
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی                            

شنبه 14   آبان    1401  
10    ربیع الثانی   1444

05   نوامبر    2022
 شماره 3664       

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

7

7
مدیر پروژه چهارباغ عباسی مطرح کرد:

خیابان شیخ بهایی؛ تردد ممنوع 

7

 عضو کمیسیون هوشمند سازی و حمل ونقل شهری شورای اسالمی از استانداردسازی 
مسیرهای دوچرخه سطح شهر خبر داد ؛

چرخ دوچرخه سواری؛ بر مراد اصفهانی ها

مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهرداری 
مطرح کرد:

سنجش نقاط ضعف و 
قوت پدافند غیرعامل 
اصفهان با یک سامانه

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان:

موقوفات قرآنی اصفهان نیازمند 
سرمایه گذاری خیران است

3

3

5

5

7

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

مرمت گنبد مسجد 
جامع عباسی و مسجد 

شیخ لطف ا... باید 
متوقف شود

میوه پرطرفداری که مهجور مانده و زحمتی که بواسطه 
واسطه ها و دالالن به یغما می رود؛

رییس اداره هماهنگی و نظارت خدمات شهری:

آبگرفتگی خاصی در شهر اصفهان نداشتیم

دالل، پوست َانار اردستان را َکند

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

 داروخانه های پرازدحام در اصفهان
 در انتظار توزیع داروهای وارداتی 

آگهی مزایده چاپ اول

علی اصغر حاج حیدری- شهردار خمینی شهر م الف: 1405392

شهرداری خمینی شهر در نظر دارد:
1- مزایده اجاره کیوسک فروش مواد غذایی و تنقالت منطقه گردشگری الدر 

به مدت دو سال 
2- مزایده اجاره کیوسک فروش مواد غذایی و تنقالت پارک بهشت منظریه 

به مدت دو سال
3- مزایده اجاره غرفه و ساختمان 20 متری فروش مواد غذایی و تنقالت پارک 

پیروزی به مدت دو سال
4- مزایده اجاره محل کیوسک شــماره دو میدان دام فروش مواد غذایی و 

تنقالت به مدت دو سال 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 

www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت 
نام و دریافت امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای 

مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:
•  تاریخ انتشار فراخوان: 1401/08/12

•  مهلت بازدید فراخوان تا: 1401/08/22
•  مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/09/03
•  زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/09/05

•  نوع و مبلغ تضمین شــرکت در فرایند مزایده: ضمانت نامه بانکی یا سپرده 
نقدی

اطالعات تماس و آدرس دســتگاه: خمینی شــهر، میدان قدس، شهرداری 
مرکزی 33641415 

ن
میزا

س: 
عک

 فرا رسیدن اربعین حسینی را  تسلیت می گوییم .

5

تکمیل به موقع خط 2 
متروی اصفهان مستلزم 
همکاری سایر نهادهاست

مدیر منطقه ۹ شهرداری مطرح کرد:

ساماندهی حریم منارجنبان در گرو همکاری میراث 

رئیس کل دادگستری استان اصفهان 
مطرح کرد ؛

شرکت های دانش بنیان در 
اولویت دریافت زمین  در 

شهرک های صنعتی

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی                            

شنبه 07   آبان    1401  
03    ربیع الثانی   1444

29  اکتبر    2022
 شماره 3658       

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

5

5

 رشد 80 درصدی میزان کشفیات قاچاق
 در استان اصفهان

5

وزیر اقتصاد در سفر به اصفهان، قول تامین اعتبار پروژه های زیربنایی استان و افزایش 
اختیارات بانک ها در استان ها را داد؛

هفت خوان وعده های »خاندوزی«

یک اصفهان شناس:

ارزش گویش های اصفهان 
 از میدان نقش جهان

 کمتر نیست

دانشگاه های اصفهان در 
 فهرست برترین های 

»یو. اس. نیوز«

3

3

5

7

رییس شورای اسالمی شهر:

بیشتر نخبگان استان 
اصفهان مهاجرت 

می کنند

8

 مدیرکل نوسازی مدارس
 اصفهان خبرداد:

بازسازی مدارس آسیب 
دیده از فرونشست در 

اصفهان

  مجری طرح های آزادراهی مرکز و جنوب کشور می گوید به 3 هزار میلیارد تومان
 اعتباربرای تکمیل طرح  آزادراه اصفهان – شیراز نیازمندیم؛

کارشناس هواشناسی استان:

سامانه بارشی در راه اصفهان است

... و هنوز هیچ!

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

      نایین؛ شهر آب انبارهای زیبا و تاریخی

 فرا رسیدن اربعین حسینی را  تسلیت می گوییم .

4

مدیرکل گمرکات استان:

صادرات گمرکات اصفهان 
به 824 میلیون دالر رسید

شهرداری شاهین شهر در نظر دارد اجاره ماهیانه بهره برداری از 20 متر مربع از فضای پارک سوار غرب را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( و با شماره مزایده 5001094734000046  به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
زمان انتشار در سایت: 1401/08/07          مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/08/19         تاریخ بازدید: 1401/08/29             

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/08/29         زمان بازگشایی: 1401/08/30                      زمان اعالم به برنده: 1401/09/01
ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1- برگزاری مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت 
تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.

2- کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
3- عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 41934-021     اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام / پروفایل مزایده گر« موجود است.

آگهی مزایده اجاره شماره 16349)نوبت سوم(

سعید ابریشمی راد – شهردار شاهین شهر م الف: 1402009

شهرداری پیربکران به استناد مصوبه شماره 437/ش/1400 مورخ 1400/12/15 شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به فروش 3 قطعه زمین با کاربری 

به شرح زیر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، 

نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی )به صورت خط برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم به عمل آورند.
مواعد زمانی:

تاریخ انتشار فراخوان: 1401/08/07 
مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/08/28

مهلت بازدید فراخوان: 1401/08/16
زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/08/29

تجدید آگهی مزایده 

شهرداری پیربکران م الف: 1401866

چاپ اول

متراژ )متر مربع(آدرسکاربریردیف
36/7میدان 14 معصوم ضلع جنوبی پالک 5تجاری1

162چمران شمالی پالک 35مسکونی2

177چمران شمالی پالک 44مسکونی3

ردپای معماری ایرانی در شبکه زیرزمینی اصفهان؛
7متر و معیار هنر در مترو

5

چاپ دوم

7

3

سالروز  وفات حضرت معصومه )س ( را تسلیت می گوییم

 شهرداری میمه به اســتناد مجوز شــماره 401/57 مورخ 1401/3/1  شورای محترم اســالمی شــهر میمه در نظر دارد ازطریق مزایده عمومی 

نســبت به فروش 2  پالک از  زمینهای تفکیکی واقع در خیابان پشت دادگاه عمومی  شهر میمه با کاربری مســکونی  اقدام نماید . لذا متقاضيان 
ميتوانند ازتاریخ درج آگهی درروزنامه حداكثر تا تاریخ 1401/8/25  به شــهرداری واقع درمیمه ، بلوارانقالب اسالمی مراجعه و نسبت به دريافت 
 فرم مربوط به  شركت در مزایده  اقدام و یا جهت کســب اطالعات با شماره تلفن45422434 – 031 این شــهرداری تماس حاصل ویابه سایت

 WWW.meymeh.irمراجعه نمایند. 
ضمنًا شهرداری دررد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختاراست و هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مزایده میباشد. 

آگهی مزایده  

حسین دهقان  - شهردار میمهم الف:1405498

نوبت اول



رییس ستادکل نیروهای مسلح: 

اندکی صبر، سحر نزدیک است

رییس ستادکل نیروهای مســلح گفت: گرچه از انقالب ضداستکباری 
ملت ایران که منجر به اخراج آمریکا و دولت وابسته به او شد ۴۴ سال 
می گذرد، اما توانست هژمونی پوشــالی آمریکا در جهان را به چالش 
بکشد.رییس ســتادکل نیروهای مســلح اظهار کرد: گرچه از انقالب 
ضداســتکباری ملت ایران که منجر به اخراج آمریکا و دولت وابســته 
به او شد ۴۴ سال می گذرد، اما توانســت هژمونی پوشالی آمریکا در 
جهان را به چالش بکشد.به گزارش »انتخاب«، سرلشکر محمد باقری 
رییس ستادکل نیروهای مســلح در پیامی به مناســبت 13 آبان روز 
استکبارستیزی، سه رویداد تبعید امام خمینی)ره( در سال ۴3، کشتار 
دانش آموزان سال 57 و تســخیر النه جاسوسی آمریکا در سال 58 را 
نیروی محرکه حرکت های مردمی به ســمت انقالب برشــمرد و گفت: 
این ســه رویداد اگرچه در فاصله زمانی 15ساله اتفاق افتاد، اما هر سه 
حرکت، پیش برنده و منشأ شــکل گیری هویتی ماندگار به نام انقالب 

اسالمی شد.
متن کامل این پیام به شرح زیر است:

١٣ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار در سه مقطع مهم تاریخی، به عنوان 
نیــروی محرکه حرکت های مردمی به ســمت انقالب اســالمی ایران 
عمل کرده است.یکی در ســال ۴٣ که تبعید حضرت امام خمینی)ره( 

به ترکیه رقم خورد، دیگری در ســال 5٧ با کشتار دانش آموزان توسط 
عمال رژیم سرسپرده آمریکا ثبت و باالخره سال 5٨ که النه جاسوسی 
آمریکا تسخیر شد. این سه رویداد اگرچه در فاصله زمانی 15ساله اتفاق 
افتاده، اما هر سه حرکت، پیش برنده و منشأ شکل گیری هویتی ماندگار 
به نام انقالب اسالمی شد.این روز بزرگ را به ویژه به دانش آموزان عزیز 
و آینده سازان کشور تبریک می گویم.اگرچه از انقالب استقالل طلبانه و 
ضداستکباری ملت ایران که منجر به اخراج آمریکا و دولت وابسته به او 
شد، ۴۴ سال می گذرد، اما این انقالب الهام بخش، اکنون توانسته است 
هژمونی پوشــالی آمریکا را در منطقه و جهان به چالش بکشد.دستان 
اختاپوسی این دولت استعمارگر یکی پس از دیگری در کشورها در حال 
قطع شدن است، به گونه ای که امروز دیوارهای حیاط خلوت آمریکا هم 
در حال فرو ریختن است.موسسات، نظریه پردازان و استراتژیست های 
شناخته شده آمریکایی برای افول این کشور، روزشمار تعیین کرده اند و 
با اذعان به اینکه نظم جهان تک قطبی به رهبری آمریکا، روزهای پایانی 
خود را ســپری می کند، خبر از جهان چندقطبی در آینــده ای نزدیک 
می دهند که جمهوری اسالمی ایران یکی از بازیگران موثر آن است، راز 
فتنه انگیزی های آمریکا و دنباله های منطقه ای آن علیه ملت ایران در 

این نکته نهفته است.

اخبار
شنبه 14  آبا ن 1401 / 10 ربیع الثانی 1444 / 05 نوامبر 2022 / شماره 3664

»ِانُقلِت« علی مطهری به تسخیر سفارت آمریکا در 13 آبان 58
انصاف نیوز: علی مطهری، نماینده پیشین مجلس در توئیتی نوشت: تسخیر سفارت آمریکا در 13 آبان 
1358 و گروگان گیری طوالنی مدت یک کار غیرضروری بود که توسط افراد و گروه های چپ گرای اول 
انقالب و احیانا با مدیریت سفارت شوروی در تهران انجام شد و انقالب اسالمی را از مسیر اصلی خود 

منحرف و صدور آن را مشکل و زمینه حمله صدام به ایران را فراهم کرد.
 

واکنش روزنامه جمهوری اسالمی به کسی که خبرنگاری را مستعد ترین شغل برای 
جاسوسی می داند؛

این منش شهدا و حاج قاسم نبود
روزنامه جمهوری اسالمی نوشت: شهدا و رزمندگان مخلص دفاع مقدس، خاطرات شان را نمی گفتند و از کار 
و کارنامه عملی خود سخنی به میان نمی آوردند.» تحفظ« می کردند تا شائبه» ریا« پیش نیاید. حاال برخی 
ها - که بیشترین فاصله اخالقی را با آنان دارند- خود را مثل واگن های روی »ریل« جلو می کشند و حرف 
هایی می گویند که فقط سایز دهان خودشان است و بوی برخاسته از کلمات هم اذیت شان نمی کند.دوربین 
که باشد، از آقای دوربینی هم جلو می زنند. یکی خبرنگاری را مستعد ترین شغل برای جاسوسی می داند 
اما نمی گوید »مدیرمسئولی« چه نسبتی می تواند با نفوذ و جاسوسی داشته باشد! دیگری هم از یاد برده 
مشرب فکری و رفتاری حاج قاسم را و او را هزینه پندار خود می کند که اگر حاج قاسم نبود فالن و فالن و فالن 
را داعش به کنیزی می گرفت.خوب است که مردم شهید سلیمانی را بهتر از مدعیان می شناسند. همه می 
دانند که منطق و مشرب حاج قاسم چنان بود که میان مردم خط کش نمی گذاشت.این را همه می دانیم که 
در مکتب سلیمانی، همه مردم صاحب احترامند. حاج قاسم را در مکتب او و در کالم طاهر او باید شناخت. 

برخی کلمات ناپالوده و بسیار آلوده را نباید به حساب او گذاشت که او را حساب از خیلی ها جداست. 
 

بازداشت و انتقال یک اقتصاددان به اوین
روزنامه شرق نوشــت: دکتر داوود ســوری، اقتصاددان و استاد پیشین دانشــگاه صنعتی شریف، 
دوشنبه شب بازداشت شده و ظاهرا به اوین منتقل شــده است. داوود سوری، فارغ التحصیل دکتری 
اقتصاد از دانشگاه ویرجینیا تک در آمریکاســت و مقاالت بسیاری در حوزه های اقتصاد کالن، اقتصاد 
پولی و بازارهای مالی از وی منتشر شده است. »ریشــه های تورم در اقتصاد ایران«، »تقاضای پول و 
توزیع درآمد«، »تقاضای بلندمدت پول، فقر و سیاست های کالن اقتصادی«، »بررسی وجود سرایت 
بین سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از یک مدل دینامیک چندمتغیره« از جمله 
عناوین مقاالت علمی داوود سوری اســت؛ اما در کنار این مطالعات او در 25 سال گذشته دغدغه فقر 
و رفاه داشــت و با اتکا به داده های بودجه خانوار مطالعات گسترده ای در این حوزه بررسی کرد. همین 

مطالعات هم بود که موجب شد او صریح تر از سایر اقتصاددانان سخن بگوید و موضع بگیرد.
 

رییس کمیسیون امنیت ملی:

 ایران نسبت به اهداف راهبردی اش در سوریه جدی است
رییس کمیســیون امنیت ملی مجلس گفت: جمهوری اسالمی ایران به دقت تحوالت سوریه را دنبال 
کرده و نسبت به اهداف راهبردی خود در منطقه، به ویژه در سوریه جدی است.»هیفاء محمد جمعه«، 
نایب رییس گروه دوستی پارلمانی سوریه و ایران با وحید جالل زاده، رییس کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی دیدار کردند.جالل زاده در ابتدای این دیدار با اشاره به پیشینه 
فرهنگی، تاریخی و دینی مردم دو کشور گفت: جمهوری اسالمی ایران به دقت تحوالت سوریه را دنبال 
کرده و نســبت به اهداف راهبردی خود در منطقه، به ویژه در ســوریه جدی است. وی در همین راستا 
افزود: حمایت های »حافظ اسد« در جریان جنگ تحمیلی فراموش شدنی نیست و امروز ما نیز حامی 
مردم و دولت سوریه در مقابله با تروریسم با هدف کمک به امنیت و ثبات منطقه و سوریه خواهیم بود.

درخواست کاخ سفید از چین درباره کره شمالی
مقام ارشد شــورای امنیت ملی کاخ سفید ضمن بانفوذ دانســتن چین برای تشویق کره شمالی به 
خلع سالح اتمی، از پکن خواست تا پیونگ یانگ را برای آمدن پای میز مذاکره تشویق کند.با افزایش 
تنش های نظامی بین دو کره و شلیک های متعدد موشکی و توپخانه ای کره شمالی به سمت همسایه 
جنوبی و پاسخ های هشدارآمیز نیروهای سئول، آمریکا از چین خواست وارد عمل شود.»جان کربی« 
هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی در شورای امنیت ملی کاخ سفید از چین خواست تا بر کره شمالی در 
زمینه خلع سالح اتمی اعمال نفوذ کند.به نوشته وبگاه »ریانووستی«، کربی طی نشست خبری در کاخ 
سفید گفت که آمریکا از چین می خواهد تا بر کره شمالی برای پیشبرد گفت وگوها در مورد خلع سالح اتمی 
شبه جزیره کره تاثیر بگذارد، اما پکن تاکنون این کار را انجام نداده است.وی در این باره توضیح داد: »ما از 
اینکه پکن از نفوذ خود برای تشویق پیونگ یانگ به خلع سالح اتمی شبه جزیره کره استفاده کند، استقبال 
می کنیم. با این حال، نمی بینیم که پکن از نفوذ خود در این راه استفاده کند«.این مقام آمریکایی با بیان 
اینکه واشنگتن به صورت علنی و از طریق کانال های دیپلماتیک از کره شمالی خواسته تا بر سر میز مذاکره 
بنشیند و در مورد چشم انداز خلع سالح اتمی گفت وگو کند، اظهار داشت: »اما تاکنون پیونگ یانگ چنین 

پیشنهادی را نپذیرفته است. ما آماده انجام چنین گفت وگویی بدون پیش شرط هستیم«.
 

 مسکو:

 غرب تروریست ها را برای رژیم کی یف جذب می کند
دبیر شورای امنیت ملی روسیه گفت که لندن و واشنگتن در حال جذب اعضای سازمان های تروریستی 
بین المللی برای جنگ به نفع رژیم کی یف هســتند.»نیکوالی پاتروشف« دبیر شورای امنیت ملی 
روسیه در نشستی با رؤسای امنیت کشورهای مستقل مشــترک المنافع گفت لندن و واشنگتن در 
حال جذب اعضای سازمان های تروریستی بین المللی برای جنگ در طرف رژیم کی یف هستند. به 
گزارش »تاس«، وی هشدار داد: در بحبوحه عملیات نظامی ویژه )روسیه در اوکراین(، سرویس های 
اطالعاتی آمریکا و انگلیس اعضای سازمان های تروریستی بین المللی را با هدف جابه جایی آن ها 
برای شرکت در خصومت ها در طرف رژیم کی یف استخدام می کنند.پیش تر، »سرگئی شویگو« وزیر 
دفاع روسیه گفت شــماری مزدوران خارجی همچنان در طرف اوکراین در جنگ مشارکت می کنند 
و طی دو هفته گذشته تقریبا 2۰۰ نفر از آن ها در مناطق جنگی کشــته شده اند. به گزارش خبرگزاری 
اسپوتنیک، پاتروشف همچنین پیام »انجام شد« لیز تراس به آنتونی بلینکن که پس از انفجار در نورد 
استریم ارسال شده را تاییدی بر دست داشتن نیروی دریایی انگلیس در این اقدام خواند.پیش از 
او هم سخنگوی وزارت خارجه روسیه از انگلیس خواست درباره پیام ارسالی نخست وزیر این کشور 
به آمریکا در بحبوحه حمله به خط لوله نورد استریم توضیح بدهد. اواخر سپتامبر بود که لحظاتی بعد 
از حمالت به خط لوله نورد استریم در دریای بالتیک، لیز تراس نخست  وزیر وقت انگلیس از گوشی 

آیفون خود پیامی با این محتوا برای آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا ارسال کرد: »کار انجام شد«.

