب ساختمان و آقای علی 
اکبر هنديان پور به شناسنامه شماره 1190 کدملی 1285634381 صادره اصفهان 
فرزند حسن بر يک دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان و آقای عليرضا محمدی 
خوزانی به شناسنامه شماره 190 کدملی 1141595451 صادره فرزند ابراهيم بر دو 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان و خانم فرزانه دانش پژوه به شناسنامه شماره 
598 کدملی 1091119945 صادره فرزند منصور بر دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب 
ساختمان به مساحت 78/05 متر مربع پالک شــماره 1988 اصلی واقع در اصفهان 

بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان می باشد که ) به موجب سند شماره 97501 
مورخ 1374/5/19 دفتر 5 اصفهان تمامی 1/93 سهم مشاع از 40/5 سهم يازده قفيز 
و يک نی شــش دانگ پالک 1988 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به خانم ماه پری 
دادی پور )نسبت به 0/65 سهم مشاع( و عليرضا محمدی خوزانی ) نسبت به 0/64 
سهم مشاع( و سعيد مؤيد فرزند خداداد ) نسبت به 0/64 سهم مشاع( منتقل شده است 
سپس خانم ماه پری دادی پور به موجب سند شماره 100661 مورخ 1374/12/5 دفتر 
5 اصفهان مالکيت خويش از پالک مرقوم را به غير منتقل نموده است و آقای سعيد 
مؤيد نيز طبق سند شماره 45943 مورخ 1376/8/10 دفتر 25 اصفهان تمامی مالکيت 
خويش از پالک مرقوم را به غير منتقل نموده است و طبق سند شماره 125422 مورخ 
1385/12/23 دفتر 5 اصفهان تمامت 0/65 سهم مشاع از 1/93  سهم از 40/5 سهم 
يازده قفيز و يک نی ششــدانگ پالک مرقوم به علی اکبر هنديان پور و خانم اعظم 
عسکری برزانی منتقل شده است و طبق سند شــماره 138278 مورخ 1395/2/15 
دفتر 5 اصفهان تمامت 0/64 سهم مشاع از1/93 سهم از  40/5 سهم يازده قفيز و يک 
 نی ششدانگ پالک مرقوم به خانم فرزانه دانش پژوه منتقل شده است و متقاضيان 
) فرزانه دانش پژوه »مالک طبقه اول« و اعظم عسکری برزانی و علی اکبر هنديان پور 
»مالکين طبقه دوم« و عليرضا محمدی خوزانی »مالک طبقه سوم«( در جلسه هيات 
و با ارائه تواقفنامه عادی مورخ 1401/1/18 اعالم نموده اند: » سهم مالک طبقه اول، 
2 دانگ مشاع از ششدانگ و سهم مالکين طبقه دوم، دو دانگ مشاع از ششدانگ و 
سهم مالک طبقه سوم، 2 دانگ مشاع ازششدانگ می باشد«( 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 شــود در 
صورتی که اشخاص نسبت 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 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: 1401/07/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/04

م الف: 1390887  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

8/32 آگهي ابالغ مفاد آراء صــادره از هیات قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا 
سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود تا شخص یا 
اشخاصی که به  آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بــود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد  و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راي شــماره 140160302027006011 مورخ 1401/06/20 محسن گازر فرزند علی 
بشماره شناسنامه 51371  صادره از اصفهان بشماره ملی 1280939435 در ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثی بر روی قســمتی از قطعه زمین پالک 291 فرعی از اصلی 1520 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 140/14 متر مربع خریداری طی سند رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/04
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/19

م الف: 1399214  مهدی صادقی وصفی رییس منطقه ثبت اســناد و امالک شــرق 
اصفهان

مفاد آراء
8/33 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1- رای شــماره 140160302026008733 مــورخ 1401/06/27 و رای اصالحــی 
14160302026008734 مورخ 1401/06/27  مالکیت آقای محمد نمازی زاده به شناسنامه 
شــماره 1262 کدملی 1286943469 صادره فرزند اصغر در قسمتی از ششدانگ یک باب 

مغازه به مساحت 49/33 متر مربع پالک شماره 4 فرعی از 15182 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 5  اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان مستند مالکیت سند مشاعی شماره 28147 
مورخه 95/12/22 دفترخانه 375 اصفهان تمامیت 49/17 سهم مشا ع از 6741 سهم مشاع 
از 15373 سهم از نه سهم مشاع از 8 ســهم از 42 سهم ششدانگ پالک 15182/4 و خانم 

مهری نمازی زاده بالسویه انتقال گردیده است.
2- رای شماره 140160302026008735 مورخ 1401/06/27 مالکیت خانم مهری نمازی 
زاده  به شناسنامه شماره 1541 کدملی 1286787505 صادره فرزند اصغر در موازی سه دانگ 
مشاع  از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 49/33 متر مربع پالک شماره 4 فرعی از 15182 
اصلی واقع در اصفهان بخش 5  اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان مستند مالکیت سند 
مشاعی شماره 28147 مورخه 95/12/22 دفترخانه 375 اصفهان تمامیت 49/17 سهم مشاع 
از 6741 سهم مشاع از 15373 سهم از نه سهم مشاع از 8 سهم از 42 سهم ششدانگ پالک 

15182/4 و آقای محمد نما زی زاده  بالسویه انتقال گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/04
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/19

م الف: 1399280 موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 
تحدید حدود اختصاصی

8/34 شماره نامه : 140185602024008241-1401/07/27 چون تحدید حدود ششدانگ 
یک باب خانه پالک 4483/5102  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به 
نام  آقای حیدر رحیمی چالبطان فرزند عبدالکریم در جریان ثبت است و به علت عدم حضور 
متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1401/08/30 ساعت 9 صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترضین 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید. تاریخ انتشار: 1401/08/04 

م الف: 1397988 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

8/35 شــماره نامــه: 140185602210005694-1401/08/01 نظر به اینکه به موجب 
رای شــماره 140060302210004259 مورخ 1400/11/10 هیات قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مســاحت 78116/13 متر مربع پالک ثبتی شــماره 403 فرعی مفروز و مجزی شده 
از شــماره 137 اصلی واقع در بخش 20 ثبت اصفهان، در مالکیــت آقای محمود صابری 
فرزند رضا به کدملی 1291287817 مســتقر گردید و بلحاظ اینکه پرونده ثبتی مربوط به 
پالک اولیه فاقد ســابقه تحدید حدود می باشد.  لذا به اســتناد  تبصره ذیل ماده 13 قانون 
فوق الذکــر  و طبق تقاضای مالــک تحدید حدود ملــک مرقوم در روز دوشــنبه مورخه 
1401/08/30 ساعت 8 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی 
به کلیه مالکین و مجاورین اعالم می گردد تا در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند و 
اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدید حدود و فقط تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 86 آئین نامه قانون 
ثبت باید از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره، ظرف یک ماه دادخواست خود را به مرجع 
ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید، 
در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و 
گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه 
 به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. تاریخ انتشــار: 1401/08/04 
 م الــف: 1398716 ناصر صیــادی صومعــه مدیر واحــد ثبتی حــوزه ثبت ملک

 جنوب شرق اصفهان



جدیدترین عکس از 
پیروز، پسر ایران

وز عکس   ر

دادگاه تعدادی از متهمان اغتشاشات در اصفهان علنی برگزار می شود
رییس کل دادگستری استان اصفهان از برگزاری دادگاه تعدادی از متهمان مربوط به اغتشاشات اخیر در این استان به صورت علنی خبر داد.به گزارش ایرنا، روابط 
عمومی دادگستری کل استان اصفهان روز سه شنبه به نقل از حجت االسالم اسدا... جعفری افزود: جلسات رسیدگی به پرونده های مربوط به اغتشاش های اخیر 
در شعب ویژه در وقت های فوق العاده برگزار می شود.وی اظهار داشت: برای برگزاری دادگاه تعدادی از این پرونده ها به صورت علنی، دادگستری استان مقدمات 
آن را فراهم کرده و در تمامی مراحل اطالع رسانی الزم صورت خواهد گرفت.رییس کل دادگستری اســتان اصفهان افزود: تاکنون مراحل تحقیقات مقدماتی ۴۶ 
پرونده قضایی مربوط به متهمان اغتشاش های اخیر در استان تکمیل شده است.وی ادامه داد: این تحقیقات در دادسرا به پایان رسیده و با صدور کیفرخواست 
برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.حجت االسالم جعفری همچنین به آزادی تعدادی از افراد دستگیر شده در ناآرامی ها اشاره و تصریح کرد: تعدادی از افراد 

دستگیر شده در ناآرامی ها با شرایط مختلف نظیر افراد کم سن و سال با حضور خانواده با اخذ تعهد در مراجع ضابطین، کفالت و وثیقه آزاد شده اند.
وی تصریح کرد: این افراد عموما کسانی بوده اند که نقش و تاثیر چندانی در اغتشاش ها و تخریب اموال عمومی نداشته اند.

مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان با بیان اینکه 
ذخایر خونی استان اصفهان در شرایط بحرانی قرار 
دارد، گفت: ذخایر خونی اســتان با توجه به کاهش 
اهدا کننده خون به کمتر از چهــار روز کاهش یافته 

است.
به گزارش تســنیم؛ علی فتوحی در جمع اصحاب 
رســانه در خصوص وضعیت ذخایر خونی اســتان 
اظهار داشت: ذخایر خونی استان با توجه به کاهش 
اهداکننده خون به کمتر از چهــار روز کاهش یافته 

است.
وی افــزود: اصــوال باید روزانــه ۴50 تــا 500 فرد  
مراجعه کننده برای اهدای خون داشته باشیم؛ اما 

درحال حاضر این عدد کاهش یافته است و روزانه 
تعداد 70 تا 80 اهداکننده کاهش می یابد.

مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهــان بیان کرد: 
برخی گروه های خونی و بــه ویژه گروه O منفی در 
حد بحران است و ذخیره بقیه گروه های خونی نیز 
مطلوب نیســت و چنانچه اوضاع به همین ترتیب 

باشد در آینده ای نزدیک مشکل خواهیم داشت.
وی تصریح کرد: بیشــترین مصرف کنندگان خون، 
بیماران خــاص مانند ســرطانی ها، تالســمی ها، 
هموفیلی ها، بیماران پالکتی و دیالیزی ها هستند. 
این گروه ها سخت نیاز به تزریق خون دارند و هرچند 
روز یک بار باید چند واحــد خون تزریق کنند. براین 

اساس از شــهروندان درخواست داریم برای کمک 
به بیماران نیازمند به خون و پالکت به مراکز انتقال 
خون در شهرســتان ها و در اصفهان به مرکز انتقال 

خون واقع در میدان خواجو مراجعه کنند.