رییس جمهوری ترکیه:

 صرف نظر از نتایج انتخابات اسراییل، به ادامه تقویت مناسبات 
با تل آویو تمایل داریم

رییس جمهوری ترکیه اعالم کرد: نتایج انتخابات اسراییل هرچه که باشد، ما به ادامه تقویت روابط خود با 
اسراییل تمایل داریم.به گزارش النشره، رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه عنوان داشت: نتایج 
انتخابات در اسراییل هرچه که باشد، ما به تقویت روابط با اسراییل بر اساس احترام متقابل و حفظ منافع 
بر اساس اصل برد- برد تمایل داریم.وی با بیان اینکه روابط میان ترکیه و اسراییل طی مقطع گذشته شاهد 
سفرهایی در سطوح باال بود، افزود: ما تماس فشرده ای با طرف اسراییلی داشتیم که در 17 اوت به تصمیم 
رسمی ما برای ازسرگیری کامل عادی سازی روابط و ارتقای آن به باالترین سطح و تعیین سفرا انجامید.

خبر روز

 اوکراین، ایران را
 تهدید کرد

وزیر خارجه اوکراین به رغم تکذیب مکرر 
ادعاها درباره ارسال پهپاد و موشک ایران 
به روسیه باز هم این ادعا را تکرار و ایران را 

به پاسخ »بی رحمانه« تهدید کرد.
»دیمتــرو کولبا« وزیر خارجــه اوکراین با 
دمیدن بر ادعــای تکذیب شــده کی یف 
و متحدان غربی آن درباره ارســال پهپاد 
و موشــک  ایران به روســیه را تکرار کرد و 

خواستار توقف این اقدام ادعایی شد.
ادعاهای مقام های اوکراینی درباره ارسال 
پهپاد و تجهیزات نظامی ایران به روســیه 
تمامی ندارد و بــه رغم تکذیب مکرر تهران 
و مســکو، وزیر خارجه اوکراین باز هم این 

ادعا را تکرار کرده است.
به گزارش شــبکه ســی ان ان، دیمیتری 
کولبا وزیر خارجه اوکراین روز ســه شنبه 
در نشست خبری در کی یف پایتخت این 
کشــور ایران را بار دیگر به ارســال پهپاد و 
موشــک به روســیه متهم کرد.این مقام 
ارشــد اوکراینی ادعــا کرد که بــه ایران از 
مجاری دیپلماتیک درباره عواقب ارســال 
محموله های جدیــد پهپادهای تهاجمی و 
موشک های بالســتیک به روسیه اطالع 
داده شــده اســت.دیمترو کولبا با تکرار 
ادعاهای اوکراین و متحدان غربی دولت 
غرب گرای این کشــور درباره ارسال پهپاد 
و تجهیزات نظامی ایران به روســیه تهدید 
کرد که اوکراین پاسخ »واقعا بی رحمانه« 
خواهد داد.این مقام ارشــد اوکراینی طی 
کنفرانس خبری در کی یــف گفت: »من 
گفته ام و باز هم تکرار خواهم کرد که وقتی 
صحبت از همدستی هر کشوری در تجاوز 
روسیه و کشتار شهروندان ما می شود، در 
پاسخ به آنها واقعا بی رحمانه عمل خواهیم 
کرد زیرا ایــن درباره حفاظت از کشــور و 
شهروندان ماست«.وزیر خارجه اوکراین 
افزود: »تصمیــم بســیار عاقالنه تر برای 
ایران این اســت که همکاری نظامی خود 
را به طور کامل قطع کند و هیچ تسلیحاتی 
برای اســتفاده علیه اوکراین را به روسیه 

ارائه ندهد«.

بین الملل واکنش »ند پرایس« به ادعایی علیه ایران
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در نشست خبری در پاسخ به این سوال که آیا اطالعات بیشتری درباره ادعای وجود تهدید »حمله ای قریب الوقوع« از سوی 
ایران به مواضعی در عربستان و عراق وجود دارد یا نه؟، گفت: من در جایگاهی نیســتم که چیزی بیش از آن چه گفتم، بیان کنم. ما گفتیم که درباره این تهدید 
نگرانیم. همان طور که گفتیم، از طریق کانال های دیپلماتیک، اطالعاتی و نظامی با سعودی ها در ارتباطیم.وی افزود: پیامی که ما مدام هم در این زمینه و هم از 
مدت روی کار آمدن این دولت فرستاده ایم، این بوده است که در دفاع از منافع خودمان و شرکای مان در منطقه تردید نخواهیم کرد.اظهارات پرایس در پی این 
مطرح می شود که روزنامه وال استریت ژورنال، اخیرا در گزارشی ادعا کرد که ایران ممکن است به زودی به اهدافی در عربستان سعودی و شهر اربیل عراق حمله 
کند تا توجه افکار عمومی را از اعتراضات داخلی منحرف کند.در این گزارش، با اشاره به اینکه عربستان این اطالعات را با مقامات آمریکایی در میان گذاشته ، ادعا 
شده است که ارتش دو کشور و برخی دیگر از کشورها به حالت آماده باش در آمده اند.یکی از مقامات شورای امنیت ملی کاخ سفید در این خصوص به خبرنگار 
خبرگزاری آناتولی گفت: ما نگران تهدید ایران بوده و از طریق کانال های نظامی و اطالعاتی با عربستان سعودی در تماس دائم هستیم. در انجام هیچ گونه اقدامی 

برای دفاع از منافع خود و شرکای خود در منطقه تردید نخواهیم کرد.

عکس: فارس

وزیر امور خارجه روســیه به ادعاهای مطرح شده در 
گزارش اخیــر روزنامه وال اســتریت ژورنال مبنی بر 
وجود تهدید حمله ایران به مواضعی در عربســتان و 
عراق، واکنش نشــان داده و آن را یک کارزار رسانه ای 
»زیان بار« تلقی کرد.در پی انتشار گزارشی در روزنامه 
آمریکایی وال استریت ژورنال و ادعایی که در آن مبنی 
بر وجود تهدید »حمله ای قریب الوقوع« از سوی ایران 
به مواضعی در خاورمیانه مطرح شــده بود، ســرگی 
الوروف وزیر امور خارجه روسیه در گفت وگو با همتای 
ایرانی  خود در واکنش به این ادعا گفت، رســانه های 
غربی کارزاری برای ایجاد تنش زایی در منطقه خلیج 
فارس به راه انداخته انــد.الوروف این کارزار اطالعاتی 

را »زیان بــار« تلقی کرده و درباره آن هشــدار داد.وی 
افزود: چنیــن اقداماتی می تواند منجر به گســترش 
خطرناک تنش ها در منطقه ای شود که از نظر راهبردی 
حائز اهمیت است.اظهارات الوروف در پی این مطرح 
می شود که مقامات آمریکایی و عربستانی در گفت وگو 
با روزنامه وال استریت ژورنال ایاالت متحده مدعی 
شدند که ریاض و واشنگتن به دلیل دریافت اطالعاتی 
مبنی بر اینکه ایران ممکن اســت در آینده ای نزدیک 
برای حمله به عربستان سعودی و عراق آماده شود، در 
وضعیت هشدار قرار گرفتند.ناصر کنعانی، سخنگوی 
وزارت امور خارجه ایران، در پاسخ به سوال خبرنگاران 
در مورد  گزارش منتشر شده در روزنامه وال استریت 

ژورنال مبنی بر تهدیداتی علیه یکی از کشورهای منطقه 
و اتهامات بی پایه و اساس به جمهوری اسالمی ایران 
در این خصوص اظهار کرد: اینگونه خبرســازی های 
مغرضانه از سوی برخی محافل غربی و صهیونیستی با 
هدف ایجاد فضای منفی علیه جمهوری اسالمی ایران 
و تخریب روندهای مثبت جاری با کشورهای منطقه 

صورت می گیرد.

واکنش »الوروف« به ادعای قصد ایران برای حمله به 
مواضعی در منطقه

عکس روز  

تصویری از بازداشت 
پنج نفر از عامالن 
شهادت »آرمان 

علی وردی«

 واکنش مرجع تقلید مشهور 
به شعار معترضان

آیت ا... العظمی جوادی آملی تاکیــد کردند: بله، »زن« 
هست، »زندگی« هست، »آزادی« هست، مرد هم همین 
طور اســت، همه اینها ســرجایش محفوظ.مرجع تقلید 
شــیعیان در پایان جلســه درس علوم القرآن خود بیان 
داشتند: شعار »زن، زندگی، آزادی« را ما هم قبول داریم؛ 
اما دو چیز است که اســاس کار بوده و از یادها رفته است: 
اول اینکه تمام این هویت مرا چه کسی به من داده است؟ 
دوم آیا من می میرم و می پوســم یا از پوســت به در می 
آیم؟! االن مشکل جدی بشــر کنونی، جریان مرگ است 
و این غائله اخیر هم همین طور است. بله، »زن« هست، 
»زندگی« هست، »آزادی« هســت، مرد هم همین طور 
است، همه اینها سرجایش محفوظ؛ اما باالخره این اصل 
هم وجود دارد که آیا انسان می پوسد یا از پوست به در می 
آید؟ بشــر امروز غافل غافل است!ایشــان بیان داشتند: 
اگر من برای خودم نیستم و تمام هویت مرا دیگری داده 
است، پس تکلیفی هم به من داده و من باید به دستور او 
عمل کنم! شما اگر بخواهید یک وسیله مانند یخچال و یا 
هر وســیله دیگری بخرید، یک دفترچه راهنما همراهش 
هســت، آیا این حقیقتی که به ما دادند به عنوان انسان، 
دفترچه راهنما نمی خواهد که این را چگونه به کار بگیر؟! 
این ســر را چگونه به کار بگیر؟! این چشم را چگونه به کار 
بگیر؟! این دست را چگونه به کار بگیر؟! چه چیزی بخور و 
چه چیزی نخور؟! دفترچه راهنمای ما همین قرآن است؛ 
این از یاد بشر رفته است! معظم له اظهار داشتند: دین ثابت 
کرده که انسان مرگ را می میراند، نه اینکه بمیرد. ایشان 
تاکید کردند: اگر این دو اصل روشــن بشود که چه کسی 
ما را آفرید و بعد هم به کجا می رویم؟ آیا می پوسیم یا از 
پوست به در می آییم؟ تمام غائله اخیر می خوابد، مرگ از 
مهم ترین عوامل تربیت است که این غائله را می خواباند.



خبر  روز

در همایش پدافند غیرعامل شرکت گاز استان اصفهان مطرح شد

توسعه صادرات گاز، توسعه امنیت کشور در سطح جهان است
سردار منصور سعد گفت:توســعه صادرات گاز، عالوه بر تولید ثروت، توسعه امنیت کشور در سطح 
جهان است. سردار منصور سعد در همایش پدافند غیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با بیان اینکه 
صنعت نفت و گاز یکی از بخش های راهبردی و استراتژیک کشور از نظر سرمایه ای و اقتصادی است 
که از منظر پدافند غیرعامل بسیار آسیب پذیر می باشد، گفت: نقاط حیاتی وحساس ایران باید در 

برابر انواع حمالت مصونیت پیدا کند.
او بیان کرد: ایران از نظر ذخایر گازی در رتبه نخست جهان قرار دارد، ولی متاسفانه در حوزه مصرف 
گاز نیز با توجه به جمعیت، جایگاه مطلوبی ندارد و همین موضوع صادرات گاز کشــور را به رتبه ۲۵ 

جهانی تنزل داده است.
سردار ســعد، تصریح کرد: در بعد فرهنگ مصرف، متاسفانه فرهنگ اســالمی نهادینه نشده این 
درحالی است که می توان با مصرف بهینه و صرفه جویی انرژی و توسعه صادرات گاز، عالوه بر تولید 

ثروت، امنیت کشور را در منطقه و در سطح جهان باال ببریم.
معاون حقوقی سازمان پدافند غیر عامل کشور، گفت: مهم ترین تهدید امروز در حوزه سایبری است، 
زیرا امکان فلج کردن کشور ها را دارد و در این راستا شاهدیم آمریکا در کنار ارتش نظامی خود ارتش 
سایبری برای حمله و دفاع تشکیل داده است.او  با اشاره به حمالت سایبری رخ داده در سال های 
اخیر گفت: در هر ثانیه یک حمله سایبری به ما صورت می گیرد که بسیاری از آن ها دفع می شود و 

در این باره دست قوی داریم.
سردار سعد، با بیان اینکه زمانی که بحث تهدید مطرح می شود، منظور حمله نظامی نیست، زیرا در 
شرایط فعلی تهدید ها متنوع است، ابراز داشت: ایران با دو دسته تهدید مواجه است که یکی از آن ها 
تهدیدات طبیعی مثل سیل و زلزله است و در این راستا ایران جز ۱٠ کشور سانحه خیز است، البته این 
تهدیدات مأموریت پدافند غیرعامل نیســت.او با یادآوری اینکه تهدید دوم تهدیدات غیرطبیعی و 
انسان ساز است، تصریح کرد: مهم ترین تهدید امروز تهدیدات سایبری است، زیرا امکان فلج کردن 
کشور ها را دارد و در این راستا شاهدیم آمریکا در کنار ارتش نظامی خود ارتش سایبری برای حمله و 
دفاع تشکیل داده است.سردارسعد، در پایان با بیان اینکه در منطقه و جهان در موضوع پدافند عامل 
دست برتر را داریم، اما در پدافندغیرعامل نیاز به کار های بیشتری داریم، گفت: درپدافند غیرعامل 
قرارگاه های مختلفی تشکیل دادیم و هفته پدافند غیرعامل فرصت خوبی است که مردم را با این 
مورد آشنا کنیم و با کمک یکدیگر امنیت بیشتری برای کشور ایجاد کنیم.در ادامه، مدیرعامل شرکت 
گاز اســتان اصفهان، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت گازرسانی در ســطح استان، اظهار داشت: این 
شرکت در حال حاضر مســؤولیت تأمین انرژی ۹۹.۵درصد از خانوار های ساکن استان را بر عهده 

دارد، ولی مهم تر از آن پایداری جریان انرژی رسانی است.
ابوالقاسم عسکری، گفت با تمهیداتی که در نظر گرفته شده امیدواریم بتوانیم آمادگی را تا حدی باال 
ببریم که در صورت بروز بحران های احتمالی شاهد هیچ گونه کمبود انرژی نباشیم.مدیرعامل شرکت 
گاز اســتان اصفهان گفت: نباید به مقوله پدافند غیرعامل تنها از منظر نظامی نگریست بلکه باید به 
صورت یک فرهنگ در جامعه نهادینه شود که این امر با برنامه ریزی مداوم و برگزاری همایش های 

و سمینار هایی مانند این همایش میسر خواهد شد.
او تاکید کرد: با توجه به نقش اساسی تاسیسات، شبکه ها و خطوط گاز در پایداری انرژی مورد نیاز 
مردم، الزم اســت از طریق مطالعات و اجرای پدافند غیرعامل میزان آسیب پذیری آن ها دربرابر 

مخاطرات انسان ساخت مبتنی بر دیدگاه تهاجمی دشمنان کاهش یابد.
 همایش پدافند غیرعامل با حضور مدیرانی از استانداری، سازمان حفاظت محیط زیست، بهداشت 
و درمان صنعت نفت، شــرکت های برق منطقه ای، ســازمان نظام مهندســی، توزیع برق و آب و 
فاضالب و شــرکت انتقال خطوط لوله گاز، تعدادی از پیمانکاران برتر و رابطین HSE برتر در سالن 
شهید بهشتی شرکت گاز برگزار شد ودر پایان همایش با اهدای لوح و هدیه از برترین های این حوزه 

تقدیر به عمل آمد.

گزارش
رئیس کل دادگستری استان اصفهان مطرح کرد

شرکت های دانش بنیان در اولویت دریافت زمین  در شهرک های صنعتی
رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: اولویت واگذاری اراضی به متقاضیان دریافت زمین در شــهرک های صنعتی باید شرکت های دانش بنیان باشد.
حجت االسالم اسدا… جعفری در هفتمین نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان اصفهان که با محوریت بررسی 
عملکرد شرکت شــهرک های صنعتی اصفهان در خصوص واگذاری زمین های شهرک های صنعتی برگزار شــد، اظهار کرد: در ادوار گذشته افراد و شرکت هایی 
متقاضی دریافت زمین در شهرک های صنعتی جهت تأسیس واحد صنعتی و تولیدی بوده اند و زمین هایی نیز با قیمت های پایین به آنان واگذار شد، اما تعدادی 
از آن ها به دالیلی هنوز نتوانســته اند به تعهدات خود در راه اندازی واحد صنعتی، عمل کنند و باید طبق قوانین و مفاد قرارداد های واگذاری، این قرارداد ها فسخ 
و اراضی به دیگر متقاضیان اختصاص داده شود.او با اشاره به منویات رهبر انقالب و دســتورات ریاست قوه در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۱ بیان کرد: با توجه 
به منویات مقام معظم رهبری در نام گذاری سال ۱۴۰۱ به عنوان سال تولید، اشــتغال آفرین و دانش بنیان و دستورات موکد رئیس قوه قضاییه حمایت بیش از 
پیش و کمک به توسعه و تقویت شرکت های دانش بنیان در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است.حجت االسالم جعفری افزود: اولویت واگذاری اراضی به 
متقاضیان دریافت زمین در شهرک های صنعتی باید شرکت های دانش بنیان باشد تا این شرکت ها بتوانند هرچه سریع تر دغدغه فضای فیزیکی مناسب برای 

فعالیت را پشت سر گذاشته و با تمام توان در راه اعتالی صنعت و تولید این مرز و بوم قدم بردارند.

تأکید استاندار اصفهان بر 
رفع مشکالت بانکی شرکت 

داروسازی باریج اسانس
اســتاندار اصفهان با حضور در شرکت داروسازی 
باریج اســانس کاشــان از روند فعالیت شرکت 
بازدید کرد.ســیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان 
در جریان بازدید از شرکت باریج اسانس کاشان 
بیان کرد: بسیار خرسندیم که مجموعه گرانقدری 
مانند شرکت داروسازی باریج اسانس کاشان در 
کشورمان فعال اســت. بدون شک فعالیت این 
شــرکت برای ما ارزشــمند و قابل احترام است 
چرا که این مجموعه در مصادیقی وارد شــده که 
از مشکالت کشور اســت و ســعی در رفع آن به 
صورت تخصصی و دانش بنیــان دارد.وی ادامه 
داد: به پاس فعالیت متخصصان این شرکت به 
سهم خود در استان اصفهان پیگیر رفع مشکالت 
و چالش های شــرکت دارویی باریج اســانس 
خواهیم بود و از محل اعتباراتی که در اختیار داریم 
از فعالیت های توســعه ای این شرکت حمایت 
می کنیم تا به افق و آرمانــی که مد نظر مجموعه 
شرکت است دست یابیم.اســتاندار اصفهان در 
ادامه هدف از سفر به شهرستان کاشان را بررسی 
مشکالت و چالش های این شهرستان، پیگیری 
مصوبات سفر ریاست جمهور و رفع کاستی هایی 
که در مناطق مختلف استان وجود دارد دانست 
و گفت: در ســفر های شهرستانی سعی می شود 
با بازدید هایی کــه به صورت پراکنــده از مناطق 
مختلف شهرستان به عمل می آید با حضور مدیران 
کل دستگاه های اجرایی مشــکالت شناسایی 
و جهت رفع آن ها راهکار اندیشــیده شود.دکتر 
مرتضوی در خصوص رونق اشــتغال روستایی 
عنوان کرد: مسلما مردم به دنبال زندگی آرام و با 
آسایش بیشتر هســتند از این رو وظیفه ماست 
که زیرســاخت ها را در بخش روســتایی فراهم 
کنیم تا روستاییان مجبور نباشند برای معیشت 
بهتر به شــهر ها مهاجرت کنند.او ادامه داد: قطعا 
مزیت های زندگی در روستا به اندازه کافی جاذبه 
دارد تا روســتاییان را در محل زندگی خود حفظ 
کند، اما وظیفه ما این اســت که زیرساخت های 
اولیــه زندگی، معیشــت و اقتصاد مناســب را 
برای روســتاییان فراهم کنیم. در این بازدید ها 
درصدد هستیم با شناخت مزیت ها و کاستی ها 

زیرساخت های الزم را تقویت کنیم.

کارشناس زراعت ســازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان از صــدور ۳۷ هزار حوالــه الکترونیکی در 
سامانه کنترل و پایش مواد کودی در استان اصفهان 

خبر داد.
مهران توکلــی افزود: باتوجه به ســال زراعی جدید 
تاکنون تعداد ۳۷ هــزار حوالــه الکترونیکی برای 

کشــاورزان صادر و نزدیک ۸ هزار و ۲۰۰ تن کود های 
ازت، فسفات، و پتاسیم به کشــاورزان تحویل داده 

شد.
او افزود: قیمت کود های یارانه دار  امسال  به صورت 
متوســط طی دو مرحله افزایش ۱۰۰ درصد داشــته 
است.به گفته  او کشــاورزان می بایست به مدیریت 
جهاد کشاورزی شهرستان ها و مراکز خدمات جهاد 
کشاورزی در سراسر استان مراجعه و طی فرآیندی با 
توجه به کد ملی و سطح زیر کشت محصول موردنظر 
نسبت به ثبت مشخصات در سیستم پهنه بندی اقدام 
کنند و سپس به هنگام نیاز در خواست خود را به مراکز 

اعالم و حواله کودی الکترونیکی صادر شده را در محل 
کارگزاری توزیع کود تحویل بگیرند.

او در ادامه اظهــار کرد: کشــاورزان می توانند مقدار 
مناسبی از کود های شیمیایی را در فصل بهار و پاییز 
اضافه کنند تا موجب بازیابی قوای گیاهان و رشــد 

بهینه آن ها شود.
الزم به ذکر است که درسال زراعی گذشته ۷۲ هزار تن 
از انواع کود ها توزیع شــده که بالغ بر ۲۰۰ هزار حواله 
الکترونیکی می باشد و در سال زراعی امسال نیز ۸۰ 
هزار تن از انواع کود ها ســهمیه استان اصفهان برای 

کشاورزان برای کشت بهاره و پاییزه می باشد.

صدور ۳۷ هزار حواله الکترونیکی کود کشاورزی در اصفهان

برداشت نیشکر در 
خوزستان

عملیات برداشــت نیشــکر در 
اســتان خوزستان هر ســاله از 
اواخــر مهرماه آغاز و تا اواســط 
فروردین ماه ســال آینده ادامه 

خواهد داشت.

عکس روز

شنبه 14  آبا ن 1401 / 10 ربیع الثانی 1444 / 05 نوامبر 2022 / شماره 3664

 تکمیل به موقع خط ۲ متروی اصفهان مستلزم همکاری
 سایر نهادهاست

مدیرعامل ســازمان قطار شــهری اصفهان گفت: تکمیل به موقع خط ۲ متروی این کالن شهر با پیش 
بینی سال ۱۴۰۵، مستلزم همکاری سایر نهاد ها به ویژه در بخش تامین منابع مالی است.سید محسن 
واعظی فر،مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان گفت: از آنجا که این پروژه برای رفاه عمومی و بهبود 
حمل و نقل در حوزه شهری نقش شایانی دارد، انتظار داریم سایر دستگاه ها به ویژه نهاد های نظارتی مانند 
دیوان محاسبات برای تسریع در تکمیل آن همکاری کنند.وی با بیان اینکه برآورد کنونی هزینه تکمیل خط 
۲ متروی این کالن شهر مانند بخش تونل و سایر موارد مشابه حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان است، تصریح 
کرد: همچنین بالغ بر ۵۹۶ میلیون یورو نیز باید برای خرید تجهیزات هزینه شــود.مدیرعامل سازمان 
قطار شهری اصفهان با اشــاره به اینکه تامین منابع مالی همواره با مشکالتی روبه رو بوده است، اضافه 
کرد: تاکنون اعتبارات آنطور که انتظار داشتیم و الزمه پروژه بوده تامین نشده است.واعظی فر ادامه داد: 
تالش متولیان بر تامین اعتبارات و حل مشکالت بوده، اما شرایط اقتصادی کشور و مسائل بین المللی 
سبب بروز مشکل در منابع مالی شده است.وی خاطرنشان کرد: ۵۰ درصد هزینه اجرای خط ۲ متروی 
اصفهان از سوی دولت در بودجه دیده شده است و ۵۰ درصد مابقی نیز باید توسط شهرداری تامین شود.

 
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان خبرداد

ساخت زیرساخت ها در طرح نهضت ملی مسکن
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان از ساخت همزمان مسکن و زیرساخت ها در طرح نهضت ملی 
استان اصفهان خبر داد.علیرضا قاری قرآن در خصوص میزان واحد هایی که در طرح نهضت ملی مسکن 
در تعهد استان اصفهان است گفت: مطابق با برنامه کل کشور، بالغ بر ۲۵۰ هزار واحد سهم استان اصفهان 
است که از این تعداد حدود ۵۰ هزار واحد روستایی و بالغ بر ۲۰۰ هزار واحد مسکونی شهری برنامه ریزی 
شده است.او افزود: در بخش روســتایی اقدامات الزم در دست انجام است و کار ها پیش می رود در 
بخش مسکن شهری نیز طی چند مرحله ثبت نام در سطح استان اصفهان در مجموع ۴۲۲ هزار نفر برای 
طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند که ثبت نام ها بصورت خوداظهاری بود.مدیرکل راه و شهرسازی 
استان اصفهان ادامه داد: بررسی های الزم در خصوص احراز شرایط ثبت نام کنندگان بعمل آمده است، 
اما با توجه به اینکه رسیدگی به اعتراضات در حال انجام است، به طور تقریبی می توان گفت ۱۴۰ هزار 
الی ۱۵۰ هزار نفر در کل استان حائز شرایط هستند و ما براین اساس نسبت به تامین زمین اقدام کردیم.

 

 یک شرکت اصفهانی جایزه برتر انجمن پارک های علمی آسیا
 را کسب کرد

یک شــرکت دانش بنیان مســتقر در شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان موفق به کســب جایزه برتر 
انجمن پارک های علمی آسیا در سال ۲۰۲۲ شــد.روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان روز 
چهارشنبه اعالم کرد: گروه »بسپار شیمی سپیدان« از شــرکت های دانش بنیان مستقر در این شهرک 
پس از قرارگیری در میان چهار شــرکت برتر پارک های علمی و فناوری آســیا، موفق به کســب جایزه 
)Excellence( شرکت های دانش بنیان انجمن پارک های علمی آسیا )ASPA( در سال ۲۰۲۲ شد.این 
شرکت دانش بنیان با تولید محصوالت »کامپاندی« و ارائه ۴۰ محصول دانش بنیان اختصاصی، قابلیت 
تجاری سازی محصوالت، ارائه خدمات آزمایشگاهی در حوزه های شیمیایی و کشاورزی با هدف سودآوری 
باال، تامین زنجیره ارزش و دسترسی به دانش موفق به حضور در جمع چهار شرکت برتر دانش بنیان آسیایی 
شد.مراســم اعطای جایزه »ASPA« هر سال توســط انجمن پارک های علمی آسیا میان شرکت ها و 
موسسه های مستقر در پارک های علم و فناوری عضو این انجمن با هدف تشویق شرکت های دانش بنیان 
و فن آفرین جهت دستیابی به روحیه تجاری سازی دستاوردهای فناورانه، ایجاد فرصت های مناسب در 

راستای یافتن شریک تجاری و معرفی مدل های شرکت های موفق برگزار می شود.

با مسئولان

میوه پرطرفداری که مهجور مانده و زحمتی که بواسطه واسطه ها و دالالن به یغما می رود؛

دالل، پوست َانار اردستان را َکند

محصــول انــار در شهرســتان اردســتان بــه دلیل  
بازارپسندی، تنوع زیاد و کیفیت آن در استان و حتی 

کــم  مانند اســت، اما به دلیل معرفی نامناسب، این میوه کشــور 
پرطرفدار در اردستان مهجور مانده است.

در حالی که انارکاران شهرســتان اردستان امســال نیز امید داشتند 
ُمزد زحمات خود را در فصل برداشــت محصول بگیرند، اما در آستانه 
برداشت این محصول در اردســتان بار دیگر پای دالالن و واسطه ها به 
باغات شهرستان باز شد و به رسم هرساله ماحصل دسترنج یک ساله 

انارکاران به یغما می رود.
کشــاورزان و باغداران نمی دانند از دســت اندازی دالالن و واسطه ها 
گالیه کنند یا از مشکالت کاشت و داشت و برداشت و چالش های آب 
و هوا بگویند. هرچه که هست مزد این زحمتکشان برایشان آب و نان 

نمی شود و مزد آن بیشتر عاید دالالن و واسطه هاست.
یک باغدار از اهالی روســتای امیران که عمری به شــغل کشاورزی 
مشغول است در گفت وگو با ایسنا گفت: در حالی که چندین ماه برای 
آبدهی و کود دهی درختان به همراه خانواده ام زحمت کشیدیم، اما در 

شرایط فعلی که موقع برداشت و فروش است محصول ما به قیمت 
ناچیز خریداری می شود.

علی اکبر زائری با بیان اینکه شــغل بیش از ۹۰ درصد ســاکنان این 
روستا کشاورزی است و درآمد اصلی آنها از این راه به دست می آید، 
افزود: هر کیلو انار برای هر کشــاورز از زمان کاشت تا برداشت حدود 
۱۰ هزار تومان هزینه دارد در صورتی که دالل ها قیمت پایه انار را ۴ هزار 

تومان عنوان می کنند.
وی تصریح کــرد: کشــاورزان شهرســتان آن مقدار توانایــی و ُبنیه 
اقتصادی ندارنــد که بخواهنــد محصوالت خــود را به بــازار عرضه 
کنند. از ســویی فقدان صنایع تبدیلی در شهرســتان ما یک معضل 
اســت که اگر یک کارخانه فــرآوری در ایــن منطقه وجود داشــت 
 آن بخش از محصوالتی کــه امکان عرضــه در بازار نبــود را فرآوری

 می کردیم.
این باغدار امیرانی از دستگاه های دولتی و جهاد کشاورزی می خواهد 
به فکر کشــاورزان ُخرد شهرســتان باشــند و اجازه ندهند دسترنج 

یک ساله این زحمتکشان به راحتی از بین برود.

انار اردستان رو به نابودی است

کارشناس باغبانی جهاد کشاورزی شهرستان اردستان به ایسنا، گفت: 
موضوع دالل ها یک معضلی اســت که فقط در اردستان با آن مواجه 
نیستیم، بلکه کشاورزان در سطح کشور ضرر و زیان فعالیت واسطه ها 
را مشاهده می کنند که باید برای رفع این معضل یک تصمیم زیربنایی 

در سطح ملی گرفته شود.
سید ابوالفضل فاطمی با بیان اینکه بحث دالل فقط در مورد محصول 
انار نیست و در همه محصوالت کشاورزی در حق کشاورز این گونه ظلم 
می شود، گفت: به واقع کشاورزان قشــر زحمت کش و ناتوان جامعه 
هســتند که دالل ها بی رحمانه دســترنج آنها را بــا قیمت های ناچیز 

می خرند و در بازار گران می فروشند.
وی گفت: با وضعیتی که مشاهده می شود جهاد کشاورزی به تنهایی 

نمی تواند معضل دالالن را ساماندهی و برطرف کند.
این کارشناس باغبانی جهاد کشاورزی شهرســتان اردستان با اشاره 
به اثرات مخرب فعالیت دالالن در شهرستان اردستان گفت: به عنوان 
مثال کمتر از ۱۰ سال گذشته در اردستان روزانه حدود ۵۲ تن شیر تولید 
می شد و ایســتگاه های متعدد جمع آوری در شهرستان وجود داشت 
ولی دالالن چنان بازار شیر، گوشت و دیگر محصوالت فرآورده دامی را 
تعیین کردند که دامداران شهرستان مجبور به جمع آوری دامداری های 
خود کردند و در حال حاضر روزانه کمتر از ۵ تن در اردستان شیر تولید 

می شود.
فاطمی با اشاره به کاهش سطح زیر کشت محصول انار در اردستان، 
خاطرنشان کرد: حدود ۵ سال پیش ســطح زیرکشت باغات انار در 
اردستان به بیش از ۲ هزار هکتار می رســید در حالی که این میزان در 
سال جاری به کمتر از ۵۰۰ هکتار رسیده و بازخوردهایی که از کشاورزان 
گرفتیم بعد از برداشت امسال درختان انار خود را به دلیل عدم صرفه 

اقتصادی کف بر می کنند.
وی گفت: با شــرایطی که مشــاهده می شــود و بی رغبتی که در بین 
باغداران انار شهرستان دیده می شــود، انار شهرستان اردستان رو به 
نابودی است و تا پنج سال دیگر محصول انار در اردستان به دلیل عدم 

صرفه اقتصادی به اتمام می رسد.
کارشناس باغبانی جهاد کشاورزی اردســتان افزود: جهاد کشاورزی 
تاکنون با ســرمایه گذاران متعدد برای راه انــدازی کارخانه فرآوری و 
صنایع تبدیلی مذاکره کرده اســت، ولی ســرمایه گذاران عدم صرفه 

اقتصادی را برای راه اندازی این کارخانه مطرح می کنند.
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 سفر و آشنایی با مناطقی که بخشــی از تاریخ را در دل خود جای داده، می تواند تجربه ای تکرارنشدنی برای افراد باشد. وجود چنین تاریخی در کشور ایران تعداد 
زیادی از افراد و بازدیدکنندگان را به وجد می آورد.شهر تاریخی ایزدخواست در بخش مرکزی شهرستان آباده استان فارس واقع شده که به عنوان یکی از قدیمی ترین 

شهرهای جهان نیز شناخته می شود. این شهر به چند نام از جمله »یزدخواست«، »ایزدخواست«، »یزدخاست« و »ایزدخاست« خوانده و نوشته می شود.
فرهنگ دهخدا نیز در وصف این شهر چنین گفته که »نام قلعه ای است در اراضی والیت فارس که به اصفهان اقرب است و آن را ایزدخواست گویند. سبب تسمیه اش 
را نوشته اند که لشکری بدانجا مقام کرده بودند؛ چندان برف ببارید که بیشتر آن ها در زیر برف بمردند. فردا که سوال و گفت وگو شد که چرا چنین وهنی اتفاق افتاد، 
بزرگ ایشان گفت: ایزد خواســت و در آنجا توقف کردند و اموات را دفن کرده، قریه ای بنا کردند به این نام معروف و موسوم شد«.گفته می شود قدمت این شهر 
به دوره ساسانیان باز می گردد. البته بناهایی از دوران صفوی نیز در آن به چشم می خورد که اهمیت این شــهر در گذشته را به تصویر می کشد. ایزدخواست اما به 
جاذبه های تاریخی اش نیز شهرت دارد که از جمله آن  می توان قلعه ایزدخواســت، پل، سد قوسی)با سابقه تاریخی ۱۷۰۰ ساله(، کاروانسرای شاه عباسی و حمام 
سربینه که از دوران صفویه باقی  مانده، اشاره کرد.از جاذبه های دیدنی این شــهر می توان به قلعه ایزدخواست اشاره کرد که قلعه ای تسخیرناپذیر است. از آنجایی 
که قلعه از سه طرف به پرتگاه منتهی می شود، صفت تســخیرناپذیری برای آن انتخاب شده است. این قلعه روی صخره ای با مساحت نسبتا کم ساخته شده که 
همین مورد باعث شده است سازندگان آن برای اسکان جمعیت بیشتر، اغلب خانه ها را ۲ یا سه طبقه طراحی کنند.این قلعه به نام هایی چون »قلعه سرسنگ« 
و »قلعه کهنه« نیز شهرت دارد و به عبارتی می توان گفت برای نخستین بار در جهان آپارتمان نشینی در این قلعه توسط مردم تجربه شده است. نکته دیگری که در 

مورد این قلعه می تواند برای بازدیدکنندگان آن مورد توجه باشد، شباهت آن با ارگ بم کرمان است. قلعه ایردخواست پس از ارگ بم بزرگ ترین قلعه 
خشتی دنیا به شمار می آید. این قلعه همچنین در سال ۱۳۸۲ با شماره ۹۸۰۰ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید و در تیر ماه ۱۳۹۶ بودجه ای 

برای مرمت اضطراری قلعه ایزدخواست در نظر گرفته شــد.زیبایی های تاریخی این شهر تنها محدود به قلعه آن نمی شود. 
این شهر همچنین میزبان کاروانسرا و پلی اســت که در مجاورت قلعه معروف جا خوش کرده اند. کاروانسرای شاه عباسی 