ذخایر خونی استان اصفهان در شرایط بحرانی قرار گرفت

 پیشی گرفتن آنفلوآنزا از کرونا در اصفهان، استفاده از ماسک در مدارس
 اجباری شد؛

کرونا کم بود، آنفلوآنزا هم اضافه شد!
شــدت ابتالی مردم اصفهان به ویژه دانش آموزان به آنفلوآنزا در روزهای اخیر به حدی بوده که به 
گفته مسئوالن بهداشتی استان این بیماری از کرونا پیشی گرفته است و به این دلیل با اتخاذ تدابیر 
و اقداماتی، مقرر شد که استفاده از ماسک در مدارس به مدت ۲ هفته اجباری شود.به گزارش ایرنا، 
از سه هفته گذشته گزارش هایی مبنی بر افزایش ابتال به بیماری های تنفسی منتشر شد به نحوی 
که ابراهیم قادری، رییس  اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت نسبت به 
افزایش آنفلوآنزا در کشور هشدار داد. به گفته این مقام مسئول وزارت بهداشت، سطح ایمنی عموم 
جامعه به ویژه کودکان در برابر ابتال به آنفلوآنزا و ویروس های تنفسی پایین آمده به همین دلیل این 
قشر از افراد در معرض مبتال شدن به این بیماری هســتند و در ماه های آینده طغیان این ویروس 
تنفسی را تجربه خواهیم کرد.آنفلوآنزا، یک بیماری عفونی تب دار معرفی می شود که دستگاه تنفسی 
را تحت تاثیر قرار می دهد، به شدت واگیردار اســت و افراد دارای بیماری های زمینه ای، کودکان و 
سالمندان نسبت به ســایر افراد، بیشــتر در معرض ابتال به آن قرار دارند.همچنین به گفته پژمان 
عقدک، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، میزان مراجعه مردم و ازدحام در  درمانگاه ها و 
مطب پزشکان طی ۲ هفته اخیر گویای باال رفتن میزان ابتال به آنفلوآنزا در این استان است.اگر این 
روزها و شب ها به درمانگاه های سطح شهر اصفهان نیز سری بزنید با انبوهی از بیماران مواجه می 
شوید که اکثر آنها دارای عالئم بیماری شبیه هم هستند مانند سرفه کردن، بی حالی، تب شدید و 
بدن درد، تعداد قابل توجهی از آنها را کودکان و دانش آموزان تشــکیل می دهند و اتاق های تزریق 

سرم نیز از بیماران اشباع شده است.

آنفلوآنزا از کرونا بیشتر شده است
مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان در این زمینه گفت که آزمایش ها نشان می دهد 
در زمان حاضر ابتال به آنفلوآنزا در اصفهان بیشــتر از کرونا شده اســت.رضا فدایی افزود: این موج 
آنفلوآنزا ممکن است تا ۲ ماه دیگر ادامه داشته باشــد؛ اما شدت آن کاهش یابد.وی با بیان اینکه 
همه گیری آنفلوآنزا در ابتدا گرایش خاصی به کودکان دارد و سپس به سمت افراد با سنین باالتر می 
رود، تصریح کرد: این بیماری بین دانش آموزان نیز زیاد شده و به طور معمول در هر جا که تراکم افراد 
باشد مانند مدارس احتمال شیوع این بیماری وجود دارد.فدایی افزود: به آموزش و پرورش توصیه 
هایی برای جدی گرفته شدن رعایت بهداشت فردی و تهویه هوا در مدارس، الزام کارکنان آموزشی به 
واکسیناسیون کرونا و استراحت دانش آموزان بیمار به میزانی که پزشک تجویز می کند، ارائه شده 

است که امیدواریم نتیجه مثبت بهمراه داشته باشد.

اجباری شدن استفاده از ماسک در مدارس اصفهان
معاون فنی مرکز بهداشت اســتان اصفهان نیز به خبرنگار ایرنا گفت: در جلسه ای که عصر دوشنبه 
دوم آبان با مسئوالن آموزش و پرورش استان داشــتیم مقرر شد که با توجه به شرایط ویژه شیوع 
آنفلوآنزا، استفاده از ماسک در مدارس به مدت ۲ هفته الزامی شود.مهرداد زینلیان با تاکید براینکه 
در این جلسه بر ابالغ این دستورالعمل و نظارت بر آن تاکید شد، افزود: بر اساس شیوه نامه هایی 
که توســط آموزش و پرورش در چند ماه اخیر به مدارس ابالغ شده اجباری بودن ماسک برداشته 
شده بود؛ اما در زمان حاضر با توجه به همه گیری آنفلوآنزای فصلی به ویژه در اصفهان که نسبت به 
برخی استان ها شرایط بدتری دارد، تصمیم گرفته شد که به مدت ۲ هفته، زدن ماسک در مدارس 
به خصوص مقطع ابتدایی اجباری شود.وی با بیان اینکه پس از ۲ هفته درباره ابالغیه های جدید با 
توجه به شرایط موجود تصمیم گیری می شود، ادامه داد: الزم است دانش آموزان مواد ضدعفونی 
کننده دست همراه داشته باشند، از لیوان شخصی استفاده کنند، دست های خود را مرتب بشویند، از 
ورود دانش آموزان عالمت دار و بیمار به کالس های درس جلوگیری شود و در مدارس از شیر پدالی 

در سرویس های بهداشتی و آبخوری ها استفاده شود.

خبر روزگزارش

مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان:

معلمان باید تربیت 
دانش آموزان را به حیطه 

کاری خود وارد کنند
مدیــرکل آموزش پــرورش اصفهــان گفت: 
معلمان باید از حالت صــرف آموزش دهنده 
خارج شــوند و به عنوان یک مربــی، تربیت 

دانش آموزان را به حیطه کاری خود وارد کنند.
 محمدرضا ابراهیمی در همایش توسعه شغلی 
معلمان جــوان در ورزشــگاه آزادی اصفهان 
افزود: جایگاه معلمی فراتر از تعلیم اســت و 
این مهم باز مسئولیت آنها را مضاعف می کند.

وی با بیان اینکه سن تربیت پذیری افراد سن 
مدرسه اســت،گفت: بر این اساس معلمان 
باید در عرصه تربیتی و پرورشی دانش آموزان 
در کنار ارتقای علمی آنهــا بیش از پیش ورود 
و تــالش کنند.مدیــرکل آمــوزش و پرورش 
اصفهان افزود: افرادی کــه می خواهند معلم 
آموزش دهنده صرف باشــد، به دنبال تقلیل 
جایگاه معلمان هســتند زیــرا نقش الگویی 
معلم بیشتر از نقش آموزشی اوست.وی تاکید 
کرد: ضروری اســت که معلمان خود را مجهز 
به علم روز، تربیت و ارتباط با دانش آموز کنند 
تا در این مســیر موفقیت های الزم را کســب 
کنند.ابراهیمی همچنین با بیان اینکه بهترین 
لحظات دانش آموزان در دســت معلمان قرار 
دارد، گفت: معلمان باید تــالش کنند تا از این 
فرصت بهتریــن خروجی را تحویــل جامعه 
بدهند.وی با اشاره به اینکه از منظر دین اسالم، 
معلمی مهم ترین نقــش را دارد افزود: از نظر 
اندیشمندان اثرگذاری معلم بیشتر از اثرگذاری 
ژنتیک است و باید ماندگارترین اثر یعنی تربیت 
را در تاریخ بشریت رقم بزند. مدیرکل آموزش 
و پرورش اصفهان افزود: معلمان در مسیری 
قرار دارند که راه ها را هموار و استعدادها را کشف 
می کنند تا بر اساس مسیر خلقت و فطرت الهی 
استعدادها را هدایت کنند. وی با اشاره به مفاد 
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش توضیح 
داد: معلمان باید توجه ویژه ای به قانون اساسی 
آموزش و پرورش در سند تحول بنیادین داشته 
باشند و این سند را به طور خالقانه در کالس ها 

مورد استفاده قرار دهند. 
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         صدای هشدار ما را از کالن شهر تاریخی ایران، شاهراه استراتژیک کشور و مهد فرهنگ و تمدن می شنوید؛

   زیرپای اصفهان خالی است
بیــش از ۴00 دشــت از مجموع ۶0۹ دشــت ایــران درگیر 

ندا سپاهی
فرونشست زمین است اما ســازمان زمین شناسی کشور، 
دشت اصفهان- برخوار را که شهر اصفهان در آن واقع شده، پرمخاطره ترین منطقه و 
نماد فرونشست ایران معرفی می کند.به گزارش خبرگزاری »مهر«؛ بر پایه مطالعات 
انجام شده از سوی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، فرونشست 
زمین در حدود ۱0 هزار کیلومترمربع از مساحت استان اصفهان یعنی بالغ بر ۱0 درصد 
این اســتان، به طور جدی و خطرناک رخ داده و ۱۴5 هزار هکتار در محدوده شــهر 
اصفهان و شهرهای اطراف آن )دشت اصفهان-برخوار( درگیر فرونشست است که 

نرخ نشست ۳500 هکتار آن باالی ۱0 سانتی متر در سال برآورد می شود.

مناطق مسکونی درگیر فرونشست شده اند
باالترین نرخ فرونشست شهر اصفهان ۱8.5 سانتی متر در سال است؛ اما کارشناسان 
از این حیث فرونشست اصفهان را پر مخاطره می دانند که دامنه آن به درون مناطق 
شهری و جمعیتی و زیرساختی و تاسیســاتی کشیده شده است. بررسی ها نشان 
می دهد که ۲ میلیون و 800 هزار نفر در زون فرونشســت اصفهان زندگی می کنند. 
فرودگاه شهید بهشتی، پایگاه هوایی شــهید بابایی، خطوط برق سراسری دشت 
مهیار، راه آهن اصفهان-شیراز، نیروگاه برق شــهید منتظری، میدان نقش جهان، 
پل های تاریخی، هشت ایستگاه آتش نشــانی، ۳۲8 مسجد، ۳7 کتابخانه، ۲85 
مدرسه و ۱۱8 مرکز درمانی همه در زون فرونشست شهر اصفهان است.اگرچه ردپای 
فرونشست زمین از دهه ۴0 شمسی در دشت دامنه و دشت مهیار این استان مشاهده 
شد؛ اما اکنون دشت اصفهان-برخوار و مناطقی را درگیر کرده که از جریان زاینده رود 
تغذیه می شدند. همه کارشناسان و صاحب نظرانی که طی یک سال اخیر در خصوص 
وضعیت بحرانی فرونشست زمین در اصفهان هشدار دادند بر لزوم جریان حداقلی 
زاینده رود به عنوان راهکار اصلی برای کنترل دامنه فرونشست در این دیار تاکید کردند 
و این در حالی است که این روزها حتی سد زاینده رود اصفهان به دلیل بارگذاری های 
بیش از توان حوضه آبریز با ذخیره ۱۳8 میلیون مترمکعب در بدترین شــرایط خود 
است و این وضعیت به نگرانی ها برای تامین آب آشامیدنی و فشار بیشتر بر منابع 

آب زیرزمینی دامن می زند.