شهر ۴۰۰۰ متر زیربنا دارد و اســتادکاران و معماران به نام دوران صفوی به زیبایی 
هر چه تمام آن را ساخته اند. یکی از زیباترین تزیینات به کار رفته در 

این بنا، کتیبه زیبای سردر آن است که با خط ثلث سفید روی زمینه الجوردی آن نگاشته شده است. در اطراف حیاط مستطیل شکل این کاروانسرا، سنگ قبرهای 
ارزشمندی وجود دارد که هر کدام نمونه های ارزشمندی از هنر حجاری ایرانیان است.درست رو به روی کاروانسرای شاه عباسی و روی شیاری که زمانی رودخانه ای 
پرآب از آن عبور می کرده، پلی وجود دارد که قدمت آن را هم دوران صفوی اعالم کرده اند. این پل ۶۵ متر طول و ۴۲ متر ارتفاع دارد و از معدود پل های قوسی ایران 
در دوارن گذشته است. پل قوسی در ۱۱ شهریور ماه ۱۳۸۲ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده اســت.یکی دیگر از جاذبه های این شهر، مسجد تاریخی آن بوده که 
یکی از قدیمی ترین مساجد احداث شده در ایران است. نکته قابل توجه در مورد این مسجد این است که بنای آن روی یک آتشکده ساسانی بر پا شده است. در 
واقع چهار طاقی آتشکده ساسانی را با پوشاندن سه ضلع از چهار ضلعش به مسجدی کوچک تبدیل کرده اند. تغییر کاربری آتشکده که محلی برای عبادت بزرگان، 
درباریان و طبقه اشراف بود به مسجد، پس از مسلمان شدن ساکنان منطقه رخ داد. گفته می شود آتشکده  چهارطاقی ایزدخواست نخستین آتشکده  ایران بوده که 
به مسجد تبدیل شده است.شهرت قلعه ایزدخواست در حدی است که بسیاری از جهانگردان به واسطه آن نامی از این شهر در سیاحت نامه خود آورده اند. به عنوان 

مثال افرادی چون چارلز هیث در سال ۱۸۱۵، اوزن فالندن در سال ۱۸۴۰ و هارولد وستون در سال ۱۹۲۰ تصاویری از قلعه این شهر در سیاحت نامه های 
آن عکاسی کرده است.خود نقاشی کرده اند؛ همچنین ارنست هولتسر در سال ۱۸۷۳ از قلعه شهر برای ثبت نام 
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با مسئولان

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟
 ؟

س:
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مفاد آراء
8/82 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صــادره هيات هــاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ســاختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومــي در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود 

را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 7517 - 1401/07/04 هيات دوم آقای فضل اله پير علی دشتی  به 
شناسنامه شماره 1188 کدملي 1285352564 صادره اصفهان فرزند حسين  نسبت به پنج 
دانگ مشاع  از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 196/58 متر مربع پالک شماره 28 
اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از ابراهيم 

سليمانی کوجانی فرزند عباسعلی ثبت در صفحه 368 دفتر 133 تائيد
رديف 2- راي شــماره 7516 - 1401/07/04 هيات دوم آقای جواد پير علی دشــتی به 
شناسنامه شماره 22377 کدملي 1292376929 صادره اصفهان فرزند فضل اله  نسبت به 
يک دانگ مشاع  از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 196/58 متر مربع پالک شماره 
28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از ابراهيم 

سليمانی کوجانی فرزند عباسعلی ثبت در صفحه 368 دفتر 133 تائيد
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/14
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/29

م الف: 1405224  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

8/83 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صــادره هيات هــاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ســاختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومــي در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود 

را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 8626 - 1401/07/28 هيات دوم آقای کمال نوائی به شناســنامه 
شماره 740 کدملي 1287681001 صادره اصفهان فرزند محمد حسين  در ششدانگ يکباب 
نمايشگاه مبل  به مساحت 680/30 متر مربع پالک شماره 744 فرعی از 16  اصلي واقع در 

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در سامانه ا مالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/14
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/29

م الف: 1404222  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

8/84 آگهی مفاد آراء صادره توسط هيات حل اختالف موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 

مبارکه
نظر به اينکه طبق آراء صادره توســط هيأت فوق الذکر تصرفات مفروزی يا مشاعی افراد 
مشروحه ذيل به استناد اسناد مالکيت رسمی مشــاعی يا قباله انتقال عادی مورد تأييد قرار 
گرفته است لذا طبق ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو روزنامه اخبار اصفهان و زاينده رود 

چاپ و منتشر می گردد تا چنانچه شخص يا اشخاصی نسبت به آراء مذکور معترض باشند از 
تاريخ انتشار نوبت اول آگهی روزنامه ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يکماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به 
تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمايدو گواهی تقديم دادخواست را به اداره ثبت محل 
تحويل دهد. در اينصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود .و چنانچه 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد يا  معترض ، گواهی تقديم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکيت بنام متصرف می نمايد. ليکن 

صدور سند مالکيت جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- رأی شــماره 140160302009001847مورخ  1401/06/27 خانــم بتول کارگران 
آدرگانی فرزند حسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان )سه طبقه مسکونی 
( به مســاحت 100/39متر مربع مجزی شــده از پالک يک - اصلی واقع در بخش 9 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی حسنعلی ايرانپور بموجب سند شماره 55622مورخ  

1351/06/08 دفتر 29 – اصفهان
2- رأی شماره 140160302009001848مورخ  1401/06/27 آقای بيژن توکلی لنجی 
فرزند ابراهيم در يک دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ســاختمان )سه طبقه مسکونی ( 
به مســاحت 100/39متر مربع مجزی شــده از پالک يک - اصلی واقع در بخش 9 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی حسنعلی ايرانپور بموجب سند شماره 55622مورخ  

1351/06/08 دفتر 29 – اصفهان
3- رأی شماره 140160302009001849مورخ  1401/06/27 خانم مينا رحيمی لنجی 
فرزند حسن در يک دانگ مشــاع از ششدانگ يک باب ساختمان )ســه طبقه مسکونی ( 
به مســاحت 100/39متر مربع مجزی شــده از پالک يک - اصلی واقع در بخش 9 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی حسنعلی ايرانپور بموجب سند شماره 55622مورخ  

1351/06/08 دفتر 29 – اصفهان
4- رأی شــماره 140160302009001846مورخ  1401/06/27 آقای سيدعلی هاشمی 
فرزند سيد عباس در يک دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان )سه طبقه مسکونی 
( به مســاحت 100/39متر مربع مجزی شــده از پالک يک - اصلی واقع در بخش 9 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی حسنعلی ايرانپور بموجب سند شماره 55622مورخ  

1351/06/08 دفتر 29 – اصفهان
5- رأی شماره 140160302009002155مورخ  1401/08/03 آقای اميد علی اکبری بيشه 
فرزند غالمحسين در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 69/66متر مربع مجزی شده از 
پالک 30 فرعی از 16 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی 

اميدعلی اکبری بيشه بموجب سند شماره 9195مورخ  1389/03/08 دفتر 176 – ديزيچه
6- رأی شــماره 140160302009002160مورخ  1401/08/03 آقای محسن احمدپور 
مبارکه فرزند احمدرضا در ششــدانگ يک باب خانه به مساحت 235/53متر مربع مجزی 
شده از پالک 3 فرعی از 6 - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک 
رسمی محمد مختاری بموجب سند شماره 12457مورخ  1334/02/20 دفتر 62 – اصفهان

7- رأی شــماره 140160302009002159مورخ  1401/08/03 آقای محسن احمدپور 
مبارکه فرزند احمدرضا در ششــدانگ يک باب مغازه نيمه ساز به مساحت 19/62متر مربع 
مجزی شــده از پالک 3 فرعی از 6 - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
از مالک رســمی محمد مختاری بموجب سند شــماره 12457مورخ  1334/02/20 دفتر 

62 – اصفهان
8- رأی شــماره 140160302009002156مورخ  1401/08/03 آقــای محمد باقری 
خولنجانی فرزند يداله در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 177/04متر مربع مجزی 
شــده از پالک يک - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی 

رجبعلی ايرانپور بموجب سند شماره 55881مورخ  1342/06/08 دفتر 29 – اصفهان
9- رأی شماره 140060302009002314مورخ  1400/08/30 آقای محسن ايرانپورمبارکه 
فرزند رمضان در سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب خانه به مساحت 223/79متر مربع 
مجزی شده از پالک يک - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک 
رســمی حبيب اله آقابابائی مبارکه بموجب سند شــماره 5825مورخ  1342/06/13 دفتر 

86 – اصفهان

10- رأی شــماره 140160302009000632مــورخ  1401/03/17 آقــای مجتبــی 
ايرانپورمبارکه فرزند رمضان در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ يک باب خانه به مساحت 
223/79متر مربع مجزی شــده از پالک يــک - اصلی واقع در بخــش 9 ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رسمی حبيب اله آقابابائی مبارکه بموجب سند شماره 5825مورخ  

1342/06/13 دفتر 86 – اصفهان
11- رأی شــماره 140160302009001827مــورخ  1401/06/27 آقای مجتبی بابائی 
مبارکه فرزند غالمرضا در ششــدانگ يک باب ساختمان نيمه ســاز به مساحت 127/16 
مترمربع مجزی شــده از پالک يک - اصلی واقــع در بخش 9 ثبت اصفهــان انتقالی با 
 واسطه از مالک رسمی قدمعلی ايرانپور بموجب سند شــماره 55961مورخ  1351/06/08 

دفتر 29 – اصفهان 
12- رأی شــماره 140160302009001499مورخ  1401/06/01 خانم زهره صريريان 
مبارکه فرزند فيض اله در ششدانگ يک باب مغازه به مساحت 29/45متر مربع مجزی شده 
از پالک يک - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی حسين 

صريريان بموجب سند شماره 55918مورخ  1351/06/08 دفتر 29 – اصفهان
13- رأی شماره 140160302009001837مورخ  1401/06/27 آقای احمدرضا صريريان 
مبارکه فرزند حسين در ششدانگ يک باب خانه به مساحت 177/81متر مربع مجزی شده 
از پالک 941 فرعی از 2- اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک 

رسمی رضا يزدان 
14- رأی شماره 140160302009001813مورخ  1401/06/27 آقای سيد ضياء قوامی 
فرزند محسن در ششدانگ يک باب خانه به مساحت 299/26متر مربع مجزی شده از پالک 
1044 و 1045 فرعی )به پالک3501 فرعی تبديل شده است ( از 2 - اصلی واقع در بخش 9 

ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رضا دانش 
15- رأی شــماره 140160302009001845مورخ  1401/06/27 آقای ابراهيم صالحی 
فرزند کريم در ششدانگ يک باب خانه به مساحت 227/25متر مربع مجزی شده از پالک 
يک - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی علی اکبر صالحی 

بموجب سند شماره 52323 مورخ 1350/11/04 دفتر 29 – اصفهان
16- رأی شــماره 140160302009002187مــورخ  1401/08/03 آقای هرمز هيرمن 
پور فرزند بختيار در ششــدانگ يک قطعه زمين کشاورزی به مســاحت 128756/58متر 
مربع مجزی شــده از  پالک 8- اصلی واقــع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه 
 از مالک رســمی هرمز هيرمن پور بموجب ســند شــماره 51272 مورخ 1386/02/23 

دفتر 37 – زرين شهر
17- رأی شــماره 140160302009002165مــورخ  1401/08/03 آقای هرمز هيرمن 
پور فرزند بختيار در ششــدانگ يک قطعه زمين کشاورزی به مســاحت 98756/84متر 
مربع مجزی شــده از  پالک 8- اصلی واقــع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه 
 از مالک رســمی هرمز هيرمن پور بموجب ســند شــماره 51272 مورخ 1386/02/23 

دفتر 37 – زرين شهر
18- رأی شــماره 140160302009002145مورخ  1401/08/03 آقای آيت اله بهرامی 
قهنويه فرزند آقاجان در سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب خانه به مساحت 317/08متر 
مربع مجزی شــده از  پالک 11- اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از 
مالک رسمی بهادرخان نهچيری بموجب سند شــماره 16241 مورخ 1337/11/11 دفتر 

62 – اصفهان
19- رأی شــماره 140160302009002144مورخ  1401/08/03 خانم محبوبه بهرامی 
قهنويه فرزند محمود در سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب خانه به مساحت 317/08متر 
مربع مجزی شــده از  پالک 11- اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از 
مالک رسمی بهادرخان نهچيری بموجب سند شــماره 16241 مورخ 1337/11/11 دفتر 

62 – اصفهان
20- رأی شــماره 140160302009002164مورخ  1401/08/03 آقای عطاءاهلل قربانی 
فرزند حشمت اله در ششــدانگ يک قطعه زمين کشاورزی به مســاحت 2029/554متر 
مربع مجزی شده از  پالک 78 فرعی از 12- اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با 
واسطه از مالک رسمی عطاءاهلل قربانی بموجب سند شماره 46476 مورخ 1401/02/07دفتر 

436 – مبارکه
21- رأی شماره 140160302009002140مورخ  1401/08/03 آقای احمدرضا شفيعی 
فرزند خدابخش در ششدانگ يک باب خانه به مســاحت 151/17متر مربع مجزی شده از  
پالک 27 فرعی از 3- اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی 

حيدر شفيعی 
22- رأی شــماره 140160302009002157مورخ  1401/08/03 خانم شهربانو بابائی 
درچه فرزند نادعلی در ششــدانگ يک باب ســاختمان نيمه ساز به مســاحت 83/22متر 
مربع مجزی شــده از  پالک يک - اصلی واقع در بخش 9ثبت اصفهان انتقالی با واســطه 
 از مالک رســمی اميرقلی محمدی بموجب ســند شــماره 52167مورخ 1350/11/04 

دفتر 29 – اصفهان
23- رأی شــماره 140160302009002150مــورخ  1401/08/03 آقای عباس مرادی 
جوشــانی فرزندحســن در ششــدانگ يک باب خانه نيمه ساز به مســاحت 165/13متر 
مربع مجزی شــده از  پــالک يک- اصلــی واقع در بخــش 9 ثبت اصفهــان انتقالی با 
 واســطه از مالک رسمی حسن راســتی بموجب سند شــماره 5973 مورخ 1342/06/13 

دفتر 86 – اصفهان
24- رأی شــماره 140160302009002143مــورخ  1401/08/03 آقــای حبيب اله 
سلمانی مبارکه فرزند غالمعلی در سه دانگ مشــاع از ششدانگ يک باب خانه به مساحت 
209/74متر مربع مجزی شده از  پالک 1- اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با 
 واسطه از مالک رسمی رحمت اله محمدی بموجب سند شماره 6025 مورخ 1342/06/13

 دفتر 86 – اصفهان
25- رأی شــماره 140160302009002142مورخ  1401/08/03 خانم مريم ابراهيمی 
وينيچه فرزند اکبر در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يک باب خانه به مساحت 209/74متر 
مربع مجزی شده از  پالک 1- اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک 
رسمی رحمت اله محمدی بموجب سند شماره 6025 مورخ 1342/06/13 دفتر 86 – اصفهان
26- رأی شماره 140160302009001850مورخ  1401/06/27 آقای مهرداد زمانی قهنويه 
فرزند فرشيد در ششدانگ يک باب خانه به مساحت 198/59متر مربع مجزی شده از  پالک 
11- اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی بهادرخان نهچيری 

بموجب سند شماره 16241 مورخ 1337/11/11 دفتر 62 – اصفهان
تاريخ انتشار اول : 1401/08/14
تاريخ انتشار دوم : 1401/08/29

م الف: 1404580 مظاهر نصرالهی رييس اداره ثبت اسناد وامالک مبارکه
مفاد آراء

8/85 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 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 مشخصات 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 140160302015000367 مورخ 1401/07/11 آقای غالمعباس يزدانی 
نوگورانی فرزند عبداله نسبت به  ششدانگ يکباب خانه به مساحت 691/19 متر مربع مفروز 
از پالک 329- اصلي واقع در نوگوران  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداري شده از 

مالک رسمي شاه بيگم يزدانی نوگورانی 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/14
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/29

م الف: 1404180 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 

                                                   قلعه ای در اراضی والیت فارس که به اصفهان نزدیک است؛

ایزدخواست؛ یکی از قدیمی ترین شهرهای دنیا



اثر »قلب من 
ایران« واکنش 

نگارگر اصفهانی به 
اغتشاشات اخیر

جدیدترین اثر رضا بدرالسما، نگارگر 
اصفهانی با تاثیر از اغتشاشات اخیر 
کشیده شــده و در آن به ایستادگی 
ملت اشاره شده است، در این اثر این 
استاد نگارگر از شدت ناراحتی از این 
واقعه، امضایش را به گونه ای کشیده 

که غم درونی اش را نشان می دهد.

وز عکس   ر

مدیر روابط عمومی اورژانس اصفهان:

تصادف دو خودرو ۵ مصدوم برجا گذاشت
مدیر روابط عمومی اورژانس و فوریت های پزشکی اصفهان از مصدوم شدن پنج نفر در پی تصادف دو خودروی سواری، خبر داد.عباس عابدی در گفت وگو با 
ایمنا، اظهار کرد: ساعت ۰۰:۲۹ بامداد روز پنجشنبه ، حادثه تصادف دو خودروی سواری ساینا و پراید به مرکز اورژانس اصفهان گزارش شد.وی با بیان اینکه 
حادثه مذکور در گردنه بلطاق بویین میاندشت رخ داده بود، افزود: بالفاصله یک واحد امدادی ۱۱۵ به همراه یک کد هالل احمر به محل حادثه اعزام شد.مدیر 
روابط عمومی اورژانس و فوریت های پزشکی اصفهان خاطرنشان کرد: ۶نفر شامل سه مرد، دو زن و یک پسربچه درپی این حادثه مصدوم و پنج نفر از آن ها 

جهت دریافت اقدامات درمانی بیشتر به بیمارستان شهید رجایی داران منتقل شدند.

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان اصفهان، 
گفت:هدف اصلی دشمنان نوجوانان دهه هشتادی 
و نودی ما هســتند، چرا که می داننــد تمدن ایران 
اسالمی را همین نوجوانان قرار است که به سرانجام 
برسانند.سرهنگ حسین رجب پور اظهار کرد: هدف 
اصلی دشــمنان نوجوانان دهه هشــتادی و نودی 
ما هســتند، چرا که می دانند تمدن ایران اسالمی را 
همین نوجوانان قرار اســت که به سرانجام برسانند 
و ما را به آن قله پیشرفت نائل کنند.وی با اشاره به 
دالیل برگزاری رزمایش سایبری بیان کرد: برگزاری 
چنیــن رزمایش هایی می تواند در ســازماندهی و 
هم پوشــانی قدرت نــرم دانش آمــوزان در فضای 
مجازی موثر باشد و از طرفی نشان دهنده آن است 

که دانش آموزان ما بیدار هستند و با تولیدات بسیار 
ارزنده خود نشــان خواهند داد که دهه هشتادی و 
نودی ها مثل زمان انقالب پای نظام هستند و همه 
عزم و اراده خود را برای ایران قــوی جزم کرده اند.