کسری ۳ میلیارد مترمکعبی آبخوان شهر اصفهان
بر پایه آمار شرکت آب منطقه ای اصفهان ۶ هزار و ۲80 حلقه چاه مجاز و غیرمجاز در 
دشت اصفهان- برخوار وجود دارد و آبخوان شــهر اصفهان هم اکنون با کسری سه 
میلیارد مترمکعبی آب رو به رو است. در همین زمینه رییس گروه حفاظت از منابع 
آب زیرزمینی شــرکت آب منطقه ای اصفهان با بیان اینکه دشت اصفهان- برخوار 
از نظر منابع آب زیرزمینی اوضاع مســاعدی ندارد، به خبرنگار مهر می گوید: وقوع 

فرونشست زمین در این محدوده مطالعاتی )دشت( که شهر اصفهان در آن قرار دارد 
با توجه به شرایط استراتژیکی، وجود تاسیســات مهم، بناهای تاریخی و جمعیت 
زیاد ساکن در آن، بسیار حائز اهمیت است.مینا بگی با اشاره به اینکه کسری مخزن 
تجمعی آبخوان اصفهان- برخوار ۲ میلیارد و ۹۹۶ میلیون مترمکعب است، می افزاید: 
این دشت ساالنه نزدیک به یک متر افت سطح آب زیرزمینی دارد.به گفته رییس 
گروه حفاظت از منابع آب زیرزمینی شرکت آب منطقه ای اصفهان، یک هزار و ۴80 
حلقه چاه غیرمجاز در دشــت اصفهان -برخوار وجود دارد که برداشت آب از آنها بر 
اساس آماربرداری به ۱5 میلیون مترمکعب در سال می رسد.بگی با اشاره به وجود 
چهار هزار و 800 حلقه چاه مجاز در این دشــت، خاطرنشان می کند: جبران کسری 
مخازن آب زیرزمینی دشت اصفهان- برخوار نیازمند عزم جدی و اجرای کامل طرح 
احیا و تعادل بخشی است به نحوی که نیاز آبخوان این دشت را تامین کند.به گفته 
وی، کنترل و کاهش برداشت ها از منابع آب زیرزمینی از جمله راهکارهایی است که 
در راستای طرح احیا و تعادل بخشی در حال اجراست اما چاره اصلی نجات آبخوان 
اصفهان- برخوار، برقراری جریان دائمی رودخانه زاینده رود است تا با تغذیه منابع 
آب زیرزمینی، مشکالت موجود در این دشت به تدریج کم شود.همچنین بهرام نادی، 
دکترای عمران و ژئوتکنیک عضو کارگروه تخصصی فرونشست اصفهان با اشاره به 
اینکه عامل فرونشست زمین افت منابع آب زیرزمینی و برداشت بی رویه از منابع 
زیرزمینی است، به خبرنگار مهر می گوید: متاســفانه به رغم هشدارها در خصوص 
وضعیت فرونشست اصفهان، برداشت بی رویه آب از منابع زیرزمینی ادامه دارد و هیچ 
مدیریت و کنترلی بر برداشت ها نیست، افت سطح آب ادامه دارد و تا زمانی که منابع 
آب زیرزمینی مدیریت نشود این تنش ها ادامه خواهد یافت و سازه های تاریخی، 
ساختمان های عمومی، بیمارســتان ها و مدارس و تاسیسات متاسفانه در معرض 

خطر است و بیشتر نیز می شود.

چرخش ساختمان ها تا ترک خوردگی لوله های گاز
وی ادامه می دهد: هفته گذشته سازه ای در خیابان شاهپور جدید شهر اصفهان به ما 
معرفی شد که حدود ۱5 سانتیمتر چرخش داشته و در همین منطقه مشاهده کردیم 
که لوله های گاز بریده شده و تغییر شکل ساختمان در عرض سه ماه، ۱۲ سانتیمتر 
بیشتر شده است و باید توجه داشت که ۱۲ ســانتیمتر جا به جایی در طبقه فوقانی 
یک ساختمان طی سه ماه مسئله ای غیرقابل باور است؛ اما در این منطقه مشاهده 
شد.نادی با اشــاره به اینکه پیش تر چرخش ســازه در ترمینال امیرکبیر رخ داده و 
اداره پست شاهپور جدید به دلیل فرونشست زمین تعطیل شده بود، بیان می کند: 
دومین مورد چرخش سازه در هفته های اخیر در خیابان رباط اول به ما گزارش شد 
که طبقه فوقانی ساختمان سه طبقه بتنی حدود ۱8 سانتیمتر چرخیده بود و این ها 
نمونه هایی از آسیب های ناشی از فرونشست زمین به ساختمان ها در شهر اصفهان 

است.استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد با بیان اینکه برای 
کنترل فرونشست اصفهان برنامه ای که توسط عالی ترین مقام اجرایی مصوب شده 
باشد، وجود ندارد، می گوید: باید توجه داشت که فرونشست زمین بر اثر افت منابع 
آب زیرزمینی است و شرایط به وجود آمده به این دلیل است که منابع آب سطحی 

کفاف مصارف کشاورزی و صنعت را نمی دهد.
وی گفت: برای اینکه بتوانند صنعت و کشاورزی و گاهی شرب را تامین کنند به منابع 
آب زیرزمینی روی آوردند و این در حالی اســت که آبخوان توسط منبع اصلی یعنی 
زاینده رود، تغذیه نمی شــود. در عین حال نه تنها بارگذاری بر آب سطحی کم نشده 
که آب زاینده رود به اصفهان برسد و آبخوان را تغذیه بکند بلکه ۶0 میلیون مترمکعب 
بارگذاری جدید انتقال آب بن بروجن اتفاق افتاده؛ از این رو نمی توانیم بگوییم هم 
بارگذاری می کنیم هم شعارمی دهیم که فرونشســت متوقف شود زیرا به صورت 
عملی در مسیری حرکت می کنیم که فرونشســت همچنان ادامه دارد و باید توجه 
داشت در این شرایط اگر نرخ فرونشست کم شده مفهوم این است که خاک شرایطی 

را پیدا کرده که آبخوان کامل از بین برود.
همچنین رضا شهبازی، مدیرکل دفتر بررســی مخاطرات زمین شناسی و زیست 
محیطی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با بیان اینکه فرونشست 
تنها یکی از پیامدهای برهم خوردن تعادل آب در زیر زمین اســت، به خبرنگار مهر 
می گوید: درز، ترک و شــکاف و رفتار نامطلوب خاک های مســئله دار همه این ها 
پیامدهای برهم خوردن منابع آب زیرزمینی است که در اصفهان تمامی این ها را در 

کنار هم شاهد هستیم.
وی با تاکید بر اینکه همه پیامدهای برهم خوردن منابــع آب زیرزمینی در اصفهان 
یک جا اتفاق افتاده، اضافه می کند: بیشــینه نرخ فرونشســت در استان اصفهان 
در محدوده شهر اصفهان سال گذشــته تقریبا ۱8 تا ۱8.5 سانتی متر بوده است که 

این میانگین داده های سازمان ما با GPSهای نصب شده در سطح شهر به دست 
آمده و با داده های سایر ارگان ها مطابقت داشته است ضمن اینکه باید توجه داشت 
بیشینه های فرونشست زمین فصل به فصل و دوره به دوره متغیر است و ممکن است 
یک دوره کمتر شود؛ اما مساحت بیشتری را در برگیرد یا نشست در یک نقطه کم و 

در نقطه دیگری بیشتر شود.

فرونشست اصفهان، مسئله ملی است
همچنین علی بیت الهی، رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 
نیز فرونشست اصفهان را مسئله ملی می داند و اضافه می کند: فرونشست زمین در 
سراسر استان های کشور وجود دارد و برای مثال استان خراسان رضوی چهار برابر پهنه 
استان اصفهان فرونشست دارد؛ اما ریسک فرونشست اصفهان ۱0 برابر فرونشست 
خراسان رضوی است. فرونشست کالن شــهر اصفهان نه تنها در ایران بلکه به ندرت 

در دنیا دید نشده است.
وی،فرونشست اصفهان را بســیار پیچیده و نامتقارن توصیف می کند و می گوید: 
سنگ کف و بستر اصفهان شیب دار است و سمت زاینده رود به سمت شمال شهر 
شیب دارد و اگر زاینده رود چشــمه اصلی این آبخوان جاری نباشد، زیر شهر زودتر 

خالی می شود.
رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرســازی با بیان اینکه بناهای 
تاریخی و تمدنی و شرایط فرهنگی و اجتماعی حیات مردم این منطقه در گرو جاری 
شدن آب در بستر زاینده رود است، می افزاید: این چشمه تغذیه کننده آبخوان اصفهان 
به ناگهان خشک شده و فرونشست در گستره کالن شهری رخ داده که قدمت تاریخی 
دارد و باید توجه داشت که آثار تاریخی قابل نوسازی نیست و این خطر برای تاریخ 

کشور است.
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عذرخواهی »رونالدو« از سرمربی؛

 اجازه بده با تیم تمرین کنم
نشــریه میرر ادعا کرد که رونالدو از اریک تن هاخ تقاضای بخشش کرده اســت. او از مربی هلندی 
خواســته تا به تمرینات گروهی برگردد.این روز ها تنش بین باشــگاه منچســتریونایتد و ســتاره 
پرتغالی اش کریستیانو رونالدو به اوج رســیده اســت. با وجود اینکه تنش ها از تابستان و با اعالم 
تمایل رونالدو برای جدایی آغاز شد، اما در جریان پیروزی ۲-۰ شیاطین سرخ مقابل تاتنهام، ترک 
کردن زودهنگام ورزشگاه توسط کریستیانو بار دیگر به باال گرفتن تنش ها منجر شد. رونالدو قرار بود 
در وقت های اضافه بازی به میدان برود، ولی از دستور اریک تن هاخ، مربی یونایتد، سرپیچی کرد و 
به رختکن رفت.باشــگاه نیز او را یک میلیون پوند جریمه کرده و از تمرین با تیم اول نیز کنار گذاشته 
است. او به تنهایی در مجموعه تمرینی یونایتد تمرین می کند.طبق ادعای میرر، رونالدو که می خواهد 
در بهترین فرم بدنی به جام جهانی برســد، در گفت وگوی خصوصی که اخیرا با تن هاخ داشت، از او 
عذرخواهی کرده است. او می داند که این ماه بســیار مهم است و در ۳۷ سالگی باید آخرین شانس 
خود در جام جهانی را امتحان کند. فوق ستاره پرتغالی از تن هاخ درخواست کرده تا به او اجازه تمرین 
با تیم را بدهد و آماده است تا در بازی های پیش روی یونایتد و در صورت صالحدید او به میدان برود.

 
تعجب گواردیوال:

 نمی دانستم »هالند« این قدر خوب است!
پپ گواردیوال، سرمربی منچسترسیتی، هم از عملکرد درخشان هالند متعجب شده است.این بازیکن 
نروژی تابستان امسال و پس از درخشش در دورتموند از این باشگاه جدا شد و پیراهن منچسترسیتی 
را به تن کرد تا به نمایش باورنکردنی اش در پیراهن این تیم ادامه دهد. او در طول سال های حضورش 
در دورتموند توانست بیش از پیش توانایی ها و مهارت هایش را به رخ بکشد و بسیاری از باشگاه های 
اروپایی به دنبال جذب او بودند که در نهایت سیتی موفق به انجام این کار شد.گواردیوال قبل از بازی با 
دورتموند درباره هالند به خبرنگاران گفت:» من نمی دانستم که او چقدر در حرکت در فضاهای کم در 
محوطه جریمه خوب است، او با حضور در محوطه جریمه حریف گل های بسیاری می زند. از صحنه 

دور می شود تا به دروازه نزدیک تر باشد، این لحظات برای هر مهاجمی آسان نیست.«
 

فن دایک:

 »کلوپ« خیلی در رختکن لیورپول داد می زند
ویرژیل فن دایک، مدافع هلندی لیورپول، درباره رفتارهای یورگن کلوپ در رختکن این تیم صحبت 
کرده است.لیورپول فصل جدید را خوب آغاز نکرده و روند بســیار پرفرازونشیبی را در همین چند 
هفته ابتدایی این فصل طی کرده است. آنها موفق شدند منچسترسیتی را شکست دهند و در حالی 
که به نظر می رسید بار دیگر به روند همیشگی و درخشان شان برگشته اند، شکست برابر ناتینگهام 
فارست باعث شد که کار بار دیگر برای آنها دشوار شود. کلوپ در تالش است تا بتواند مشکل اصلی 
لیورپول را پیدا و برای حل کردنش اقدام کند؛ اما هنوز موفق به انجام این کار نشــده است و همین 
موضوع باعث شده که او عصبانی تر از قبل به نظر برسد.فن دایک در گفت وگو با گری نویل در پاسخ 
به سوالی درباره رفتارهای کلوپ در رختکن اظهار داشت:» او بارها سر من داد زده است. البته این 
کار را در صورتم نمی کند چون فکر می کنم داد زدن توی صورت کســی بی احترامی است اما وقتی 
بازیکنی نیاز دارد، باید این کار را انجام می دهد. او بسیار داد می زند.«این مدافع هلندی با اشاره به 
دلیل این کار گفت:» موضوعی که دوست دارم این است که کسی این کار را انجام می دهد که واقعا 
درباره شما یا موقعیتی که دارید یا پیشرفتی که باید انجام دهید، اهمیت قائل باشد. من از این نظر 
واقعا راضی هستم و این رفتار او به من کمک کرده است. در بازی با فوالم در پنج دقیقه پایانی، من 
سعی کردم جلوتر بروم و او بر سر من فریاد می زد که بهتر بازی کنم و سعی کردم از فرصتم استفاده 

کنم چون می دانستم این درخواستی است که از من دارد.«

خبر  روز

»فرهاد مجیدی« سوژه شد
اقدام جنجالی سرمربی سابق استقالل در لیگ امارات سوژه رسانه های اروپا شد.تیم فوتبال اتحاد کلبا 
در هفته هفتم لیگ برتر امارات به مصاف تیم الوصل رفت و این بازی با نتیجه تســاوی ۲ بر ۲ به پایان 
رسید. فرهاد مجیدی، سرمربی سابق استقالل که در این فصل برای اتحاد کلبا مربیگری می کند در این 

بازی اقدامی جنجالی انجام داد.
مجیدی در زمان حضورش در استقالل به دلیل نبود سیستم کمک داور ویدئویی )VAR( در برخی از 
بازی ها با گوشی همراه صحنه های مشکوک را به کمک داور چهارم نشــان می داد.لیگ امارات دارای 
سیستم VAR است، ولی مجیدی به یاد دوران استقالل در این بازی دوباره این اقدام جنجالی را انجام 
داد و با کارت زرد داور جریمه شد. مانو هردیا، خبرنگار اسپانیایی در توئیتر اقدام جنجالی مجیدی را سوژه 
طنز خود قرار داد و نوشــت: این مدل VAR ندیده بودیم که سرمربی تیم با گوشی به کمک داور چهارم 

صحنه مشکوک را به نمایش گذاشت!
 

وزیر ورزش:

قول مان برای حضور VAR در نیم فصل دوم را فراموش نکردیم 
وزیر ورزش و جوانان گفت: تمام سعی خود را با فدراسیون فوتبال به کار گرفته ایم که در نیم فصل دوم 
حتما از سیستم VAR استفاده کنیم.سجادی درباره آخرین خبر از ورود VAR به استادیوم ها توضیح 
داد: تمام تالش خودمان و مهدی تاج این است که بهترین شرکت از هر لحاظ بررسی شود. باید روی 
شرکت هایی که مورد تایید فیفا و AFC هستند، به جمع بندی برسند. آخرین بار روز شنبه مطلبی را به من 
گزارش دادند. مطالعات نهایی در حال انجام است. تمام سعی خود را با فدراسیون به کار گرفته ایم که در 

نیم فصل دوم حتما از این سیستم استفاده کنیم. این قول را فراموش نکرده ایم.
 

VAR واکنش افشاریان به وعده وزیر ورزش درباره
رییس کمیته داوران به صحبت های سجادی درباره VAR واکنش نشان داد. خداداد افشاریان، رییس 
کمیته داوران و عضو هیئت رییسه فدراســیون فوتبال در جمع خبرنگاران در واکنش به سوالی درباره 
ادعای وزیر ورزش مبنی بر پیاده سازی VAR گفت: جلسه ای درباره »وی ای آر« داریم و تمام طرف های 
درگیر در این مقوله را خواهیم داشت. همانطور از آن دو شرکتی که در ایران نمایندگی دارند، دعوت کرده ایم 
که در جلسه باشند. بعد از اتمام جلسه به جمع بندی خواهیم رسید؛ ان شاءا... در روز های آتی شرکت 
مورد نظر را انتخاب کنیم.  وی سپس به موضوع مهمی اشاره کرد و افزود: طبق توافقاتی که با طرفین )دو 
شرکتی که نمایندگی وی ای آر در ایران دارند( قرار شده تجهیزات را به ایران برسانند و به امید خدا بتوانیم 
داوران را طی جام جهانی آموزش دهیم. افشاریان درباره اینکه به نظر می رسد روند به خوبی در حال طی 

شدن است، تاکید کرد: بله، آقای تاج خیلی نسبت به این موضوع مصر هستند.

راز علیرضا بیرانوند؛ من خوبم!
علیرضا بیرانوند، محمدرضا اخباری، سیدحسین حســینی و پیام نیازمند در حالی رقابت خود را آغاز 
کرده اند که با توجه به حضور قطعی امیر عابدزاده در لیســت نهایی کارلوس کی روش تنها دو نفر از بین 
آنها برای جام جهانی انتخاب خواهند شد. اخباری که در نخستین اردوی هفتگی ارزیابی فنی تیم ملی 
ایران غایب بود با شــایعه جدی شــدن مصدومیت علیرضا بیرانوند در جمع گلرها حاضر شد تا رقابت 
بیش از پیش شود.با این حال دروازه بان تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ که با بازگشت کی روش 
انگیزه هایش برای حضور دوباره در این رقابت ها افزایش یافته است هرگونه آسیب دیدگی اش را کتمان 
می کند.پیگیری های خبرنگار مهر، نشان می دهد سنگربان پرسپولیس همچنان با مصدومیت خود 
دست و پنجه نرم می کند، ولی مشکل او جدی نیست و می تواند برای بازی های گروهی تیم ملی ایران 
در جام جهانی ۲۰۲۲ در ترکیب قرار بگیرد؛ اما بیرانوند به هیچ وجه نمی خواهد این موضوع رسانه ای شود 

تا تمرکز او را برای رسیدن به هدف اصلی اش که ایستادن در دروازه تیم ملی است تحت تاثیر قرار دهد.

کافه ورزش

پیشنهاد تیم ملی فوتبال 
عراق به بازیکن ایرانی!

علــی پــوردارا که پیش تــر توســط مهدی 
مهدوی کیــا به اردوی تیم ملــی امید دعوت 
شــده بود در فصل جاری لیگ برتر کویت در 
ترکیب الکویت ارائه گر بازی های خوبی است.

او به همراه الکویت در ۷ هفته ســپری شده 
۱۴ امتیاز کسب کرده و حضور در صدر جدول را 
تجربه می کند. قهرمانی در لیگ برتر امیدهای 
کشــور و لیگ برتر کویت از جمله افتخارات 
علی پوردارا در تیم کویتی اســت که در فصل 
گذشته به دست آمد.علی پوردارا که در پست 
دفاع چپ و وینگر چپ به میدان می رود، در 
خصوص عدم حضور در اردوی تیم ملی امید 
گفت: به دلیل شرایط تحصیلی و همین طور 
اگر به ایران می آمدم باید به خدمت سربازی 
می رفتم موفق نشدم در اردوی تیم ملی امید 
حاضر شوم. معافیت من از خدمت سربازی 
دو هفته بود و این موضوع به من اجازه نداد 
برای حضور در اردوی تیم ملی امید به ایران 

بیایم.
این بازیکن در مورد شــروع فوتبال خود می 
گوید: من از سال ۲۰۰۶ فوتبال خود را به طور 
رســمی در کویت با آکادمی آجیال شــروع 
کردم و سپس به صورت قرضی در سال ۲۰۱۲ 
به تیم الکویت ملحق شــدم و تا به امروز در 

این تیم ماندگار شدم.
علی پوردارا در پاســخ به این سوال که آیا به 
دلیل شــروع فوتبال در کویت بــه تیم ملی 
کویت دعوت شــده اســت یا نه؟ گفت: من 
تابعیت ایــران را دارم و به همیــن دلیل به 
تیم ملی کویت دعوت نشــده ام. در برهه ای 
فدراسیون فوتبال عراق به من پیشنهاد بازی 
داد؛ اما قابل کتمان نیســت که دوست دارم 
برای تیم ملی فوتبال ایــران بازی کنم. این 
برای من افتخار اســت و امیدوارم زمانی به 
اردوی تیم ملی دعوت شوم که جزو بازیکنان 

ثابت باشم.
بازیکن ایرانی الکویت در پاسخ به این سوال 
که آیا به بازی در تیم های لیگ برتر ایران فکر 
می کند یا نه؟ گفت: ترجیح من این است که 

در تیم های اروپایی بازی کنم.

فوتبال جهان

عکس خبر

مارادونا ،الهام بخش 
یاران »مسی« برای 
قهرمانی در جام جهانی

هنرمندان آرژانتین در یکی از محله های 
این کشور تصویر دیگو مارادونا، اسطوره 
فقید آلبی سلســته را نقاشــی کردند تا 
تیم ملــی کنونــی آرژانتین بــه رهبری 
لیونل مســی از این تصویر انگیزه بگیرد 

و قهرمان جام جهانی شوند.

ملی پوش منتقد »کی روش« در موقعیت غیرمنتظره!
مدافع تیم ملی فوتبال ایران در موقعیتی قرار دارد که حدود یک سال پیش فکرش را هم نمی کرد با کارلوس کی روش چشم در چشم شود و از دستورات او تبعیت کند.

تمرینات تیم ملی فوتبال ایران در فاصله کمتر از یک ماه مانده تا شروع بازی های جام جهانی ۲۰۲۲ در حالی ادامه دارد که با تعطیلی بازی های باشگاهی لیگ ستارگان 
قطر شجاع خلیل زاده، محمدحسین کنعانی زادگان و امید ابراهیمی با دعوت کارلوس کی روش به جمع بازیکنان منتخب لیگ برتر ایران اضافه شدند تا مورد ارزیابی 
فنی قرار بگیرند. خلیل زاده و کنعانی زادگان در حالی زیر نظر مستقیم کی روش قرار گرفتند که از آنها به عنوان زوج اصلی خط دفاعی تیم ملی ایران در جام جهان قطر یاد 
می شود.خلیل زاده که در دوره هشت ساله اول حضور کارلوس کی روش به جز مقطعی کوتاه جایی در لیست تیم ملی ایران نداشت با آمدن دراگان اسکوچیچ یکی از 
بازیکنان اصلی در مسیر راهیابی به جام جهانی ۲۰۲۲ شد. مدافع االهلی قطر فکرش را هم نمی کرد کی روش قرار است بار دیگر به نفر اول نیمکت این تیم تبدیل شود در 
غیر این صورت هرگز خیال مصاحبه علیه او را نیز در سر نمی پروراند. مدافع پر هیاهوی تیم ملی فوتبال ایران حاال چشم در چشم کی روش برای ایستادن در قلب دفاع 
این تیم در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر تالش می کند تا مرد پرتغالی خیال بازی دادن به مرتضی پورعلی گنجی را همچون جام جهانی ۲۰۱۸ در سر نپروراند.رقابت بین مدافعان 
میانی تیم ملی ایران در حالی به اوج خود رسیده که خلیل زاده و کنعانی زادگان آمار ایده آلی در بازی های ملی داشته اند؛ اما پورعلی گنجی نیز در هفته های گذشته تأثیر 

زیادی در کلین شیت های پرسپولیس در لیگ برتر داشته است تا بار دیگر شانس بازی در مهم ترین تورنمنت ملی را پیدا کند.

مهر نوشت: سخنگوی فدراسیون کشــتی در واکنش به استعفای حمید سوریان از 
سمت نایب رییسی به تشریح موضوع پرداخت و جزییات جالب و عجیبی را عنوان 
کرد. روز دوشــنبه خبر اســتعفای حمید ســوریان، نایب رییس فدراسیون کشتی 
در حالی منتشــر شــد که برخی آن را غیر منتظره و برخی دیگر آن را اقدامی تکراری 

خواندند.
در همین راستا محمدابراهیم امامی، سخنگوی فدراســیون کشتی به تشریح این 
موضوع پرداخت  و گفت: استعفای سوریان چیز جدیدی نبود و او اولین بار یک سال 
و نیم پیش به دلیل مسائل شخصی این موضوع را اعالم کرد. به دنبال این موضوع در 
همان زمان نشست صمیمانه و دوستانه ای با حضور علیرضا دبیر، رییس فدراسیون 

و حمید سوریان برگزار و بسیاری از مسائل مطرح شد.

وی افزود: در آن جلسه فنی و دوستانه سوریان به دبیر گفت ادامه کار در فدراسیون 
به دلیل مشکالت و مشغله شخصی سخت شــده که دبیر خطاب به او این جمله را 
بیان کرد و گفت: »این آشی است که خودتان برای من پختید، پس باید تا آخر با هم 
باشیم«. بدین ترتیب بحث استعفای ســوریان حل و فصل شد و این موضوع تا به 

اکنون دیگر تکرار نشد.
امامی در پاســخ به این ســوال که پس موضوع اســتعفای اخیر چیست؟ گفت: 
استعفای اخیر مربوط به یک هفته قبل است که سوریان مجددا بحث استعفا به دلیل 
مشکالت شخصی را مطرح کرد. او این بار استعفانامه خود را در محل فدراسیون به 
علیرضا دبیر تحویل داد. از آنجایی که رابطه سوریان و دبیر بسیار دوستانه و صمیمانه 
است و این دو قهرمان نامدار از نوجوانی با یکدیگر در یک محل بزرگ شده اند و با هم 
خیلی راحت هستند؛ دبیر با خنده و شوخی نامه استعفای ســوریان را پاره کرد و با 
همان لحن دوستانه به او گفت تا روزی که من در فدراسیون هستم شما هم هستید.
سخنگوی فدراسیون کشتی در پایان ادامه داد: بدین ترتیب این موضوع دوستانه و 

به سادگی حل و بحث استعفای سوریان منتفی شد. 

 علیرضا دبیر، نامه استعفای
 »سوریان« را پاره کرد

 درباره مصاحبه تند »دراگان« و گوشه هایش به »کارلوس«؛

چرا »کی روش« آری و »اسکوچیچ« نه؟
اسکوچیچ، سرمربی سابق تیم ملی سکوت خود را در کرواسی شکست؛ 

چیزی که از قبل هم انتظار می رفت.
به گزارش ورزش سه، این واکنشی نسبتا تند از سوی سرمربی  بود که 
تیم ملی فوتبال ایران با وی به جام جهانی صعود کرد، به نظر می رسد که 
او هرگز مدیران فعلی فوتبال ایران را بابت تصمیم به اخراجش نخواهد 
بخشید. اخراج اســکوچیچ، فرآیندی بود که تقریبا پس از قرعه کشی 
رقابت های مقدماتی جام جهانی کلید خورد و در ســطوح بســیار باال 
دنبال می شد و در نهایت توســط مهدی تاج، رییس فعلی فدراسیون 

به سرانجام رسید.
مســئله ای که در این بین رخ داد؛ اما اتفاقاتی بود که بین اسکوچیچ و 
میرشاد ماجدی، سرپرست سابق فدراسیون فوتبال رخ داد؛ آنها آشکارا 
عالقه ای به همکاری با یکدیگر نداشتند اما ماجدی، در نهایت و در یک 
ماه پایانی دوره کاری خود در فدراســیون، با اطالع از آینده احتمالی، با 
تغییر در پست سرمربیگری تیم ملی و حضور کی روش مخالفت کرد؛ 

در حالی که شاید در ابتدا به این مسئله فکر کرده بود.
اسکوچیچ در فوتبال ایران و در تیم ملی کارنامه  کامال قابل احترامی دارد. 
مهم ترین ماموریت او در فوتبال ایران نجات تیم ملی از حذف از شرایط 
دشوار مرحله اول مقدماتی و ثبت چهار پیروزی در قطر است. کاری که او 
در شرایطی انجامش داد که رسانه ها و بخش زیادی از هواداران فوتبال 
ایران به وی کامال بی اعتماد بودند ؛ چیزی که مهم ترین مشکل اسکوچیچ 
از ابتدای حضور تا پایان کارش بود و کسب نتایج خوب هم کمک چندانی 
به تغییر آن نکرد، اگرچه در پایان و در زمان جدایی اســکوچیچ، تعداد 
هواداران او بیش از قبل شده و شــاید در یک نظرسنجی، او حتی آرای 
بیشــتری از کی روش به دســت می آورد.با این حال مخالفان جدی 
اسکوچیچ در نهایت موفق شدند این ایده را در ذهن مهم ترین نهادهای 
تصمیم گیری ورزش و حتی سیاست ایران جا بیندازند که با او موفقیت 
در قطر امکان پذیر نیست و شــاید شکست های سنگینی در انتظار تیم 
ملی باشــد. امروز تیم ملی در اختیار کارلوس کی روش اســت و او با 
آرامش و سبکی تازه و شیوه ای که البته قبال آن را در فوتبال ایران امتحان 
کرده، تیم را برای جام جهانی پیش رو آماده می کند؛ در حالی که مسائل 
حاشــیه ای پیش روی تیم ملی، مهم ترین دغدغه ای است که تمرکز 
ملی پوشان ایران را احتماال تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. با این حال 
کی روش به نظر با وجهه و سابقه ای که در فوتبال دارد، شاید بتواند کمک 

مناسبی در اوضاع پیش بینی ناپذیر آینده به تیم ملی بدهد.
اما نکته مهم درباره کی روش، اقبالی است که او با وجود همه ناکامی ها 
در میان بخشــی از هواداران فوتبال ایران دارد. کســانی که طرفداران 

پروپاقرص وی هســتند و برایش شمشــیر می زنند؛ مخالفانی که از 
ابتدای کار اســکوچیچ در مخالفت با او از چیزی مضایقه نکردند. البته 
خود اســکوچیچ به جز نتایج، برگ دیگری در آستین نداشت که آن را 
رو کند و مخالفان را به عقب براند و در نهایت این موج، او را با خود برد. 
بنابراین آنچه که او در مصاحبه خود با روزنامه کروات به زبان آورده، شاید 
چندان باعث ایجاد اقبال بیشتر برای او نشود چرا که او از فرصت های 
مناسبی که در زمان حضور در ایران داشت، هرگز استفاده نکرد تا بتواند 
حداقل بخش حرفه ای فوتبال ایران را با یک روش اقناعی با خود همراه 
کند.به خاطر داشته باشیم که کی روش با وجود شکست سنگین مقابل 
ژاپن و حذف از جام ملت های آسیا از ایران خارج شد اما در روزی که به 
ایران بازگشت، طوری مورد استقبال تعدادی از هواداران سابقش قرار 
گرفت که انگار دوره او با قهرمانی و نتایج بزرگ به پایان رسیده است و 
جالب تر، اینکه حتی حضور مهدی تاج در سمت رییس فدراسیون، در 
شرایطی که با انتقاد کمتری از سوی رســانه های اجتماعی مواجه شد 
که او در روزهای آخر کمپین انتخاباتی اش، از اسم کی روش به عنوان 

سرمربی منتخبش در صورت انتخاب، استفاده کرد.
همه این ها نشان می دهد، اعتبار چیزی نیست که به سادگی بشود آن 

را به دســت آورد یا آن را در میان افکار عمومی خرج کرد. چه بخواهیم 
چه نخواهیم، کی روش به واسطه تغییر شرایط تیم ملی ایران در دوره 
هشت ساله کاری، مورد تایید اغلب اهالی فوتبال است و حتی آنهایی 
که دل خوشی از رفتار وی ندارند نیز در این موضوع اشتراک نظر دارند 
که ســرمربی فعلی تیم ملی ایران، از نظر فنی، اســتراتژی و مسائل 
بيرون فوتبال، چیزهای زیادی را به ایــن ورزش در ایران اضافه کرده؛ 
نکاتی که شاید تا قبل از حضور او در ساختار فوتبال ایران، ناشناخته به 
نظر می رســید.کی روش در حال حاضر هم به واسطه همان مقبولیت، 
در آرامش کار خود را پیــش می برد و فعال کمترین فشــار متوجه تیم 
ملی است تا روزهای جام جهانی از راه برســد. در این فضا گفت وگوی 
اسکوچیچ با رسانه کروات و شرح بخشی از دالیل برکناری و نام بردن 
از رییس فدراسیون و بازیکنانی که با وی همراه نبودند، چیز زیادی را در 
افکار عمومی تغییر نمی دهد؛ به خصــوص که برای ایرانی ها، موفقیت 
در جام جهانی ارجح به همه چیز است و حس اطمینان به حضور موفق 
در جام جهانی با حضور مربی ای مثل کی روش، برای هواداران فوتبال 
ایران ملموس تر بود تا دراگان، که البته هرگز احترام الزم را بابت نتایج 

خوبش دریافت نکرد و در این مسئله حق با اوست.



چهارشنبه  4  آبان  1401 / 29 ربیع االول 1444 / 26  اکتبر 2022 / شماره 3656
معاون امدادونجات هالل احمر اصفهان خبر داد:

امدادرسانی به ۷۸۴ آسیب دیده در حوادث مهرماه
معاون امدادونجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان از امدادرسانی به ۷۸۴ آسیب دیده ناشی از 
۳۰۵ حادثه به وسیله ۳۴۲ تیم عملیاتی این جمعیت طی مهرماه سال جاری، خبر داد.داریوش کریمی 
درخصوص وضعیت امدادرسانی جمعیت هالل احمر استان اصفهان از تاریخ یکم تا سی ام مهرماه، 
اظهار کرد: طی مهرماه سال جاری به ۳۰۵ حادثه با ۷۸۴ آسیب دیده امدادرسانی شد.وی با اشاره به 
حوادث تحت پوشش این جمعیت در مدت مذکور، افزود: در این بازه زمانی ۱۶۳ حادثه جاده ای، ۶۳ 
خدمت حضوری، ۴۰ حادثه شهری، ۲۶ حادثه صنعتی و کارگاهی، هشت حادثه کوهستان و یک حادثه 
ریزش آوار توسط نیروهای امدادی جمعیت هالل احمر استان پوشش داده شده است.معاون امداد 
و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان با اشاره به تعداد نجات یافتگان مدت مذکور، ادامه داد: در 
امدادرسانی به حوادث رخ داده، ۲۸۱ نفر نجات داده شدند که از این تعداد ۲۲۶ نفر به بیمارستان ها و 
مراکز درمانی منتقل شدند، ۵۵ نفر خدمات درمانی سرپایی دریافت کردند و ۴۲ نفر اسکان یافتند.