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان اصفهان 
افزود: افراد در جبهه انقالب بــه صورت پراکنده در 
شــبکه های مجازی فعالیت می کردند، اما با این 
کار توانســتیم دانش آموزان را هم افزا کنیم و آن ها 
انرژی و پتانسیل خود را کنار هم آوردند و توانستند از 
ظرفیت ها و استعداد های خود استفاده کنند.وی در 
ارتباط با ویژگی های این رزمایش سایبری تصریح 
کرد: لشــکر ما این ویژگــی را دارد کــه کامال بومی 
دانش آموزان است و افرادی که برای مسئولیت های 

مختلف در این لشــکر انتخاب می شــوند از روی 
توانمندی ها و استعدادهایشان انتخاب شده و این 
انتخاب خود دانش آموزان بدون دخالت هیچ ارگان 
و فرد دیگری است.ســرهنگ رجب پور ادامه داد: 
استعداد های آن ها در کنار هم توانست به خلق آثار 
ارزنده و خوب و انتشار آن ها در شبکه های مجازی 
منجر شــود چرا که دانش آموزان ما هم از شبهات 
موجود مطلع بودند و هم قدرت انتشار فوق العاده ای 

داشتند.

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی اصفهان:

 هدف اصلی دشمنان نوجوانان دهه هشتادی و نودی
 ما هستند

تصادف سواری ریو با پژو ۲۰۶ و موتورسیکلت و فوت 
موتورسوار

رییــس پلیس راهــور فرماندهی انتظامی اســتان اصفهــان از برخورد یک دســتگاه خودروی 
سواری ریو با سواری پژو ۲۰۶ و یک دستگاه موتوســیکلت خبر داد که منجر به مرگ موتورسوار 
شد.ســرهنگ محمدرضا محمدی افزود: ماموران پلیس راهور فرماندهی انتظامی شهرســتان 
اصفهان در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ از یک مورد تصادف در خیابان گلستان به سمت 
خیابان بعثت روبــه روی خیابان گل نرگس مطلع و بالفاصله در محــل حضور یافتند.وی افزود: 
در بررســی صورت گرفته مشخص شد یک دستگاه خودروی ســواری ریو به صورت پهلو به پهلو 
با یک دستگاه خودروی ســواری پژو ۲۰۶ و یک دستگاه موتورســیکلت برخورد کرده که در این 
حادثه راکب موتورسوار در دم جان باخته و راننده سواری ریو مجروح و برای مداوا به بیمارستان 
منتقل شد.رییس پلیس راهور اســتان اصفهان گفت: کارشناســان پلیس راهور پس از بررسی 
دقیق تصادف مذکور علت آن را عدم توانایی راننده خودروی سواری ریو ناشی از تخطی از سرعت 

مطمئنه اعالم کردند.
 

نجات پنج کوهنورد توسط پلیس بویین میاندشت 
فرمانده انتظامی شهرستان بویین میاندشــت از نجات پنج کوهنورد گرفتار در ارتفاعات کوه های 
شهرستان توســط ماموران انتظامی و یگان امداد این فرماندهی خبر داد.سرهنگ حمزه بهرامی 
افزود: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ مبنی بر اینکه تعدادی کوهنورد که در ارتفاعات 
کوههای شهرستان بویین میاندشت گرفتار شده و طی تماس با این مرکز درخواست کمک کردند 
ماموران انتظامی و یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرســتان به محل مورد نظر اعزام شــدند.

وی با بیان اینکه فــرد تماس گیرنده اعالم کرده بود با توجه به نزدیکی به تاریکی هوا و به ســبب 
عدم اشرافیت جغرافیایی از محل راه بازگشــت ندارند، افزود: ماموران انتظامی و یگان امداد با 
استفاده از تجهیزات سازمانی و به کارگیری عالئم هشــدار دهنده در کمترین زمان ممکن محل 
 دقیق حضور کوهنوردان را شناســایی و آنها را بدون هیچ گونه آســیبی به پایین دست ارتفاعات 

منتقل کردند.
 

 انهدام باند سارقان احشام استان های مرکزی و غربی 
در اصفهان

جانشین فرمانده انتظامی استان از انهدام باند ســازمان یافته ای که اقدام به سرقت احشام در 
استانهای مرکزی و غربی کشــور می کردند، خبر داد.ســردار محمدرضا هاشمی فر افزود: در پی 
وقوع چندین فقره سرقت احشام در شهرســتان های خوانسار، گلپایگان، فریدونشهر، چادگان، 
نجف آباد و تیران و کرون که موجب نارضایتی دامداران شده بود، موضوع به صورت ویژه در دستور 
کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت.وی اظهار داشت: تحقیقات در این خصوص ادامه داشت تا 
اینکه کارآگاهان پلیس اگاهی شهرستان خوانســار با اقدامات هوشمندانه خود، رد پای یکی از 
سارقان سابقه دار را در تعدادی از سرقت های احشام این شهرستان به دست آوردند که در بررسی 
های دقیق صورت گرفته مشخص شد این متهم با تشــکیل باندی از سارقان بصورت گسترده در 
زمینه سرقت احشام در استان های اصفهان، لرستان و مرکزی فعالیت می کند.جانشین فرمانده 
انتظامی استان اصفهان افزود: ســرانجام با یک کار علمی و پلیســی پیچیده مخفیگاه سرکرده 
باند در یکی از استان های غربی شناسایی و توسط کارآگاهان پلیس آگاهی استان دستگیر شد 
که در تحقیقات صورت گرفته از متهم مشخص شد پنج همدست وی، محموله بزرگی از احشام 
مسروقه را به یکی از شهرهای استان خوزســتان منتقل کردند تا بتوانند در فرصتی مناسب آنها را 

از کشور خارج کنند.

خبر روزناجا

داروخانه های پرازدحام 
در اصفهان در انتظار توزیع 

داروهای وارداتی 
داروخانه های اصفهان از حدود یک ماه گذشته 
با کمبود برخــی از اقالم دارویــی به ویژه انواع 
شــربت های آنتی بیوتیک مواجه شــدند و با 
توجه بــه افزایش تقاضای مــردم به دلیل اوج 
گرفتن بیماری آنفلوانزا، این موضوع مشکالتی 
را در جامعه ایجاد کرد.به گزارش ایرنا، با ســرد 
شــدن هوا در فصل پاییز، بیماری های تنفسی 
ابتال به آنفلوانزا در بین مــردم به ویژه کودکان و 
نوجوانان گســترش یافت به طوری که به گفته 
مسووالن وزارت بهداشــت، بیش از ۵۰ درصد 
بیماران تنفسی مراجعه کننده به مراکز درمانی 
به آنفلوانزا مبتال هستند.با شدت گرفتن ابتالی 
مردم بــه بیماری های تنفســی فصلی به ویژه 
آنفلوانزا، میزان تقاضا بــرای دریافت داروهای 
موردنیاز برای درمان این بیماری ها نیز افزایش 
یافت و در این مقطع زمانی بود که کمبود برخی 
از اقالم دارویی به ویژه آنتی بیوتیک ها، نمایان 
شد و مردم برای تامین آن ها با مشکالتی مواجه 
شدند.طبق گزارش های رسیده و شواهد موجود 
این کمبود دارویی نیز از حدود یک ماه گذشته 
در استان اصفهان به وجود آمد و اگر این روزها 
به داروخانه ها مراجعه شــود، برخی از داروها 
مانند شربت ایبوپروفن، شیاف تب بر کودکان 
و ِســرم به ســختی پیدا می شود.مسئول فنی 
یکی از داروخانه های اصفهان گفت: از یک ماه 
گذشــته تاکنون با کمبود برخی از داروها مانند 
انواع شربت آنتی بیوتیک به ویژه برای کودکان، 
ســرم، آمپول های تزریقی مثل پنی سیلین و 
بتامتازون، شربت اســتامینوفن و ایبوپروفن 
کودکان مواجه هســتیم. تهرانــی بابیان اینکه 
این کمبود دارو در برخی از شــهرهای کوچک و 
روستاها شدیدتر اســت، افزود: میزان دارویی 
که به صورت ســهمیه ای توزیع می شود کفاف 
تقاضای مــردم را در این روزهــا نمی دهد.وی  
تجویز غیرمنطقی و تقاضــای کاذب را یکی از 
عوامل کمبود این داروها دانست و تصریح کرد: 
مســائل مربوط به تحریم های ظالمانه و طبق 
شنیده ها تغییر سیاســت های ارزی به ایجاد 
مشــکالتی در ثبت ســفارش مواد اولیه برای 

شرکت های داروسازی نیز منجر شده است. 

کتبر 2022 / شماره 3658 شنبه 7 آبا ن 1401 / 3 ربیع الثانی 1444 / 29 ا
جامعه

شنبه 14  آبا ن 1401 / 10 ربیع الثانی 1444 / 05 نوامبر 2022 / شماره 3664
استاندار اصفهان:

 جوانان فریب خورده، فرزندان ما هستند که اسیر 
دشمن شده اند

اســتاندار اصفهان گفت: گره زدن افکار نوجوانان و جوانان با معارف اهل بیت علیهم السالم تکلیف 
انسانی، انقالبی، دینی و شیعی ماســت. آن جوانان فریب خورده هم فرزندان ما هستند که باید 
دغدغه هر لحظه مان باشند. سیدرضا مرتضوی، استاندار اصفهان با حضور در مسجد صفاری کاشان 
در آیین بزرگداشت ۱۲ آبان »روز حماسه و ایثار کاشان« بیان کرد: ۱۲ آبان به نام روز حماسه کاشان 
نام گذاری شده است؛ علت این نام گذاری تشییع پیکر مطهر ۹۶ شهید واالمقام در سال ۱۳۷۳ بر 
دستان مردم مومن، انقالبی و والیتمدار این شهرستان اســت که نشان می دهد کاشان به راستی 
دارالمومنین و در طول تاریخ پشتیبان ارزش های انقالب و نظام اسالمی بوده است.وی ادامه داد: 
دشمن همواره از دو ابزار فتنه و نزاع استفاده می کند تا به خواسته های شوم خود دست یابد. ما به 
واقع در یک دفاع مقدس ۴۳ ساله در حال دفاع از کیان ایران اسالمی در برابر فتنه انگیزی دشمن 
هستیم.استاندار اصفهان با اشاره به اینکه خطر تهاجم دشمن از درون و بیرون مرز ها کشور مان را 
تهدید می کند، عنوان کرد: دشمن به دنبال این است که با فتنه انگیزی ضعف را در جامعه تجلی دهد 
و اقتدار و شوکت جمهوری اسالمی ایران را نزد همگان خدشه دار کند. در این شرایط باید هوشیار و 
مراقب باشیم و برای دفاع از کیان ملت همه جانبه و شبانه روزی تالش کنیم.او افزود: امروز کشور 
درگیر جنگ روایت هاست و رسانه سلطه سعی می کند با روایت گری اشتباه و آنگونه که مطلوب و 
در راستای رسیدن به اهداف خود است به ابهت کشور آسیب برساند. مرتضوی عنوان کرد: کسانی 
که خوراک خبری خود را از رسانه های بیگانه دریافت می کنند هرشب نظام جمهوری اسالمی را در 

آستانه سقوط می بینند و روز بعد با اقتدار نظام جمهوری اسالمی ایران مواجه می شوند. 
 

مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهرداری مطرح کرد:

 سنجش نقاط ضعف و قوت پدافند غیرعامل اصفهان
 با یک سامانه

مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهرداری اصفهان گفت: الزم است سامانه ای ایجاد شود تا بتوانیم 
نقاط ضعف و قوت این مدیریت را در مجموعه های مختلف همچون مجموعه اداری امیرکبیر، بازار 
بزرگ اصفهان، محله حصه و منطقه نفتی بسنجیم.سیدرضا جعفریان فر اظهار کرد: پدافند غیرعامل 
اصفهان از ۹ کارگروه تشکیل شده که مســئولیت دو کارگروه بر عهده شهرداری است.وی تصریح 
کرد: شهرداری مسئولیت کارگروه های »خدمات و تاسیســات زیربنایی« و »اطفای حریق« را بر 
عهده دارد.مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهرداری اصفهان با اشاره به مفهوم پدافند، خاطرنشان 
کرد: پدافند غیرعامل در واقع دفاع غیرنظامی از زیرساخت های شــهری و کشور است؛ پدافند به 
معنای پیشگیری است که قبل از وقوع بحران باید انجام شود و به نوعی به آمادگی تمام تجهیزات 
برای مقابله با مخاطرات در هر یک از حوزه های فعالیتی اشاره دارد و پیشگیری، آمادگی در حوزه 
پدافند غیرعامل، بازســازی و بازتوانی در حوزه مدیریت بحران اســت.وی با بیان اینکه مدیریت 
بحران و پدافند غیرعامل شهرداری به ســامانه ای نیاز دارد که خروج و اسکان اضطراری را تعریف 
کند و به نمایش بگذارد، گفت: الزم است که این ســامانه ایجاد شود تا بتوانیم نقاط ضعف و قوت 
این مدیریــت را در مجموعه های مختلف همچون مجموعه اداری امیرکبیــر، بازار بزرگ اصفهان، 
محله حصه و منطقه نفتی بســنجیم.جعفریان فر با بیان اینکه ســامانه رزمایش ها و تمرین های 
میدانی و عملیاتی نیز باید راه اندازی شــود، افزود: در حال حاضر برای هر نقطه حادثه خیز مجبور 
هســتیم یک رزمایش یا تمرین را برگزار کنیم تا نقاط ضعف و قوت خود را پیدا کنیم و در صورتی 
که سامانه ای وجود داشــته باشــد که بتواند این رزمایش ها را به صورت ســه بعدی پیاده سازی 
 و شبیه ســازی کند، می توانیم به صــورت مطلوب تر برای شناســایی نقاط ضعف و پوشــش آنها 

اقدام کنیم.

با مسئولان جامعه

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان:

موقوفات قرآنی اصفهان نیازمند سرمایه گذاری خیران است

  مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه 
موقوفات قرآنی این استان به دو نوع انتفاعی و منفعتی 
تقسیم می شود، گفت: اداره کل اوقاف این آمادگی را دارد تا موقوفات مذکور 
را به منظور بهره برداری و درآمدزایی در اختیار خیران و سرمایه گذاران قرار 
دهد.حجت االسالم محمدحسین بلک، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان در گفت وگو با ایکنا درباره راه های کمک به مؤسسات قرآنی برای 
تامین منابع مالی، اظهار کرد: همه داشته های ما در دوران مبارزات منجر به 
پیروزی انقالب اسالمی تا به امروز مرهون جلسات و فعالیت های قرآنی 
بوده اســت. بنابراین، انتظار می رود که در مدیریت و اداره امور، سهم این 
فعالیت ها نیز در نظر گرفته شود. البته با وجود نظام اسالمی و رویش های 
قرآنی بسیار فراوان و غیرقابل مقایسه با قبل از انقالب، به نظر می رسد که در 
بخش های رســمی، دولتی و غیردولتی بــه حمایت های بیشــتری از 
فعالیت های قرآنی نیاز اســت. مردم همواره ســهم خود نســبت به این 
فعالیت ها را بی دریغ ادا کرده اند و انتظار می رود که در بخشی از بودجه قابل 
توجه کشور، سهم فعالیت های قرآنی بیشتر از این ها در نظر گرفته شود.وی 
افزود: این طور نیست که با تخصیص بودجه به فعالیت های قرآنی، باعث 
وابستگی این فعالیت ها به منابع دولتی شویم، چه اگر این اتفاق هم بیفتد، 
از شئون مورد انتظار نظام مدیریتی جامعه است، ولی در حد پشتیبانی که به 
هدایت های الزم منجر شــود، تخصیص بودجه ضروری به نظر می رسد، 

اگرچه این بودجه ها آن قدر اندک است که برای موسسات مردمی ملموس 
نیست. بنابراین، تقاضای ما از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی 
این است که تسهیالت بیشتری برای فعالیت های قرآنی در نظر بگیرند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان اضافه کرد: امروز برای ایجاد 
یک شغل خانگی و ملزومات مورد نیاز آن تسهیالت پیش بینی می شود، 
ولی برای یک موسســه قرآنی که صدها نفر قرآن آموز دارد، ده ها استاد و 
مربی را به کار گرفته، مکان و تجهیزات فراهم کرده و در واقع به یک فضای 
اشتغال معنوی، معرفتی و علمی تبدیل شده، هیچ گونه تسهیالت اقتصادی 
پیش بینی نشده است، در صورتی که برای تامین فضای مورد نیاز خود و در 
ازای اســاتیدی که به کار گرفته، مثل یک آموزشــکده علمی می توانست 
تسهیالت دریافت کند. بنابراین، چه اشکالی دارد که بخشی از امکانات کشور 

به این فعالیت ها اختصاص داده شود؟

۹۰ درصد موقوفات اصفهان مربوط به عترت است

وی تاکید کرد: مردم نیاز به توصیه امثال مــن ندارند، چون هر آنچه برای 
آنها مقدور بوده اســت، بذل کرده اند، ولی در عین حال می توان از خیران 
درخواست کرد تا وقف های بیشــتری در زمینه های قرآنی داشته باشند، 
چراکه امروز آنچه می تواند بیش از هر چیز صالح جامعه ما را تضمین کند، 
قرآن و عترت است. در استان اصفهان، بالغ بر ۹۰ درصد موقوفات مربوط 

به عترت و حضرت سیدالشهدا)ع( بوده که بسیار زیبنده است، ولی انتظار 
می رود در زمینه های قرآنی نیز شــاهد موقوفاتی باشــیم که بتواند برای 
کسانی که در مسیر قرآن آموزی یا تعلیم قرآن گام برمی دارند، درآمدهای 
پایدار ایجاد کند. اگر کسانی مایل به ســرمایه گذاری در این زمینه باشند، 
اداره کل اوقاف این آمادگی را دارد تا فضاها و عرصه هایی را که وقف قرآنی 
شده اند، در اختیار آنها قرار دهد تا به یک مرکز مولد و درآمدزا برای پشتیبانی 
از فعالیت های فرهنگی و مؤسسات قرآنی تبدیل شوند.حجت االسالم بلک 
اضافه کرد: حمایت هایی که در بقاع و اماکن متبرکه برای انجام فعالیت های 
مؤسســات قرآنی می تواند در اختیار آنها قرار گیرد، به خودی خود بخشی 
از هزینه های آنها را کاهش می دهد و موسسات می توانند از مسیر دریافت 
شهریه بخشی از امورشان را ســاماندهی کنند. معموال توصیه می شود که 
موسســات وارد بعضی از عرصه های اقتصادی شــوند، ولی تجربه نشان 
داده است که این کار آنها را از فعالیت های فرهنگی و قرآنی بازمی دارد. یک 
پیشنهاد خوب برای موسسات قرآنی می تواند پرداختن به اقتصاد فرهنگ 
باشد، چنان که تولید محصوالت فرهنگی و قرآنی مخاطبان خودش را دارد 
و می تواند زمینه ای برای جذب امکانات جدید باشد. از طرف دیگر، اگر در 
مدارس قرآنی مانند مدارس غیرانتفاعی امکاناتی در اختیار دانش آموزان 
قرار گیرد، مطمئنا خانواده ها نیز برای آموزش فرزندانشان مایل به تأمین 

بخشی از این هزینه ها هستند.