وی اضافه کرد: ۹۸۱ نیروی عملیاتی نجاتگر و امدادگر در قالب ۳۴۲ تیم عملیاتی با به کارگیری ۲۷۶ 
دستگاه خودروی امدادی آمبوالنس در عملیات های یاد شــده فعالیت داشته اند و در این مدت ۲۰ 

عملیات رهاسازی توسط نیروهای این جمعیت انجام شده است.
 

مدیر کل برنامه ریزی و بودجه شهرداری مطرح کرد:

 لزوم بازنگری برنامه اصفهان ۱۴۰۵ در حوزه حمل ونقل
 و ترافیک شهری

مدیر کل برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان گفت: برنامه اصفهان ۱۴۰۵ در حوزه حمل ونقل و 
ترافیک شهری بازنگری و تدقیق می شود.مهدی آصالح اظهار کرد: جلسه کمیته پیشران حمل ونقل 
و ترافیک شهری برای بازنگری، تکمیل و تدقیق برنامه اصفهان ۱۴۰۵ با همکاری تخصصی معاونت 
حمل ونقل و ترافیک شــهری برگزار می شود.وی افزود: در این جلســات با توجه به شبکه مسائل 
شناسایی شده از مطالعات پشتیبان، تحلیل های محیطی، مصاحبه های خبرگی و اسناد و قوانین 

باالدستی ذیل ارزش های تدوین شده و مجموعه راهکارهای مرتبط با مسائل مشخص می شود.
مدیرکل برنامه ریزی و بودجه شــهرداری اصفهان تصریح کرد: در مراحل بعــدی در کمیته تلفیق 

بازنگری برنامه، راهبردهای برنامه تدوین و در شورای عالی برنامه ریزی تصویب خواهد داشت.
 

۶۷ پروژه در دستور کار منطقه ۸ اصفهان
مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان با بیان اینکه بر اساس شاخص زمان بندی، وضعیت پروژه های 
این منطقه ۶۲.۲ درصد نسبت به برنامه زمان بندی جلوتر است، گفت: امسال ۹ پروژه پیاده روسازی 
با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان در سطح این منطقه انجام می شود که سه مورد آن با پیشرفت بیش از ۸۰ 
درصد رو به اتمام است.علی باقری در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: ۶۷ پروژه و طرح عمرانی در 
بودجه امسال منطقه هشت شهرداری اصفهان وجود دارد که یکی از پروژه ها شاخص شهری، هفت 
مورد مهم منطقه ای و ۵۹ مورد منطقه ای و محله ای است.وی ادامه داد: از مجموع ۶۷ پروژه منطقه 
هشت، ۲۷ مورد در حوزه حمل ونقل و ترافیک، ۳۰ مورد مربوط به حوزه خدمات شهری، شش مورد 
مربوط به حوزه شهرسازی و معماری و چهار مورد در حوزه فرهنگی و اجتماعی است.مدیر منطقه هشت 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه تاکنون عملیات اجرایی ۳۶ پروژه آغاز شده است، هفت مورد به اتمام 
رسیده و یک مورد نیز در حال بهره برداری است، خاطرنشان کرد: ۱۴ پروژه در مرحله انجام مطالعات و 
تهیه طرح و شش مورد در مرحله تملک است و سه مورد هنوز به برنامه زمان بندی آغاز عملیات اجرایی 
نرسیده است.وی با بیان اینکه بر اساس شاخص زمان بندی، وضعیت پروژه ها ۶۲.۲ درصد نسبت به 
برنامه زمان بندی جلوتر است، تصریح کرد: امسال ۹ پروژه پیاده روسازی با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان در 

سطح منطقه انجام می شود که سه مورد آن با پیشرفت بیش از ۸۰ درصد رو به اتمام است.

با مسئولان

استان اصفهان در مسئله آب شرایط خاصی را دارد 
و باید مانند استان های چهارمحال و بختیاری، 
ل  نتقا ا بر  تصمیم  قم که  و  همدان  خوزستان، 
اضطراری آب برای آن ها گرفته شده است، برای 

استان اصفهان هم این تصمیم گرفته شود 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان از »ستارگان خاک« نور می گیرد
آیین چهاردهمین سالگرد تدفین شهدای گمنام در دانشگاه علوم پزشکی کاشان با عنوان ستارگان خاک 
وبا حضور خانواده شهید ابراهیم هادی برگزار می شود.مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
گفت: چهاردهمین سالگرد تدفین شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی کاشان با عنوان ستارگان خاک 
ساعت ۱۹ دوشنبه نهم آبان در مســجد بقیة ا... االعظم دانشگاه برگزار می شود.حسن صفری افزود: 
در این مراسم حاج عظیم ابراهیم پور سخنرانی و حاج ابوذر روحی، مداحی می کند و مهمان ویژه آن 
خانواده شهید ابراهیم هادی هستند.پیکر سه شهید گمنام دوران دفاع مقدس، چهارم آبان سال ۱۳۸۷، 

همزمان با سالگرد شهادت امام صادق )ع( در دانشگاه علوم پزشکی کاشان به خاک سپرده شد.
 

مجری طرح های زیربنایی استان اصفهان:

مشکالت ورودی های داران تا اوایل سال آینده برطرف می شود
مجری طرح های زیربنایی استان گفت: مشکالت ورودی های شهر داران با کمک اداره راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان اصفهان تا اوایل سال آینده برطرف می شود.ورودی های شهر داران به یکی از نقاط 
حادثه خیز استان تبدیل شده و چند سالی می شود که برای برطرف سازی مشکالت این ورودی ها بعد 
از زیرسازی رها می شوند. در این خصوص علیرضا صلواتی اظهار کرد: با توجه به قوانین، برطرف سازی 
نقاط حادثه خیز بیشتر بر عهده اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای است، اما در سفر اخیر استاندار 
اصفهان به شهرستان فریدن قرار شد زیرســازی ورودی ها به زودی انجام و مشکالت برطرف شود.

مجری طرح های زیربنایی استان اصفهان گفت: شهرداری داران باید پیگیر موضوع روشنایی و فضای 
سبز این ورودی ها باشد. اکنون مسیر داران_ درود به عنوان یکی از شریان های مهم استان اصفهان با 
اعتبار ۲۴۰ میلیارد تومان در حال تبدیل به بزرگراه است. رییس اداره نگهداری راه های اداره کل راهداری 
و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان هم گفت: این اداره کل متناسب با اعتباراتی که فرماندار شهرستان 
فریدن ابالغ کرده در قالب دو قرارداد اقدام به زیرسازی ورودی غربی داران از سمت روستای نماگرد کرد 
که پیشرفت کار اکنون ۷۰ درصد است.آرمین حمیدی افزود: با توجه به محدودیت های شدید اعتباری 
به علت تعهدی که داده شده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان عقد قرارداد جدید 
و پیگیری های الزم را در خصوص برطرف سازی مشکالت ورودی های داران کرده و امیدواریم روند 
برگزاری مناقصه این ماه طی شود تا بتوانیم امسال فعالیت های زیرسازی را تکمیل کنیم.رییس اداره 
نگهداری راه های اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان عنوان کرد: تمام تالش مان را می کنیم 

تا بتوانیم مشکالت ورودی های شهر داران را تا پایان امسال یا حداکثر بهار سال آینده برطرف کنیم.
 

مدیر نظارت بر امور دارو و مواد مخدر دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

مصرف داروها بیش از مقادیر درمانی، شایع ترین علت 
مسمومیت است

مدیر نظارت بر امور دارو و مواد مخدر دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: شایع ترین علت بروز مسمومیت 
در جهان، مصرف داروها بیش از مقدار درمانی است و مسمومیت ناشی از تماس با گیاهان تزئینی مثل 
دیفن باخیا، مسمومیت با شربت متادون و مسمومیت کودکان با فلزات سنگین از دیگر مسمومیت های 
رایج است.مسعود نساج، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: مهم ترین اقدام هنگام روبه رو شدن با فردی 
که دچار مسمومیت شده است، از دست ندادن زمان طالیی و خودداری از کارهای غیرعلمی مانند وادار 
کردن فرد مسموم شده به تهوع است.وی افزود: اولین کار برای نجات فرد مسموم، تماس با شماره ۱۱۵ 
فوریت های پزشکی و سامانه ۱۹۰ مرکز اطالع رسانی دارو و ارائه اطالعات کافی به تیم درمان و انجام کارهای 
اولیه با راهنمایی کارشناسان تا رسیدن تیم اعزامی است.مدیر نظارت بر امور دارو و مواد مخدر دانشگاه 
علوم پزشکی کاشان با تاکید بر لزوم اطالع رسانی در زمینه پیشگیری از مسمومیت ناشی از مونوکسید 
کربن در فصل سرما،  تصریح کرد: مهم ترین عالمت در انواع مسمومیت ها کاهش سطح هوشیاری و تغییر 

در عالئم حیاتی بیمار است که بالفاصله باید بیمار را به نزدیک ترین مرکز درمانی رساند.

خبر  روزشهرستان ها

معاون شهردار مطرح کرد:

لزوم جلوگیری از اتالف 
هزینه ها در پروژه های شهری

معاون عمران شهری شــهردار اصفهان با بیان 
اینکه درآمد مناطق پانزده گانه با توجه به شرایط 
موجود خوب نیســت، گفت: از اتالف هزینه ها 

در فرآیند اجرای پروژه ها باید جلوگیری شود.
اصغر کشاورزراد اظهار کرد: یکی از راهبردهای 
اصلی معاونت عمران شهری شهرداری اصفهان 
جهت توســعه، حفظ و نگهــداری دارایی های 
شــهری و توجه به نگهداری و تعمیرات از این 
بناهاســت.وی با اشــاره به موارد بررســی و 
تاکید شده در بیست وپنجمین جلسه شورای 
معاونین، افــزود: در این جلســه در خصوص 
تعمیرات و نگهداری پل امام خمینی )ره( واقع 
در منطقه ۱۵، تاکیدات الزم به عمل آمد و مقرر 
شــد موضوع به صورت جدی از طریق رییس 
اداره عمران این منطقه پیگیری شــود.معاون 
عمران شهری شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: 
با توجه به موقعیت شغلی ایجاد شده برای این 
معاونت که موجب آبادانی شــهر، رضایتمندی 
و افزایش امید در شــهروندان می شود، انجام 
فعالیت عمرانی در سطح شهر نشانه شهرداری 
و شهر زنده و پویاست.وی در خصوص نظارت 
دقیق بر پروژه ها و چشم پوشی نکردن از موارد 
جزئی و وجــود دغدغه در انجــام امور نظارتی، 
گفت: اداره نظارت حوزه معاونت عمران شهری 
شهرداری اصفهان باید نسبت به این امور با دقت 
و جدیت بیشتری اقدام کند.کشاورزراد با بیان 
اینکه درآمد مناطق پانزده گانه با توجه به شرایط 
موجود خوب نیست، گفت: از اتالف هزینه ها در 
فرآیند اجرای پروژه ها باید جلوگیری شود.وی 
ادامه داد: با توجه به مشکالت موجود در بخش 
تعمیرات و نگهداری ابنیه ، از ظرفیت ســازمان 
عمران به عنــوان بازوی اجرایــی تحت عنوان 
قرارداد تعمیرات استفاده شده است و امیدواریم 
با حمایت این سازمان بخشی از مشکالت این 
حوزه رفع شــود.معاون عمران شهری شهردار 
اصفهان گفت: تمام مباحث پروژه های عمرانی 
از جمله اعتبار آزادسازی، امور مالی و مطالبات 
پیمانکاران باید از طریق رؤسای ادارات عمران 
مناطق پانزده گانه به صــورت جدی پیگیری و 

گزارش شود.

 مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان  از فرونشست 29 دشت استان اصفهان خبرداد؛

مصائب خشکسالی و نتایِج عدِم خردورزی

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت:بر  ایسنا
اساس گزارش های ارائه شده نرخ فرونشست زمین 
در اســتان اصفهان ســاالنه ۴ تا ۱۴ ســانتی متر و در برخی مناطق ۱۸ 
سانتی متر است.منصور شیشه فروش درباره آخرین وضعیت فرونشست 
زمین در اســتان اصفهان اظهار کرد: از سه سال گذشته بررسی وضعیت 
فرونشست در اصفهان با هماهنگی ســازمان زمین شناسی و سازمان 
نقشه برداری کشور با اســتفاده از ۲۷ دستگاه جی پی اس )GPS( آغاز 
شــده و تاکنون ادامه داشــته که به صورت ماهیانــه آخرین نرخ های 
فرونشست به ادارات اعالم می شــود.وی افزود: بر اساس گزارش های 
ارائه شده نرخ فرونشست زمین در استان ساالنه ۴ تا ۱۴ سانتی متر و در 

برخی مناطق ۱۸ سانتی متر است.

   تنها ۶ دشت از ۳۵ دشت استان اصفهان درگیر فرونشست نیست
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با بیان اینکه از ۳۵ دشت 
استان اصفهان، ۲۹ دشت درگیر فرونشســت زمین هستند، بیان کرد: 
دشــت برخوار-اصفهان، دشــت مهیار و دشــت دامنه بیشترین نرخ 
فرونشســت زمین در اســتان اصفهان را به خود اختصــاص داده اند.

شیشــه فروش تصریح کرد: از سال گذشته تاکنون شــرایط کم آبی در 
استان اصفهان تجربه شده که دلیل بخشــی از آن عوامل طبیعی مانند 

کم بارشــی و بخشــی هم به دلیل بارگذاری هایی که در حوزه زاینده رود 
و انتقال آب هایی که از اســتان انجام شده، بوده اســت.وی با اشاره به 
برداشــت آب های زیرزمینی گفت: دائمی نبودن جریــان زاینده رود و 
برداشت های بی رویه آب، به تدریج منجر شد تا برداشت آب از سفره های 
زیرزمینی افزایش پیدا کند که در نهایت باعث پدیدار شدن پدیده ای به نام 
»فرونشست زمین« شد.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
ادامه داد: به لحاظ اینکه اکنون ۱۰۰ درصد مساحت استان با کم آبی مواجه 
است، بیشــترین اثرات فرونشســت زمین در اصفهان رخ داده است.

شیشه فروش با بیان اینکه شرکت آب منطقه ای وظیفه بررسی وضعیت 
افت آب های زیزمینی را برعهده داشــته است، گفت: با انجام مطالعات 
صورت گرفته، دشت های مختلف استان به طور متوسط ساالنه با یک متر 
افت سطح آب های زیر زمینی مواجه هستند.وی خاطرنشان کرد: این 
شرایط به دلیل جاری نبودن رودخانه زاینده رود ادامه دارد؛ ما می بینیم 
۹۸ درصد تاالب بین المللی گاوخونی که تاالبی با ۴۷ هزار هکتار مساحت 
است خشک شده و در آن هیچ آبی وجود ندارد که خود به یک کانون گرد 
و غبار تبدیل شده اســت.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
بیان کرد: طرح اصالح الگوی کشت در دســتور کار جهاد کشاورزی قرار 
گرفته و مکلف شده در مناطق کشاورزی با هدف مصرف بهینه آب اجرا 
کند؛ همچنین بر تقویت اجرای طرح های گلخانه ای، مصرف بهینه آب در 

صنایع و عدم آبیاری فضای سبز شــهری با آب شرب تاکید شده است.
شیشه فروش با بیان اینکه مطالعات فرونشست زمین در شهر اصفهان به 
شهرداری ابالغ شده است، عنوان کرد: برای این موضوع یک میلیارد تومان 
مبادله تفاهم نامه انجام شده که تا کنون ۸۰ درصد پیشرفت داشته است.

   مسدودسازی ۶ هزار چاه غیرمجاز در استان اصفهان
وی افزود: شــرکت آب منطقه ای استان در راســتای اجرای طرح های 
تعادل بخشــی تاکنون ۷ هزار کنتور هوشمند روی چاه های مجاز نصب 

کرده و بیش از ۶ هزار چاه غیر مجاز در سطح استان مسدود شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اظهار داشت: اقداماتی که 
باید در زمینه جلوگیری از فرونشســت زمین در استان انجام می شده، 
انجام شده و اکنون دیگر نیاز است که دستگاه های ملی از جمله وزارت 
نیرو به کمک اســتان بیایند و برای تامین اضطراری آب برای اســتان 
اصفهان تصمیماتی اتخاذ شود.شیشه فروش گفت: استان اصفهان در 
مسئله آب شــرایط خاصی را دارد و باید مانند استان های چهارمحال و 
بختیاری، خوزستان، همدان و قم که تصمیم بر انتقال اضطراری آب برای 
آن ها گرفته شده است، برای استان اصفهان هم این تصمیم گرفته شود 
و وزارت نیرو یک اقدام جدی برای اجرای طرح های تامین آب، احیای 

رودخانه زاینده رود و تقویت سفره های زیر زمینی داشته باشد.

معاون عمران شهری شــهردار اصفهان با بیان اینکه 
درآمد مناطــق پانزده گانه با توجه به شــرایط موجود 
خوب نیست، گفت: از اتالف هزینه ها در فرآیند اجرای 
پروژه ها باید جلوگیری شــود.اصغر کشاورزراد اظهار 
کرد: یکی از راهبردهای اصلی معاونت عمران شهری 
شــهرداری اصفهان جهت توســعه، حفظ و نگهداری 
دارایی های شــهری و توجه به نگهداری و تعمیرات از 
این بناهاست.وی با اشــاره به موارد بررسی و تاکید 
شده در بیســت وپنجمین جلسه شــورای معاونین، 

افزود: در این جلسه در خصوص تعمیرات و نگهداری 
پل امام خمینــی )ره( واقع در منطقــه ۱۵، تاکیدات 
الزم به عمل آمد و مقرر شــد موضوع به صورت جدی 
از طریق رییس اداره عمران این منطقه پیگیری شود.

معاون عمران شــهری شــهردار اصفهان خاطرنشان 
کرد: با توجه به موقعیت شــغلی ایجاد شــده برای 
این معاونت که موجب آبادانی شــهر، رضایتمندی و 
افزایش امید در شــهروندان می شود، انجام فعالیت 
عمرانی در سطح شهر نشانه شــهرداری و شهر زنده و 
پویاســت.وی در خصوص نظارت دقیق بر پروژه ها و 
چشم پوشی نکردن از موارد جزئی و وجود دغدغه در 
انجام امور نظارتی، گفــت: اداره نظارت حوزه معاونت 
عمران شهری شــهرداری اصفهان باید نسبت به این 

امور با دقت و جدیت بیشتری اقدام کند.کشاورزراد با 
بیان اینکه درآمد مناطق پانزده گانه با توجه به شرایط 
موجود خوب نیست، گفت: از اتالف هزینه ها در فرآیند 
اجــرای پروژه ها باید جلوگیری شــود.وی ادامه داد: 
با توجه به مشــکالت موجود در بخــش تعمیرات و 
نگهداری ابنیه ، از ظرفیت ســازمان عمــران به عنوان 
بازوی اجرایی تحت عنوان قرارداد تعمیرات استفاده 
شده است و امیدواریم با حمایت این سازمان بخشی 
از مشکالت این حوزه رفع شود.معاون عمران شهری 
شهردار اصفهان گفت: تمام مباحث پروژه های عمرانی از 
جمله اعتبار آزادسازی، امور مالی و مطالبات پیمانکاران 
باید از طریق رؤسای ادارات عمران مناطق پانزده گانه به 

صورت جدی پیگیری و گزارش شود.

معاون شهردار مطرح کرد:

لزوم جلوگیری از اتالف هزینه ها در پروژه های شهری

مدیر منطقه ۹ شهرداری:

۶۵۰ متر از خیابان آتشگاه، مسیر BRT می شود
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان گفت: احداث خط BRT خیابان آتشگاه در دو طرف رفیوژ میانی این خیابان به طول ۶۵۰ متر با ۳۰ میلیارد ریال اعتبار در مرحله 
تعیین پیمانکار است.سیدسلمان قاضی عسگر اظهار کرد: بر اساس مطالعات جامع حمل ونقل همگانی، شهرداری اصفهان به منظور استفاده بهینه از امکانات 
موجود برای توسعه پایدار شهر و ارتقای سالمت شهروندان اقدام به توسعه خطوط تندروی اتوبوسرانی کرده است.وی تصریح کرد: احداث خط BRT خیابان 
آتشگاه در دو طرف رفیوژ میانی این خیابان به طول ۶۵۰ متر با ۳۰ میلیارد ریال اعتبار در مرحله تعیین پیمانکار است.مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان با اشاره به 
تاثیر مثبت اتوبوس های تندرو در کاهش ترافیک شهر، خاطرنشان کرد: عملیات عمرانی ایجاد چهارمین خط تندروی اتوبوسرانی، حدفاصل کندروی اتوبان شهید 
خرازی تا خیابان شهید حجازی به زودی آغاز خواهد شد.وی با بیان اینکه این پروژه با هدف تسهیل در تردد شهروندان، ارتقای زیرساخت های حمل نقل عمومی 
و در راستای خدمت رسانی شایسته به شهروندان در مدت پنج ماه به بهره برداری می رســد، اضافه کرد: BRT نوع جدیدی از سیستم های حمل ونقل عمومی 
محسوب نمی شود، بلکه در واقع خطوط پرسرعت اتوبوسرانی است که از تمام امکانات و تکنولوژی های به روز برای افزایش سرعت حرکت اتوبوس ها بهره می برد.