وجود بیش از ۳۰۰ موقوفه قرآنی در استان اصفهان
وی، تعداد موقوفات قرآنی اســتان اصفهان را بالغ بر ۳۰۰ موقوفه برشمرد 
و گفت: این موقوفات به دو نوع انتفاعی و منفعتی تقسیم می شوند. نوع 
انتفاعی صرفا برای استفاده و بهره برداری وقف شده و امکان درآمدزایی یا 
سرمایه گذاری از طریق آنها وجود ندارد، مثل زمینی که برای ایجاد درمانگاه یا 
دارالقرآن وقف شده باشد و نمی توان درآمدی از طریق آن در نظر گرفت. این 
نوع موقوفات نیاز به احیا دارد و البته هزینه بر است، مثال زمین به ساختمان 
تبدیل شود یا ساختمان تعمیرات مورد نیاز را پیدا کند. نوع منفعتی بخش 
کوچک تری را شــامل می شــود و ما موظفیم این موقوفات را در معرض 
درآمدزایی قرار دهیم و از محل این درآمد، فعالیت های قرآنی انجام دهیم. 
بارها از افرادی که در این عرصه ها فعال هستند، درخواست شده در صورت 
تمایل، این زمین ها را بررســی کنند تا اگر قابلیت بهره برداری از آنها وجود 
داشته باشد، اداره کل اوقاف آمادگی همکاری در این زمینه را دارد. عالوه بر 
این، بخشی از موقوفات که جذابیت اقتصادی دارند، در معرض مشارکت 
قرار داده می شوند، ولی تاکنون توفیق زیادی در این خصوص حاصل نشده 
و درخواست کننده جدی برای آنها وجود نداشته است.مدیرکل اوقاف و امور 
خیریه استان اصفهان درباره استفاده موسسات قرآنی از فضای بقاع متبرکه 
برای تشــکیل دوره های آموزشــی خود تصریح کرد: اداره کل اوقاف کامال 
آمادگی دارد تا این هماهنگی را میان موسسات قرآنی و هیئت امنای بقاع 
متبرکه به وجود بیاورد. در این اماکن، سیستم صوتی، نسخه های قرآن به 
همراه رحل و امکانات جانبی دیگر وجود دارد که می تواند کار تشکیل کالس 

برای موسسات را تسهیل کند. 
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آنچلوتی: بدون بنزما هم روزهای خوبی را تجربه کردیم
سرمربی رئال مادرید از عملکرد شاگردانش بعد از پیروزی قاطع برابر سلتیک راضی و خوشحال 
اســت و براین باور اســت که حاال رئال حتی بدون حضور بهترین بازیکن جهان، خوب است.به 
گزارش ایسنا و به نقل از مارکا، رئال مادرید در آخرین بازی خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
اروپا با نتیجه 5 بر یک سلتیک را در هم کوبید تا به عنوان تیم نخست راهی دور بعد لیگ قهرمانان 

اروپا شود.
رئال در حالی در این بازی این پیروزی پر گل را به دست آورد که کریم بنزما، بهترین بازیکن خود را 
در اختیار نداشت.سرمربی رئال مادرید از عملکرد شاگردانش بعد از پیروزی قاطع برابر سلتیک 
راضی و خوشحال است و براین باور اســت که حاال رئال حتی بدون حضور بهترین بازیکن جهان 
خوب است.آنچلوتی در نشســت خبری بعد از بازی گفت: این پیروزی پر گل نتیجه ذهن آماده 
بازیکن رئال است. والورده در فصل جاری کامال تغییر کرده اســت و وینیسیوس هم بهتر از قبل 
در منطقه جریمه به توپ ضربه می زند. ما حتی بدون بنزما هم روزهای خوب و لذت بخشــی را 
تجربه کردیم و از عملکرد تیم رضایت کامل دارم. در لیگ قهرمانان اروپا اســتثنایی وجود ندارد. 
حریف از روی نقطه پنالتی گل زد اما ما وضعیت را تغییر دادیم و توانستیم عملکرد خوبی از خود 

نشان دهیم.
 

PSG قول بزرگ »مسی« به باشگاه
ستاره آرژانتینی پاری سن ژرمن به سران این باشگاه قول داده است که تا کسب یک جام بزرگ، 
تیم را ترک نخواهد کرد.به گزارش ایســنا و به نقل از اکیپ، لیونل مســی در فصل جاری عملکرد 
خیره کننده ای در ترکیب پاری سن ژرمن داشته است. مسی در فصل نخست حضورش در پاری 
سن ژرمن نتوانست انتظارات را برآورده کند؛ اما در فصل جاری عملکرد بسیار خوبی داشته است 
به طوری که ۱۳ پاس گل و ۱۲ گل در رقابت مختلف با پیراهن تیم پاریسی به ثبت رسانده است.

قرارداد مسی با پاری سن ژرمن تابستان پیش رو به پایان می رسد و گمانه زنی های زیادی درباره 
جدایی او در تابستان به گوش می رسد. مسی در تابستان بازیکن آزاد می شود و این باعث شده 
است که مشتریان زیادی داشته باشد.با این حال روزنامه اکیپ فرانسه اعالم کرد که مسی خیال 
سران پاری ســن ژرمن را راحت کرده و به آن این وعده بزرگ و ارزشمند را داده است که تا کسب 

یک جام بزرگ با پیراهن تیم پاریسی این تیم را ترک نخواهد کرد.

امباپه: مهم نیست قرعه ما چه تیمی باشد
ستاره پاری سن ژرمن بعد از پیروزی برابر یوونتوس گفت که دوست داشت به عنوان تیم نخست 
صعود کنند با این حال مهم نیســت که قرعه آنها چه تیمی باشــد. پاری سن ژرمن با وجود آنکه 
در دیدار برابر یوونتوس در ایتالیا به پیروزی دســت پیدا کرد اما پیروزی پر گل بنفیکا باعث شد 
تیم پاریسی به عنوان تیم دوم راهی دور بعد شــود و قرعه سختی در انتظار این تیم باشد.کیلیان 
امباپه، ســتاره پاری ســن ژرمن در این بازی که هم گل زد و هم پاس گل داد بعد از بازی گفت: 
خوشحالیم که در این بازی به پیروزی دست پیدا کردیم. بازی کردن برابر یوونتوس سخت است؛ 
اما خوشبختانه مثل بازی رفت توانســتیم به پیروزی دست پیدا کنیم و ســه امتیاز را به دست 
آوریم.وی درباره صعود به عنوان تیم دوم از این گروه گفت: این طبیعی است که دوست داشتیم 
به عنوان تیم نخست راهی مرحله بعد شــویم با این حال آماده بازی با هر تیمی هستیم. تیمی 
که می خواهد قهرمان شود باید توان شکست دادن هر تیمی را داشته باشد. مهم نیست که با چه 
تیمی بازی کنیم. تا مرحله بعد زمان زیادی باقی مانده است و باید ابتدا جام جهانی برگزار شود. تا 
آن زمان احتمال هر اتفاقی وجود دارد.پاری سن ژرمن با توجه به اینکه در جایگاه دوم جدول رده 
بندی این گروه قرار گرفت در مرحله بعد با یکی از تیم های منچسترسیتی، تاتنهام، رئال مادرید، 

پورتو، ناپولی، بایرن مونیخ و چلسی بازی خواهد کرد.

خبر  روز

طارمی، »صالح« و »امباپه« را تهدید کرد!
پس از ۲ بریس متوالی برابر لورکوزن و بروژ، نوبت به اتلتیکو مادرید رسیده بود تا این تیم نیز مغلوب 
توانایی های مهدی طارمی شود. مهاجم ایرانی پورتو توانست در همان دقیقه پنجم با باز کردن دروازه 
اوبالک، پنجمین گل خود در لیگ قهرمانان امسال را به ثمر برساند و روزهای خوب خود در لباس اژدها 
را ادامه دهد.گلزنی برابر اتلتیکو مادرید، عالوه بر اینکه منجر به انتخاب طارمی به عنوان بهترین بازیکن 
میدان شد، امتیازات او را در رنکینگ بهترین بازیکنان حاضر در این دوره از رقابت های لیگ قهرمانان 
اروپا نیز افزایش داد. دیداری که باعث شد 50 امتیاز به جمع امتیازات مهاجم ایرانی اضافه شده و او 
موقتا در رتبه سوم FedEx Performance Zone قرار بگیرد. پس از گلی که محمد صالح در دیدار 
برابر ناپولی به ثمر رساند، توانســت با عبور از کیلین امباپه به صدر این رنکینگ صعود کند که البته در 
صورت گلزنی این ستاره فرانسوی، او دوباره رتبه نخست را از آن خود خواهد کرد. به هر شکل و در حال 
حاضر، محمد صالح، کیلین امباپه و مهدی طارمی، سه بازیکن برتر لیگ قهرمانان اروپا هستند که در 

این فصل برای تیم هایشان خوش درخشیده اند.
 

طعم تلخ شکست زیر زبان کاپیتان سابق تیم ملی ایران
درست از زمانی که شایعه شد قرار است جواد نکونام به عنوان کمک ایرانی، کارلوس کی روش را در جام 
جهانی همراهی کند و بعد به عنوان سرمربی روی نیمکت تیم ملی در جام ملت های آسیا بنشیند، همه 
چیز برای فوالد به هم ریخت. این تیم که با نکونام تبدیل به یکی از قدرت های فوتبال ایران شده بود، 
تمرکزش را از دســت داد و رنگ برد و پیروزی به چشم ندید.مشخصا مباحث مربوط به حضور جواد 
نکونام در تیم ملی، جدایی اش از فوالد یا حضور پاره وقتش در این تیم، تمرکز ســرمربی و مجموعه 
فوالد را به هم زده است. آنها در هفته های گذشته بیش از آنکه درگیر نتایج و اصالح امور باشگاه باشند، 
درگیر صدور تکذیبیه برای حضور نکونام در تیم ملی بوده و بارها به صورت رسانه ای این موضوع را عنوان 
کردند. باوجوداین شرایط برای فوالد خوب پیش نرفت. این تیم که در بازی معوقه لیگ برتر از هفته 
ششم به مصاف ملوان بحران زده رفته بود، زور بردن نداشت تا نهایتا با نتیجه به نسبت سنگین ۳ بر 
یک مغلوب شود و برای سومین بار متوالی در لیگ برتر طعم شکست را بچشد.شکست های متوالی 
در شرایطی برای فوالد به دست آمده که با توجه به تفکرات و سبک مربیگری نکونام، شکست دادن 
این تیم حتی در یک بازی هم سخت و دشوار است. به هر روی فوالد خوزستان با هدایت جواد نکونام 
حاال در هفت دیدار اخیر خود فقط چهار امتیاز به دست آورده و نکته مهم، سه شکست پیاپی فوالدی ها 
برابر نساجی، گل گهر و ملوان است که باعث شده تا قرمزپوشان اهوازی به لطف یکی، دو تفاضل گل 

بهتر در رتبه دهم جدول جا خوش کنند.
 

خسیس ترین مرد لیگ برتر ایران
۱۱بازی، ۱۱گل زده و خورده؛ مهدی رحمتی آلومینیوم را »جان ســخت« کرده اســت.اگر قرار باشــد 
خســیس ترین تیم لیگ برتر را انتخاب کنیم، یکی از گزینه های مطلوب مان آلومینیوم اراک خواهد 
بود؛ تیم سخت جانی که در این سال ها به دفعات برای مدعیان و رقبای اسم ورسم دار دردسر درست 
کرده و برای هیچ حریفی یک لقمه آسان نبوده اســت. حاال هدایت این تیم برعهده مهدی رحمتی 
است؛ دروازه بانی که درست مثل دوران بازی اش به »کلین شــیت« و کم گل خوردن عالقه دارد و به 
راحتی به دیگران باج نمی دهد. اگر مجموع گل های زده و خورده تیم های حاضر در لیگ برتر را حساب 
کنیم، آلومینیوم اراک دومین تیم کم افت و خیز لیگ بیســت ودوم بوده است. آنها در ۱۱مسابقه ای 
که امسال برگزار کرده اند، ۷گل زده اند و فقط ۴گل خورده اند؛ مجموعا ۱۱گل. یعنی تماشاگران در هر 
مسابقه آلومینیوم، به طور متوسط تنها یک گل از ســوی این تیم یا تیم حریف تماشا کرده اند. چنین 
آماری شاید کمی کسالت بار باشد، اما باعث شده تیم اراکی با ۱۶امتیاز در نیمه باالیی جدول قرار بگیرد. 
تنها یک تیم آمار پایین  تری در این زمینه دارد که آن هم مس رفسنجان است. شاگردان محمد ربیعی 

۴گل زده اند و 5گل خورده اند.

کافه ورزش

ستاره باتجربه پرسپولیس 
به دنبال جدایی

کاپیتان های دوم و پنجم پرســپولیس در این 
فصل موقعیت خوبی در ترکیب تیم نداشته اند.تا 
قبل از مصدومیت میالد سرلک، کمال کامیابی نیا 
موقعیتش را در ترکیب از دست داده بود چرا که 
یحیی به سینا اسدبیگی گمنام بیشتر از کاپیتان 
دوم تیم میدان می داد. کمال در دو هفته ابتدایی 
فیکس بود تا اینکه دوباره در هفته هشتم به ارنج 
اصلی رسید و در چهار بازی اخیر در ارنج اصلی 
قرار گرفت که اتفاقا نمایش خوبی هم ارائه داد 
و بعید اســت حاال به این راحتی هــا از ترکیب 
اصلی دور شــود. واقعیت اینکــه در هفته های 
نیمکت نشینی کمال از شــرایطش راضی نبود 
و احتمال جدایی او در نیم فصل وجود داشــت 
اما حاال که شــرایط برای او تغییر کرده احتماال 
در تیم ماندنی اســت.اما ایــن وضعیت برای 
ســیامک نعمتی که حاال یکی از باتجربه های 
تیم به حســاب می آید وجود نداشــته است. 
سیامک که در دوران برانکو بازیکن مهمی برای 
تیم به حســاب می آمد در سه فصلی که یحیی 
گل محمدی سرمربی بوده در مسیر پسرفت قرار 
داشته است.فصل قبل فصل بدی برای سیامک 
بود و بیشــتر فصل را به خاطــر دو مصدومیت 
از دست داد و از ترکیب دور شــد. این فصل با 
جدایی رامین رضاییان، یحیی ســراغ بازیکن 
ســابقش در ذوب آهن و تراکتور رفت و باالخره 
بعد از دو فصل تالش دانیال اسماعیلی فر را به 
پرسپولیس آورد. دانیال مدافع راست فیکس 
شــد و در ترکیب اصلی جا خوش کرد. یحیی 
هم نشان داد به این بازیکن اعتقاد ویژه ای دارد 
و همواره او در این پســت در اولویت خواهد بود 
تا جایی که بازیکــن رزرو او امیدی برای رقابت 
کردن با دانیــال نخواهد داشــت..آمار حضور 
سیامک نعمتی در میدان غیر از این دو زمان ۲۴ 
و ۲0 دقیقه ای بسیار کوتاه بوده است. سیامک 
نعمتی در حالی این فصل نیمکت نشین محض 
بوده که برخالف فصل گذشته اصال مصدوم هم 
نشده و همواره در لیست تیم حضور داشته؛ اما 
خیلی کم به میدان رفته و در برنامه های یحیی 
جایی نداشته است. این اتفاق برای بازیکنی که 
توسط اســکوچیچ به تیم ملی دعوت می شد و 
چند بازی هم به میدان رفت اصال خوب نیست. 

فوتبال جهان

عکس خبر

دوئل خانوادگی 
سوپرجام به کام صالح

دیدار تیم های نســاجی و استقالل در 
سوپرجام فوتبال ایران، صحنه رویارویی 
برادران حردانی نیز بود. صابر حردانی به 
عنوان بازیکن فیکس نساجی را در این 
دیدار همراهی می کرد اما صالح تنها چند 
دقیقه فرصت حضور در زمین را کســب 
کرد. با این وجود اما برادری که خیلی کم 

بازی کرد در نهایت جام را باالی سر برد.

استقالل و نساجی به عنوان قهرمان های لیگ برتر و جام حذفی فصل گذشته 
فوتبال باید در تابستان و قبل از شروع مسابقات لیگ برتر بیست و دوم مقابل 
یکدیگر قرار می گرفتند. با کج سلیقگی سازمان لیگ و به بهانه نبود زمان کافی و 
فشردگی تقویم، اما این مسابقه چندبار به تعویق افتاد و در نهایت در روزهایی که 
لیگ به دلیل اردوی تیم ملی تعطیل شده،  شاهد این بازی بودیم.در تمام دنیا 
عرف است که قهرمان های لیگ برتر و جام حذفی بالفاصله بعد از پایان تورنمنت 
به مصاف هم می روند، اما به هر حال این دیدار تحت عنوان ســوپرجام با چند 
ماه تاخیر میان استقالل و نساجی برگزار شد که در نهایت با برتری یک بر صفر 
استقالل به پایان رسید تا آبی ها با تک گل زیبای ارسالن مطهری عنوان »قهرمان 
قهرمانان« فوتبال ایران در فصل گذشته را به دست بیاورند. طبیعی بود استقالل 
به عنوان یکی از مدعیان قهرمانی لیگ، بازی با نساجی را هجومی تر شروع کند 
و در عین حال اولویت اول نساجی گل نخوردن باشــد. با وجود دفاع منطقی و 
فشرده نساجی اما استقالل در نیمه اول چندین بار صاحب موقعیت گلزنی شد 
که علیرضا حقیقی، گلر باتجربه شمالی ها مانع از باز  شدن دروازه شد. حقیقی 
چند فرصت عالی را از مهدی قائدی و سایر بازیکنان استقالل گرفت تا نیمه اول 

با تساوی به پایان برسد.
 البته نساجی هم روی یک ضد حمله نزدیک بود توســط کریم اسالمی به گل 
برسد، اما سیدحسین حســینی مانع از این امر شد.امیر ارسالن مطهری که در 
نقل و انتقاالت تابستانی در لیست خروج ساپینتو قرار گرفته بود، اما حاضر به 
فسخ قراردادش نشده بود، پس از مدت ها دوری از ترکیب اصلی توانست اولین 
گل استقالل در سوپرجام را به ثمر برساند. مطهری تا پیش از هفته یازدهم لیگ 
برتر حتی به اندازه ۹0 دقیقه هم در ترکیب آبی ها حضور نداشت، اما مصدومیت 
بابایی و نمایش های دور از انتظار شهباززاده این فرصت را به او داد تا در ترکیب 
اصلی قرار بگیرد. مطهری مقابل هوادار تنها گل تیمش را ســاخت و توانســت 
ساپینتو را مجاب کند که در ترکیب اصلی تیمش مقابل نساجی هم قرار بگیرد. 