آیین امضای تفاهم نامه 
کالس شهر

آیین امضای تفاهم نامه کالس شــهر 
سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۱ با محوریت 
برگزاری کالس های آموزش شهروندی 
در مقطع دبســتان مابین شــهرداری 
اصفهــان و اداره کل آموزش و پرورش 

استان اصفهان برگزار شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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شهردار بهارستان با بیان این خبر که به زودی 30 دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان 
حمل و نقل عمومی این شهر اضافه می شود، افزود :به فضل الهی و با مساعدت 
ویژه و ســازنده دولت مردمی حضرت آیت ا... رییسی، حمایت های جناب آقای 
مرتضوی اســتاندار محترم، پیگیری جنــاب آقای احمدی فرمانــدار و همراهی 
نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی به خصوص سر کار خانم شیخی در آینده 
ای نزدیک 30 دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان حمل و نقل عمومی شهر بهارستان 
افزوده می شود و انتظار چندین ساله شهروندان گرامی در خصوص نوسازی کامل 
ناوگان حمل و نقل عمومی شهر به پایان می رسد .محمد شبانی افزود :باتوجه به 
مطالبه بحق شهروندان گرامی و مشــاهده وضعیت موجود اتوبوس های حمل و 
نقل عمومی در شهر بهارستان و شکایات و گالیه های همشهریان فهیم ، از آغازین 
روزهای خدمت در این شهر، مسئله نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در دستور 
کار قرار گرفت و خداوند منان را شــاکریم که با همیاری شرکت عمران بهارستان و 
پیگیری های مجدانه و ســازنده همکارانم در شهرداری بهارستان ،موفق به خرید 
30 دستگاه اتوبوس نو جهت نوســازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهر بهارستان 
شــدیم و به یاری خداوند به زودی شاهد خدمت رســانی به شهروندان گرامی با 
استفاده از این 30 دستگاه اتوبوس جدید خواهیم بود .شبانی در ادامه افزود :این 
اتوبوس ها که به صورت یارانه ای و با پرداخت بخشی از هزینه های آن توسط دولت 

محترم، شهرداری بهارستان و شرکت عمران بهارستان انجام شد هر کدام به ارزش 
51میلیارد ریال  و جمعا به ارزش  1530 میلیارد ریال خریداری و هزینه های مربوطه 
نیز به صورت کامل  پرداخت شــد و به زودی این اتوبوس ها تحویل سازمان حمل 
و نقل شهرداری بهارستان می شود و شهروندان گرامی پس از سال ها شاهد یک 
تحول بزرگ و خدمتی سازنده در این راســتا خواهند بود. شهردار بهارستان گفت: 
از همه شهروندان گرامی بابت صبر و تحمل شان صمیمانه تقدیر و تشکر می  کنیم 
و بابت همه کاستی های موجود در سیستم خدمت رسانی در ناوگان حمل و نقل 
عمومی شهری بهارســتان پوزش می طلبیم و امیدواریم با اضافه شدن این 30 
دستگاه اتوبوس به سازمان حمل و نقل شهرداری بهارستان ،شهروندان گرامی به 
ویژه دانش آموزان و دانشجویان و خانواده های گرامی در کمترین زمان ممکن و با 
بهترین کیفیت بتوانند از خدمات سازمان حمل و نقل شهرداری بهارستان بهره مند 
شوند و پس از سال ها با این تحول بزرگ خیال شان از نظر سفرهای شهری آسوده 
شود.محمد شبانی، شهردار بهارســتان در پایان از مساعدت و همکاری مجموعه 
شرکت عمران بهارستان و شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید کشور در 
خصوص تامین بخشی از هزینه خرید این اتوبوس ها تشکر کرد و افزود : از درگاه 
خداوند منان، روزهایی مملو از اتفاق های نیکو و خدمات شایسته برای مردم عزیز 

ایران به ویژه شهروندان الیق و بزرگوار بهارستان مسئلت دارم.

پایان انتظار برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهر بهارستان؛
 ۳۰ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان حمل و نقل عمومی شهری بهارستان اضافه می شود

در راستای اقدامات فوالد مبارکه در حوزه پدافند غیرعامل انجام شد؛

قدردانی معاون وزیر صمت و رییس پدافند غیرعامل کشور از مدیرعامل فوالد مبارکه

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اظهار داشت: حمالت سایبری گسترده به فوالد 
مبارکه و شرکت های زیرمجموعه، جزو حمالت بزرگ سایبری در جهان بود.

محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه، در دومین همایش کمیته پدافند 
غیرعامل صنایع معدنی ضمن بیان ایــن مطلب گفت: بخش صنعت و معدن 
کشور به ویژه بخش فوالد به یکی از نقاط قوت تبدیل شده و به جرأت می توان 
گفت که دستاوردها و زیربناهای ایجادشده طی دو دهه اخیر، عالوه بر ایجاد 

خودکفایی در صنعت فوالد، آسیب پذیری آن به شدت کاهش یافته است.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشــان کرد: تحریم های بین المللی از 10 
سال پیش بر مواد اولیه و به طور مشخص بر فوالد مبارکه اعمال شد، اما نه تنها 
خدشــه ای در روند زنجیره تولید ایجاد نشــد، بلکه این زنجیره توسعه یافت. 
این در حالی بود که همه نوع تجهیزات موردنیاز این صنعت اعم از پیچ و مهره، 
اسکلت فلزی، سیمان و... وارد می شــد و برای تعمیر یا به روزرسانی خطوط 
تولید، باید کارشناس خارجی وارد کشور می شد و خطوط تولید برای چند ماه 
متوقف می ماند؛ اما االن ۹0 درصد تجهیزات و قطعات در داخل ساخته می شود 
و به دانش فنی بسیاری از محصوالت مانند فوالدهای الکتریکی و زنگ نزن که 

عمدتا وارداتی بودند، دست یافته ایم.
طیب نیا تصریح کرد:دشمن نتوانست با تحریم، ما را در تولید و توسعه متوقف 
کند؛ بنابراین سعی کرد با حمالت سایبری اقدام به خرابکاری کند و در ساعت 
5:45 ششم تیر 1401 حمالت گسترده سایبری به مجتمع فوالد مبارکه، سبا، 
فوالد هرمزگان و فوالد خوزستان انجام شد، اما وجود سیستم های توانمند و 
کمیته های امنیتی از سال های قبل در این مجموعه ایجاد شده و ریسک های 

مختلف را بررسی کرده بود.
وی افزود: این حمالت، چندجانبه و چندالیه با هــدف از کار انداختن خطوط 
تولید برای ماه ها طراحی شده بود. دشمن سعی داشت با خرابکاری و گرفتن 
کنترل سیســتم ها، اقدامــات خرابکارانه بعدی را طراحی کنــد. این حمالت 
جزو سه چهار حمله بزرگ ســایبری دنیا بوده و همچنان هم روزانه 400 تا 500 
هشدار امنیتی در سیستم ها اعالم می شــود که همکاران با هوشیاری با آن ها 
مقابله می کنند.مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در تشریح چگونگی مدیریت 
این بحران گفت: تا ظهر همان روز، جلســه ای با حضور عالی ترین مســئوالن 
ســطح )افتا، پدافند غیرعامل و نهادهای امنیتی( برگزار شــد. برای بازیابی 
حادثه، تیم هایی در بخش حادثه دیده حضور یافتند و جهادگرانه و خودجوش، 
به صورت شبانه روزی طی 36 ساعت توانســتند آن ها را بازیابی کنند. پس از 
آن همه واحدها به مدار تولید برگشــت و طی همان روزها 3 رکورد تولید نیز به 

ثبت رسید.
طیب نیا ادامه داد: موضوع دیگر مبحث رسانه است. محصوالت شرکت همان 
روز در بورس عرضه شــد؛ چراکه اعالم عدم عرضه محصول در بورس، به نوعی 
محقق شدن اهداف دشمن از حمالت سایبری بود، اما با مدیریت رسانه ای و 

فنی، عرضه با قیمت مناسب در فضایی آرام، انجام گرفت.
وی با بیان اینکه هدف نهایی دشمن متوقف کردن چرخ صنعت است، گفت: 
خوشبختانه هوشیار شــده ایم و دشمن نمی تواند در این ســطح به ما ضربه 
بزند و آسیب پذیری ما به شدت کاهش پیدا کرده است. تحریم ها نیز موجب 
شــد عالوه بر افزایش تولید، در بیش از ۹0 درصد حجم تجهیزات و قطعات به 

خودکفایی برسیم.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه ادامه داد: نقطه آسیب ما نقطه قوت دشمن 
نیســت. نقاط قوت ما در میان شــعارهای مــا نظیر عدالت طلبــی، آزادی و 
استقالل است و دشمن از این حوزه ها وارد می شود. در طراحی داعش و حتی 

اغتشاشات اخیر، از انقالب الگوبرداری کردند و آن را به مدل تبدیل کردند.
طیب نیا گفت: بیش از آنکه دغدغه ما تحریم ها و حمالت سایبری باشد، بیش 
از 60 درصد زمان را باید صرف حواشــی داخلی کنیم. اگر بخواهیم به موضوع 
پدافند داخل بپردازیم، باید بتوانیم دغدغه هــای صنعتگر و مدیر و کارگر را کم 
کنیم. در این حالت خطرات دشمن خارجی را هم می توانیم به حداقل برسانیم.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه باید در حوزه داخلی به عنوان پدافند 
غیرعامل روی مسائل فرهنگی، سیاســی، اجتماعی و امنیتی باید کار کنیم، 
گفت: وقتی یک صنعت توسط دشمن مورد حمله قرار می گیرد و وقتی برخی 
افراد داخلی خواسته های خود را برآورده نشــده می بینند، عملیات رسانه ای 
سنگین مثال فســاد ۹2 هزار میلیاردی را مطرح کرده و به صنعت کشور حمله 
می کنند.وی افزود: پدافند غیرعامل به مباحث اجتماعی و امنیتی داخلی نیز 
مرتبط است. این موضوع هجمه های رسانه ای ســنگین و آسیب های مادی 
و معنوی و اجتماعی به بار آورد و موجب تضعیف روحیه و امید مردم شــد و 
خوراک رسانه های معاند و زمینه بروز اغتشاشات را فراهم کرد؛ بنابراین در حوزه 

پدافند غیرعامل باید روی این موضوع ها بیشتر کار کنیم.
گفتنی اســت در پایان این همایش، معاون وزیر صمت و رییس هیئت عامل 
ایمیدرو و رییس پدافند غیرعامل کشــور با اهدای لوح تقدیر به مدیرعامل و 
مدیر حراســت فوالد مبارکه از اقدامات به موقع و موثر این شــرکت در حوزه 
پدافند غیرعامل و به ویژه مدیریت حواشــی حمله ســایبری صورت گرفته به 

فوالد مبارکه قدردانی کردند.

استاندار اصفهان از ورود سپاه  و  بسیج مهندسین  اصفهان برای کمک به جهش تولید  
استقبال کرد و گفت: تفکر و نگاه بسیجی در بسیاری از مدیران دستگاه های اجرایی 
حاکم است.سیدرضا مرتضوی در نشست بررسی قرارگاه صنعتی خاتم االنبیا )ص( 
)نهضت جهش تولید( که با بیان اهداف و وظایف قرارگاه صنعتی خاتم االنبیا )ص( 
آغاز شد، اظهار داشت: براساس تجربه در هر فعالیتی که نگاه و تفکر بسیجی در انجام 
امور حاکم شد، موفقیت ها یکی پس از دیگری اتفاق افتاد و بالعکس هرکجا که به 
سمت نگاه بوروکراتیک اداری، سازمانی و وظیفه گرا رفتیم با عقب گرد مواجه شدیم.
وی ادامه داد: امروز این تفکر و نگاه بسیجی در بســیاری از مدیران دستگاه های 
اجرایی حاکم است و همه به صورت شبانه روزی برای کاهش مشکالت و پیشرفت 

کشــور تالش می کنند. میان مدیران این نــگاه که باید از فرصتی کــه خداوند در 
اختیارمان گذاشــته در راســتای خدمت به مردم بهره ببریم، وجود دارد.استاندار 
اصفهان بیان کرد: حال که سپاه حضرت صاحب الزمان )عج( استان و سازمان بسیج 
مهندسین استان اصفهان به میدان آمده اند تا شاهد جهش تولید و چرخش روان 
چرخ اقتصاد کشور باشیم؛ ما نیز این موقعیت را به فال نیک گرفته و از این پیشنهاد 
استقبال می کنیم.وی تصریح کرد: تصمیماتی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اخذ 
و مصوباتی به دست می آید که قرارگاه صنعتی خاتم االنبیا )ص( می تواند با یک نگاه 
عمیق وکاربردی در رصد، پایش و پیگیری مصوبات و در نهایت باز گرداندن واحد های 

صنعتی و تولیدی به چرخه فعالیت نقش ایفا کند.

منبع : بازار

استاندار اصفهان مطرح کرد:

ورود سپاه  و  بسیج مهندسین  اصفهان برای کمک به جهش تولید 
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