او مقابل نســاجی گل برتری تیمش را زد و نکته جالب اشک های او بود. بعد از 
به ثمر رسیدن این گل، مطهری دقایقی اشک می ریخت و مشخص بود که این 
گریه پاسخی به اتفاقاتی اســت که طی ماه های گذشته برای او رخ داده است. 
این گل می تواند حکم بقای مطهری در استقالل را امضا کند. اتفاق ویژه دیگری 
که چهارشنبه شب در ورزشگاه باهنر کرمان رخ داد،  باال رفتن جام قهرمانی توسط 
سیدحسین حسینی بود. دروازه بان ملی پوش استقالل که سال هاست در این 
تیم حضور دارد، در دو جشن قهرمانی لیگ برتر در سال های ۹۲ و ۱۴0۱ هم حاضر 
بود و همچنین در سال ۹۷ طعم قهرمانی در جام حذفی را چشید. اما او در همه 

این دوران کاپیتان استقالل نبود. 

اولین جامی که »حسینی« روی دست برد

عکس: ورزش3

 مروری بر جوان ترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران؛ 

فوتبالیست ۳۲ ساله، جوان ترین بازیکن ایران در جام جهانی!
 حسین کعبی روی کاغذ جوان ترین فوتبالیســت ایران در جام جهانی 
است اما خودش ادعا می کند در جام جهانی ۲00۶ با شناسنامه تقلبی به 
میدان رفته و در آن زمان ۳۲ ســاله بوده است اما روی کاغذ با ۲0 سال و 
۸ ماه جوان ترین فوتبالیست ایران در این مسابقات شناخته می شود.در 
فهرست بازیکنانی که در ماه های اخیر به تیم ملی ایران دعوت شده اند، 
فقط سامان فالح با ۲۱ سال دیده می شود که مشخص نیست او در نهایت 
به جام جهانی برود. به طور کلی تیم ملی ایران در دوره کنونی، می تواند 
رکورد مسن ترین تیم تاریخ ایران در جام جهانی را بشکند و احتماال بعد 
از جام جهانی شاهد تغییر نســل در تیم ملی ایران خواهیم بود.در این 
گزارش مروری بر جوان ترین بازیکنــان تاریخ فوتبال ایران در جام های 

جهانی خواهیم داشت.

جام جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین
ابراهیم قاسمپور – شهباز – ۲۱ سال، ۹ ماه و ۱۱ روز

ابراهیم قاسمپور یکی از تکنیکی ترین و با استعدادترین فوتبالیست های 
ایران در جام جهانی ۷۸ آرژانتین بود. هافبک تهاجمی و خالق ایران در 
این مسابقات با ۲۱ ســال و ۹ ماه لقب جوان ترین بازیکن تیم ملی را به 
دست آورد.قاسمپور در آن زمان به تازگی از صنعت نفت آبادان به شهباز 
پیوسته بود و همبازی ستاره هایی مانند ناصر حجازی، رضا عادلخانی و 
نصرا...عبداللهی بود. قاسمپور جوان که بعدها افتخارات بسیار دیگری را 
هم به دست آورد، با شماره ۸ تیم ملی ایران  در هر سه دیدار تیم ملی در 
جام جهانی به میدان رفت که حاصل آن یک مســاوی و دو باخت برای 
تیم ملی بود. او از سال 5۹ تا سال ۷۳ شمســی به مدت بیش از ۱۴ در 
کشــورهای عربی منطقه به میدان رفت و نهایتا در سال ۷5 کفش های 
خود را در پاس آویخت.رضا عادلخانی، یکی از ســتاره های فوتبال ایران 
در دهه پنجاه درباره قاســمپور می گوید: قلیچ خانی و ابراهیم قاسمپور 
توپ را نوازش می کردند. تماشــاگر نمی دید این دو نفر چه می کنند اما 

من می دیدم. 

جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه
مهدی مهدوی کیا – پرسپولیس – ۲۰ سال، ۱۰ ماه و ۲۲ روز

مهدوی کیا در دومین حضور ایران در جام هــای جهانی چندین رکورد را 
شکست. او تبدیل به جوان ترین بازیکن ایرانی در جام جهانی شد که در ۲0 
سالگی در این رقابت ها به میدان رفت. از سوی دیگر مهدوی کیا با گلزنی 
مقابل تیم ملی آمریکا لقب جوان ترین گلزن ایرانی در این رقابت ها را در 
اختیار دارد که تاکنون هم دست نخورده باقی مانده است و در این دوره هم 

شکسته نمی شود.درباره افتخارات مهدی مهدوی کیا چیز جدیدی نیست 
و همه اهالی فوتبال درخشش او در ایران و اروپا را به یاد دارند. او یک بار به 
عنوان بهترین فوتبالیست سال آسیا انتخاب شد و در دیدارهای مهمی از 
جمله در بازی  بهترین های فوتبال جهان به میدان رفت و در فوتبال ایران به 
»موشک« معروف بود. مهرداد میناوند، فوتبالیست فقید پرسپولیس که 
سال ۹۹ دارفانی را وداع گفت، دیگر بازیکن جوان تیم ملی در این بازی ها 

بود که با ۲۲ سال سن به میدان رفت.

جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان
حسین کعبی – فوالد – ۲۰ سال، ۸ ماه و ۲۲ روز

تا به امروز حسین کعبی جوان ترین فوتبالیست حاضر در جام های جهانی 
است؛ اما او چند سال بعد این رکورد را زیر ســوال برد. کعبی به عنوانی 
استعدادی جوان وقتی که ۱۸ ساله بود در جام ملت های آسیا به میدان 
رفت. او به پیشــرفت خود ادامه داد و در جام جهانی با ۲0 سال و ۸ ماه 
رکورد مهدوی کیا را شکست و مامور مهار لوئیس فیگو بود و در چند صحنه 
هم با ستاره آن روزهای دنیای فوتبال درگیر شد.طبق منابع موجود کعبی 
همچنان جوان ترین فوتبالیســت ایرانی حاضر در جام جهانی است اما 
کعبی سال ها بعد و در جریان مشاجره با امیر قلعه نویی و مسئوالن تیم 
استقالل خوزستان، دست به افشاگری زد.کعبی در سال ۹۳ در واکنش 
به سخنان مدیر استقالل خوزستان که گفته بود کعبی باید در ۳5 سالگی 
دست از کارهای خود بردارد گفت: »۳5 سال نه، من ۴0 سالم است. هم 
سن سهراب بختیاری زاده هستم. تازه دو تا شناسنامه هم دارم. من مرد 
هستم و هیچ وقت دروغ نمی گویم. به خاطر تیم ملی نوجوانان شناسنامه 
دیگری دارم. مــن مثل مردها می گویم که دو شناســنامه دارم. افتخار 
می کنم که برای تیم ملی و بازی برای نوجوانان این کار را کردم.«سهراب 
بختیاری زاده امروز ۴۹ ساله است و اگر کعبی را با او همسن بدانیم، یعنی 
کعبی در جام جهانی ۳۲ ساله بوده است اما به علت قد و جسه کوتاه خود 

این مسئله عیان نشده است!

جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل
علیرضا جهانبخش – نایمخن هلند – ۲۰ سال، ۱۰ ماه و ۶ روز

علیرضــا جهانبخش به عنــوان جوان ترین بازیکن تیم ملی توســط 
کارلوس کی روش دیده شد و به جام جهانی ۲0۱۴ رفت. جهانبخش از 

نظر سن و سال، نسبت به رکورد مهدوی کیا کوچک تر است اما حسین 
کعبی در جام جهانی ۲00۶ با سن شناسنامه ای ۲0 سال و ۸ ماه از او جلوتر 
است. اگر چه کعبی اذعان کرده که در جام جهانی ۲00۶ بیش از ۳0 سال 

داشته است.با این حال روی کاغذ جهانبخش به عنوان دومین بازیکن 
ایرانی ثبت شده است. جهانبخش در سال ۲0۱۴ در دو بازی تیم ملی به 
عنوان بازیکن جانشین وارد زمین شد و دقایق کوتاهی را بازی کرد. او در 
ســال ۲0۱۸ نیز عضوی از تیم ملی ایران بود و در یک بازی به عنوان یار 
اصلی و در دو بازی به عنوان بازیکن جانشین وارد زمین شد.جهانبخش 
به زودی همراه با تیم ملی ایران در جام جهانی ۲0۲۲ قطر حاضر خواهد 
شد و در ۲۹ سالگی سومین حضور خود در جام جهانی را تجربه می کند.

جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه
سعید عزت اللهی – آمکار – ۲۱ سال، ۸ ماه، ۱۵ روز

سعید عزت اللهی بالفاصله بعد از جام ملت های ۲0۱5 به تیم ملی دعوت 
شد. او در آن زمان ۱۹ ساله بود و رفته رفته جای آندرانیک تیموریان و جواد 
نکونام را در تیم ملی گرفت و تبدیل به مهره ثابت ایران شد. عزت اللهی در 
دو دیدار از سه دیدار تیم ملی ایران در جام جهانی به میدان رفت و عضوی 
از تیم اصلی ایــران بود.عزت اللهی در مقطع کنونــی هم عضو تیم ملی 
است و در جام جهانی ۲0۲۲ به میدان خواهد رفت و اگر در شرایط خوبی 
قرار داشته باشــد می تواند به عنوان یکی از بازیکنان اصلی تیم ملی به 

که شــرایط فنی خود را ارتقاء بخشد، میدان برود.در صورتی 
حضــور در جام جهانــی ۲0۲۶ عزت اللهی شانس 
داشــت؛ اما او در این سال ها را هــم خواهــد 
داشــته و نتوانسته سطح روند رو به افتی 
فوتبال اروپا ارتقا بخشــد فنی خود را در 
آزمون یــا ســایر لژیونرها و مانند سردار 

پیشرفت کند.



به بهانه برپایی نمایشگاه در»گالری اکنون«؛

»به نام زن به رنگ انسان« فقط زنانه نیست
یک نقاش اصفهانی گفت: نگاه به همه آثار، جنسیتی نیست چون به دنبال »به نام زن« به رنگ 
انسان آمده است، بنابراین رویکرد، انسان محور است هر چند به زن و ابعاد شخصیتی او نزدیک تر 
است، چرا که ما زن هســتیم و با ذهنیت و ایده های زنانه این کارها را خلق کرده ایم.دریا شفیعی 
در گفت وگو با ایمنا، با اشــاره به برپایی نمایشــگاه »به نام زن به رنگ انســان«، اظهار کرد: این 
نمایشگاه دو نفره با همکاری فرزانه جعفری قرار است برپا شود که در آن ۲۶ اثر دو نفره که مربوط 
به فعالیت های هنری سه سال اخیر بوده به نمایش گذاشته می شود.وی با اشاره به جدی بودن 
هنر نقاشی در زندگی و فعالیت هر دو نفر، افزود: عنوان این نمایشگاه »به نام زن به رنگ انسان« 
انتخاب شده چرا که هر دو نفر زن هســتیم و طبیعی اســت که ایده ها و دیدگاه های خودمان را 
دنبال کنیم.این هنرمند نقاش اصفهانی ادامه داد: در همه آثار ارائه شده در نمایشگاه از رنگ های 
مختلفی در کارها استفاده شده و سعی ما بر این بوده با هم آوایی رنگ ها، هرآنچه در ذهن داشته 
و می خواستیم را نشان دهیم.وی در پاسخ به این سوال که هدف نمایشگاه »به نام زن و به رنگ 
انسان« چیســت، اظهار کرد: این مجموعه هنری بیشتر درباره آدم ها در شرایط مختلف است که 
طی آن انســان ها، فیگورها و شخصیت های مختلفی را مشــاهده می کنیم.شفیعی خاطرنشان 
کرد: ابعاد و ویژگی های مختلف انســانی در این آثار بیان و عرضه می شــود از جمله خصوصیات 
اخالقی، مبارز و جنگجو بودن؛ همچنین آثار این مجموعه با ذهنیت انســان ها سر و کار دارد.وی 
تصریح کرد: هنر جایگاه خاصی در جامعــه دارد، به ویژه اینکه زنان هــم می توانند در این عرصه 
بدرخشند. در حقیقت زنان زیادی هســتند که هنر را دوست دارند، به دنبال هنر می روند و هنر در 

زندگی آنها جاری است.
این بانوی هنرمند اظهار کرد: هر فردی که در عرصه هنر فعالیت می کند می تواند جدی تر به دیگر 
بخش ها و عرصه های زندگی نگاه کند، بنابراین هنر می توانــد یک دید متفاوت به زندگی افراد و 
خانواده ها بدهد.وی که در سبک نقاشی مدرن و رنگ و روغن کار می کند، اضافه کرد: نگاه به همه 
آثار جنسیتی نیست چون به دنبال عبارت »به نام زن« به رنگ انسان آمده است، بنابراین رویکرد 
انسان محور است هر چند به زن و ابعاد شخصیتی او نزدیک تر اســت؛ چرا که ما زن هستیم و با 
ذهنیت و ایده های زنانه این کارها را خلق کرده ایم. نیمه اول زن و نیمه دوم انسان بودن است که 
مهم تر است.شفیعی خاطرنشــان کرد: غم در همه کارها، اثر دلتنگی است که با رنگ های خاص 
کشیده شــده و ســعی کرده ایم با این رویکرد حس و حال آثار را به مخاطب نشان دهیم. البته 
شماری از آثار شادی آفرین اســت و رنگ های قرمز و آبی دارد؛ در واقع ســعی کرده ایم با تلفیق 
رنگ ها، شخصیت  ها و ویژگی هایی را که می خواهیم نشان دهیم.به گفته وی، ممکن است بیشتر 
کارها نسبت به موضوع به سمت و سوی رنگ های تیره رفته باشند؛ اما در مجموع همه این گونه 
نیســتند.نقاش و هنرمند اصفهانی گفت: در نقش و نگار همه کارها آدم ها را در شــرایط مختلف 
نشان داده ایم؛ ممکن است یکی از آنها در جنگ و مبارزه باشد که در آن شرایط نشان داده می شود 
یا فردی دیگر دلتنگی دارد و همین حس در اثر به چشم می آید یا تصویر زنی است که رها شدن و 
آزادی را دنبال می کند.وی تصریح کرد: در مجموع ویژگی ها، دغدغه های رنگارنگ و متنوع آدم ها 
در مجموع آثار به چشم می خورند که در واقع دغدغه های مختلف انسان در شرایط مختلف است و 
آدم های مختلف با ویژگی ها و شرایط مختلف نشان داده می شود.شفیعی درباره اینکه آثاری که 
به این موضوعات می پردازد، دچار چه آسیب ها و چالش هایی هستند، افزود: گاهی در حال بیان 
موقعیت ها هستند و بیشتر هنرمندان تالش می کنند واقعیات را بیان کنند، هرچند هر هنرمندی 
تفکر و ایده مختص به خود را دارد؛ اما به طور معمول به دنبال واقعیت هاست.وی تاکید کرد: عموم 
مردم می توانند مخاطب این مجموعه باشند؛ امابه خاطر سبک کارها برخی بیشتر آن را می پسندند 
و شاید به خاطر نام و عنوان نمایشگاه خانم ها و نســل جوان بیشتر از نمایشگاه استقبال کنند.به 
گزارش ایمنا، نمایشگاه »به نام زن به رنگ انسان« ســیزدهم آبان ماه در گالری اکنون واقع در 

خیابان مارنان افتتاح شده است و تا هجدهم آبان ماه ادامه دارد.

خبر  روزفرهنگ

 معاون طبیعی محیط زیست
 استان اصفهان:

تکمیل مرکز بازپروری 
حیات وحش کاله قاضی 
نیازمند بودجه کالن است

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی 
اداره کل حفاظــت محیط زیســت اصفهان 
گفت: تکمیل و تجهیز مرکز بازپروری حیات 
وحش کاله قاضی اصفهــان نیازمند بودجه 
کالن است.حســین اکبــری در گفت وگو با 
خبرنگار مهر، وجود مراکــز بازپروری برای 
معاینه و درمــان حیوانات را در هر اســتان 
ضــروری دانســت و اظهار داشــت: مراکز 
بازپــروری نیاز واقعی بــرای حیات وحش 
اســت زیرا حیات وحش از پرنده تا خزنده 
و پستاندار گوشــتخوار و علفخوار و … تنوع 
گونه ای دارنــد، از این رو وجــود یک مرکز 
قرنطینه و تیمــارداری و بازپــروری در هر 
اســتانی متناســب با بودجه، جزو نیازهای 
اساسی هر استان است.وی ادامه داد: مرکز 
بازپروری حیات وحــش اصفهان در منطقه 
حفاظت شــده و پناهگاه حیات وحش کاله 
قاضی با مشارکت ارزشــمند یکی از صنایع 
سبز استان در راستای مسئولیت اجتماعی، 
طراحی و عملیات اجرایی آن در سال ۱۳۹۷ 
آغاز شد؛ اما تکمیل آن هزینه ها و بودجه کالن 
و قابل توجهی نیاز دارد.معاون محیط زیست 
طبیعی و تنوع زیستی حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان با اشــاره به اینکه این مرکز 
اکنون سه بخش دارد، افزود: سایت نگهداری 
گوشــت خواران، نگهداری علف خــواران و 
نگهداری پرندگان در ایــن مرکز پیش بینی 
شده و در آینده نیز بخشی برای خزندگان نیاز 

خواهد شد که اضافه می شود.

شنبه 14  آبا ن 1401 / 10 ربیع الثانی 1444 / 05 نوامبر 2022 / شماره 3664
مدیر پروژه چهارباغ عباسی مطرح کرد:

خیابان شیخ بهایی؛ تردد ممنوع 
مدیر پروژه چهارباغ عباسی گفت: زیرسازی کف خیابان شیخ بهایی با استفاده از بتن، با قطر ۱۰ سانتی متر 
و بلوکاژ ۲۰ سانتی متر در حال انجام است و از این پس شــاهد تردد خودروها در این خیابان )حدفاصل 
چهارباغ عباسی تا کوچه هتل شیخ بهایی( نخواهیم بود.محمدعلی سمیعی اظهار کرد: پس از کف سازی 
خیابان چهارباغ عباسی در حال حاضر چند پروژه محوری در راستای زیباسازی و فراهم آوردن محیطی آرام 
برای حضور خانواده ها در این مسیر در حال اجراست.وی افزود: در حال حاضر سه پروژه عمرانی از جمله 
زیرسازی کف خیابان شیخ بهایی، کف سازی خیابان عالم آرا و پارک شهید رجایی )پشت بدنه ضلع شرقی 
چهارباغ( توسط سازمان نوسازی و بهسازی و مناطق یک و سه در حال اجراست که امیدواریم رضایت کسبه 
و شهروندان را فراهم کند.مدیر پروژه چهارباغ عباسی با اشاره به مشخصات سه پروژه عمرانی شاخص 
چهارباغ، گفت: پروژه زیرســازی کف خیابان شــیخ بهایی به طول حدود ۶۰ متر و عرض ۷۰ متر در حال 
اجراست، البته با توجه به اینکه در حال حاضر رودخانه زاینده رود از نعمت آب کم بهره است، سعی کردیم در 
پروژه های عمرانی با طراحی و اجرای آب نماها، زمینه نشاط شهروندان را فراهم کنیم.مدیر پروژه چهارباغ 
ادامه داد: در پروژه خیابان شیخ بهایی یک آب نما و یک حوض مدرن به صورت مربع به طول و عرض دو 
متر احداث می شود.سمیعی افزود: زیرسازی کف خیابان شیخ بهایی با استفاده از بتن به قطر تقریبی ۱۰ 
سانتی متر و بلوکاژ ۲۰ سانتی متر انجام شده است که از شاخصه های این پروژه محسوب می شود و از این 

پس شاهد تردد خودروها حدفاصل چهارباغ عباسی تا کوچه هتل شیخ بهایی نخواهیم بود.
 

مدیر منطقه ۱۴ شهرداری خبر داد:

آسفالت معابر شهرک کوثر با هزینه ۴۰ میلیارد ریال
مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان گفت: به منظور تامین رفاه حال شهروندان آسفالت معابر شهرک کوثر 
این منطقه به مســاحت ۱۲ هزار مترمربع با هزینه ای بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال انجام شد.به گزارش ایمنا، 
محمدمهدی کریمی با اشاره به رسیدگی به مطالبات شهروندان منطقه ۱۴، اظهار کرد: شهرک هزار واحدی 
کوثر واقع در خیابان امام خمینی)ره( منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان یکی از پروژه های محرک توسعه در 
این منطقه است که از جمله مشکالت و درخواست های شهروندان این شهرک تامین محل های آموزشی، 
افزایش سرانه فضای سبز، جمع آوری زباله و آسفالت معابر آن است.وی با بیان اینکه مدیریت شهری 
وظیفه دارد از طریق پیگیری و مذاکره با دستگاه های ذی ربط یا به صورت مستقیم و بی واسطه در راستای 
رفع مشکالت شهروندان اقدام کند، ادامه داد: برای رفع مطالبات شهروندان شهرک کوثر در زمینه سرانه 
فضای سبز و فضای آموزشــی گفت وگوهای مثبتی با شرکت توسعه مســکن انجام گرفت که منجر به 
تفاهم نامه هایی در این زمینه شده است.مدیر منطقه ۱۴ شــهرداری اصفهان افزود: به منظور تامین رفاه 
حال شهروندان نیز آسفالت معابر شهرک کوثر به مساحت ۱۲ هزار مترمربع با هزینه ای بالغ بر ۴۰ میلیارد 

ریال ظرف مدت یک هفته در آبان ماه امسال انجام شد.
 

مدیر منطقه ۹ شهرداری مطرح کرد:

ساماندهی حریم منارجنبان در گرو همکاری میراث 
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان با بیان اینکه بر اساس آمارها، منارجنبان بیشترین تعداد بازدیدکننده را در میان 
آثار تاریخی این شهر داشته است، گفت: از دو سال پیش برای حریم این اثر تاریخی طرحی تعریف کرده ایم، 
اما سازمان میراث فرهنگی اصفهان تاکنون مجوز الزم را برای ساماندهی حریم منارجنبان صادر نکرده است.

سیدسلمان قاضی عسگراظهار کرد: بر اساس آمار سازمان میراث فرهنگی، منارجنبان بیشترین تعداد بازدیدکننده 
را در میان آثار تاریخی داشته است و این موضوع، وظیفه شهرداری را در قبال این اثر تاریخی دوچندان می کند.
وی ادامه داد: یک فضای سبز در سمت غرب منارجنبان قرار دارد و فضای سمت شمال آن نیز آزادسازی شده 
است، اما به صورت خاکی رها شده و سال های زیادی است که این فضاها با همین شرایط باقی مانده و وضعیت 

ناخوشایندی دارد، بنابراین باید برای احترام به آثار باستانی و بازدیدکنندگان این محوطه ساماندهی شود.

با مسئولان

طبق بررسی هایی که در این دوره از فعالیت مدیریت 
شهری انجام دادیم، برخی از مسیرها استانداردهای الزم را 
نداشتند. در این راستا در کمسیون حمل ونقل شورای شهر، 
شهرداری و معاونت حمل ونقل و ترافیک را ملزم کردیم 
که مسیرهای احداث شده را مجددا بررسی کنند و اگر 
مسیری استانداردهای الزم را ندارد، درصورتی که قابلیت 
استانداردسازی داشته باشد با اقدامات الزم آن را به سمت 
استانداردسازی ببرند، اما مسیری که به هیچ عنوان قابلیت 

استانداردسازی ندارد، جمع آوری شود

 عضو کمیسیون هوشمند سازی و حمل ونقل شهری شورای اسالمی از استانداردسازی مسیرهای دوچرخه سطح شهر خبر داد ؛

چرخ دوچرخه سواری؛ بر مراد اصفهانی ها

 عضو کمیسیون هوشمند سازی و حمل ونقل شهری شورای 
اســالمی شــهر اصفهان از استانداردســازی مسیرهای 
دوچرخه سطح شهر خبر داد و گفت: احداث مسیرهای دوچرخه یکی از 
معضالت ترافیکی بعضی از معابر شهر اصفهان بود که اکنون به دنبال این 
هستیم که این مسیرها مجهز و ایمن شود تا شــاهد تردد آسان و روانی 
باشیم.محمدرضا فالح در گفت وگو با ایسنا، درباره سرنوشت مسیرهای 
دوچرخه سواری احداث شده در سطح شــهر اصفهان، اظهار کرد: یکی از 
معضالت ترافیکی بعضی از معابر شهر اصفهان، احداث مسیرهای دوچرخه 
بود که در دوره گذشــته در بعضی از خیابان ها به صــورت عجوالنه و بدون 
کارشناسی انجام شد و عرض برخی از معابر به دلیل احداث این مسیرها 
کاهش پیدا کرد.وی با اشاره به اینکه در دوره قبلی مدیریت شهری برای 
ترویج فرهنگ دوچرخه سواری با بررسی های کارشناسی که انجام داده 
بودند در برخی از معابر سطح شهر مسیرهای ویژه دوچرخه احداث کرده 
بودند، گفت: متاسفانه پس از احداث این مسیرها نه تنها از آن ها استقبال 
نشد، بلکه در سطح شهر و مناطق شهرداری شاهد اعتراضات مردمی بودیم 
که چرا برخی از این مسیرها به صورت استاندارد احداث نشده است.فالح 
افزود: به دنبال این هستیم که مسیرهای دوچرخه شهر مجهز و ایمن شود 
و مجوز شورای ترافیک را برای این مسیرها بگیریم، ضمن اینکه تدبیری 
می اندیشــیم که شــاهد تردد آســان و روان در خیابان هایی باشیم که 

مسیرهای دوچرخه احداث شده است.عضو کمیسیون هوشمند سازی و 
حمل ونقل شهری شورای شهر اصفهان با بیان اینکه مشکالتی که برخی از 
مسیرهای دوچرخه سواری ایجاد می کردند راه حلی نداشت، توضیح داد: 
احداث مسیرهای دوچرخه سواری در برخی از مناطق برای تردد شهروندان 
و وسایل نقلیه ازجمله خودروها و حتی دوچرخه سواران مشکالتی را ایجاد 
کرده بود که گاهی جبران ناپذیر بود و منجر به  تصادفات می شد. به عنوان 
نمونه مدتی پس از احداث مســیر دوچرخه ســواری در خیابان پروین 
حادثه ای اتفاق افتاد که منجر به فوت یک شهروند دوچرخه سوار شد.وی 
در پاسخ به اینکه مدیریت شهری برای اصالح این مسیرها چه کرد؟ گفت: 
طبق بررسی هایی که در این دوره از فعالیت مدیریت شهری انجام دادیم، 
برخی از مسیرها استانداردهای الزم را نداشتند. در این راستا در کمسیون 
حمل ونقل شورای شهر، شهرداری و معاونت حمل ونقل و ترافیک را ملزم 
کردیم که مسیرهای احداث شده را مجددا بررســی کنند و اگر مسیری 
اســتانداردهای الزم را ندارد، درصورتی که قابلیت استانداردسازی داشته 
باشد با اقدامات الزم آن را به سمت استانداردسازی ببرند، اما مسیری که 
به هیچ عنوان قابلیت استانداردسازی ندارد، جمع آوری شود.فالح ادامه داد: 
پس از بررســی های به عمل آمده مشــخص شــد برخی از مسیرهای 
دوچرخه ســواری به هیچ عنوان قابلیت استانداردسازی نداشتند و باعث 
ایجاد معضالت ترافیکی شده بودند، بنابراین مسیرها جمع آوری شدند و 

بقیه مسیرها مجهز و ایمن شدند. وی با اعالم اینکه برخی از مغازه داران از 
مسیرهای موجود استفاده شخصی می کنند، اضافه کرد: همچنین بعضی 
از مسیرها بارانداز برخی از صنوف شده اند و می بینیم که برخی از مغازه ها 
وسایل خودشان را در این مسیرها می گذراند. در این راستا اقدامات الزم را 
انجام دادیم که شاهد این اتفاقات نباشیم و رکاب زنان بتوانند مسیر خود 
را راحت طی کنند.عضو کمیسیون هوشمند ســازی و حمل ونقل شهری 
شورای شهر اصفهان خاطرنشان کرد: »در حال حاضر در برخی از مناطقی 
که نیاز داشته باشند مسیرهای دوچرخه سواری احداث شود، در صورت 
داشتن شرایط الزم این کار را ادامه می دهیم. برای اجرایی شدن این کار 
بودجه الزم نیز پیش بینی شده اســت.وی در خاتمه گفت: اگر بتوانیم در 
برخی از معابر مسیرهای دوچرخه را جداسازی کنیم تا آسایش، آرامش و 
امنیت را بــه شــهروندان رکاب زن را تامیــن کنیم، در ترویــج فرهنگ 

دوچرخه سواری و حمل و نقل پاک اقدام موثری انجام داده ایم«.
کالن شهر اصفهان بالغ بر دو میلیون نفر جمعیت دارد و در گذشته به شهر 
دوچرخه ها نیز خوانده می شد و آن زمان که تردد وسایل نقلیه موتوری در 
این باغ شهر تاریخی کمتر رواج داشت، دوچرخه سواری طرفداران زیادی 
داشــت، اما در حال حاضر که به طور تقریبی هر شهروند یک خودرو دارد، 
دوچرخه سواری روز به روز کمرنگ می شود، لذا مدیران و مسئوالن شهر 

باید فکری به حال شرایط دوچرخه سواری کنند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی 
از بررسی و جمع بندی مرکز پژوهش های مجلس 
درخصوص اقدامات صورت گرفتــه در مرمت گنبد 
مسجد جامع عباسی و مسجد شیخ لطف ا...خبر 
داد و اعالم کرد که اقدامات صورت گرفته در مرمت 
این دو گنبد غیراســتاندارد و خــارج از عرف و علم 
مرمت بوده و باید ســریع تر متوقف شــود.مهدی 
طغیانی در صفحه رسمی خود در اینستاگرام ضمن 

ارائه تصویری از گنبد مسجد جامع عباسی همراه با 
تیتر »نوسازی به جای مرمت!« و همچنین تصاویر 
از متن تذکر وی به عزت ا... ضرغامی، وزیر میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، نتیجه 
مرمت گنبد مسجد جامع عباسی را در چهار بند زیر 
منتشر کرده است:۱- اقدامات صورت گرفته مرمت 
نبوده، بلکه نوسازی است. از ۱۶۰ سال پیش تا سال 
۱۳۸۹ هیچ گونه تغییری بر کاشی های شکم گنبد 
رخ نداده بود، اما در مرمت اخیر کاشــی های شکم 
گنبد نیز تخریب و تعویض شــده است.۲-طرح یا 
طرح های مرمِت کارشناسی شده که توسط کمیته 

یا شورای فنی تایید شود اصال وجود نداشته! طرح 
مطالعاتی صحیحــی برای مرمت انجام نشــده و 
درواقع سلیقه فردی یا گروهی در این امر دخیل بوده 
اســت.۳- در خصوص اجرای طرح نیز متاسفانه 
نظارت مناســبی صورت نگرفته است. عدم وجود 
طرح جامع مرمــت، طوالنی شــدن فرآیند اجرا، 
تغییرات مدیریتی و نبود نگاه کارشناســی ازجمله 
دالیل عدم نظارت است.۴-کیفیت مواد و مصالح 
به کاررفته و رنگ و شــکل نقوش آن با کاشی های 
قدیمی همخوانی ندارد و متاســفانه در این زمینه 

نظارتی نیز وجود نداشته است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

مرمت گنبد مسجد جامع عباسی و مسجد شیخ لطف ا... باید 
متوقف شود

رییس اداره هماهنگی و نظارت خدمات شهری:

آبگرفتگی خاصی در شهر اصفهان نداشتیم
رییس اداره هماهنگی و نظارت خدمات شهری اصفهان گفت:با وجود بارندگی خوبی که شاهد آن بودیم، آب گرفتگی خاصی در معابر، خیابان ها و بزرگراه های شهر 
اصفهان نداشتیم.رامین میرعسگری اظهار کرد: در پی اعالم سازمان هواشناسی مبنی بر احتمال بارش باران رحمت الهی در شهر اصفهان، ۴۵ اکیپ ستاد سیل در 
سطح مناطق پانزده گانه شهر مستقر بودند.وی افزود: با توجه به اتخاذ تدابیر الزم برای پیشگیری و جلوگیری از موارد آب گرفتگی و خطرات احتمالی، به رغم بارندگی 
خوبی که شاهد آن بودیم، آب گرفتگی خاصی در سطح معابر، خیابان ها و بزرگراه های شهر نداشتیم.رییس اداره هماهنگی و نظارت خدمات شهری اصفهان با بیان 
اینکه مجموع خدمات شهری آماده انجام فعالیت برای خدمت رسانی بهینه به شهروندان هستند، تصریح کرد: با توجه به پیش بینی اقدامات الزم در خصوص الیروبی 
و کنترل سپتیک ها و نقاط حساس معابرانجام شده بود، مشکل خاصی به لحاظ آب گرفتگی معابر نداشتیم و نیرو های شهرداری آماده باش بودند.وی ادامه داد: 

بر اساس اعالم سازمان هواشناسی، احتمال بارندگی همچنان وجود دارد، از این رو اکیپ های خدمات شهری و مدیریت بحران در هر لحظه آمادگی الزم را دارند.

انجمن شعر دیدار 
»برای وطنم« به 

گیالن می رود
مدیــر آفرینش های ادبــی حوزه 
هنری اســتان اصفهان از برگزاری 
دوازدهمین دیدار انجمن شعر دیدار 
با موضوع »برای وطنم« در اســتان 
گیالن و اردوگاه ساحلی شهر زیباکنار 

خبر داد.

عکس خبر  



شنبه 14  آبا ن 1401 / 10 ربیع الثانی 1444 / 05 نوامبر 2022 / شماره 3664

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

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

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

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

منبع : رسالت

 IEC/17025 مدیر عامل آبفای استان اصفهان از دریافت گواهینامه استاندار
مدیریــت کیفیــت آزمایشــگاه بــرای ســه آزمایشــگاه میکروبیولوژی و  
فیزیکوشــیمیایی آب و فاضالب در سطح اســتان اصفهان خبر داد.حسین 
اکبریان در نشســتی که با حضور کارگروه ممیزی شــرکت مهندسی آبفای 
کشور و کارشناسان آزمایشگاه ها برگزار شــد، گفت: این گواهینامه ها پس از 
استقرار روش ها و دســتورالعمل های انجام آزمون، آموزش کارشناسان این 
آزمایشگاه، انجام آزمون های مهارت و مقایسات بین آزمایشگاهی و بررسی 
های دقیق برای آزمایشگاه های باکتریولوژیک تصفیه خانه فاضالب جنوب 
اصفهان، آزمایشــگاه باکتریولوژیک آب شاهین شــهر و آزمایشگاه فیزیکو 
شیمیایی آب منطقه اردســتان اخذ شــده که این مهم با تالش های شبانه 
روزی مدیر و کارشناســان آزمایشگاه های شــرکت آبفای اصفهان به دست 
آمده اســت.مدیر عامل آبفای اصفهان با تاکید بر این کــه انجام ممیزی در 
آزمایشگاه های سراسر استان باید به صورت مستمر انجام شود، خاطرنشان 
کرد: آزمایشگاه مرکزی آب و فاضالب آبفای استان اصفهان تنها آزمایشگاه 
مرجع و دارای گواهینامه بین المللی استاندارد IEC/17025 در سطح کشور 
به شمار می رود که در مواقع بحران به شــرکت های آب و فاضالب در سایر 
استان ها نیز ارائه خدمات می کند و جوابیه آزمون های صادر شده از سوی این 
آزماشگاه دارای اعتبار بین المللی است.اکبریان با اشاره به قدمت 55 ساله 
تاسیس شبکه فاضالب شهر اصفهان افزود: شــرکت آبفای استان اصفهان 
 یکی از قدیمی ترین شــرکت های آب و فاضالب در ســطح کشور محسوب

 می شود و با وجود گذشــت ســال های متمادی از فعالیت آن همچنان با 
چابکی، سرزندگی و با در اختیار داشــتن نیروی انسانی متعهد و  متخصص 
در حال فعالیت است.وی خاطرنشــان کرد: جمعیتی بالغ بر چهار میلیون و 
380 هزار نفر از نعمت آب شرب تصفیه خانه آب اصفهان بهره مند هستند که 
با آزمایش های مستمر توسط آزمایشگاه های شرکت آب و فاضالب استان، 
کیفیت آن مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد و توسط ناظرین مرکز بهداشت 

استان نیز همواره مورد تایید است.

دریافت گواهینامه استاندارد  IEC /17025 مدیریت کیفیت آزمایشگاه 
برای 3 آزمایشگاه میکروبیولوژی آب وفاضالب در استان اصفهان

در قالب پویش »شهر زندگی، شهروند مسئول«؛

سازمان پسماند اصفهان به شهروندان مسئول جایزه می دهد

مدیرعامل سازمان مدیریت پســماند شــهرداری اصفهان گفت: در راستای 
مباحث آموزشی در حوزه مدیریت پسماند پویش بزرگ »شهر زندگی، شهروند 
مسئول« در حال اجراست که در ذیل این پویش برنامه »بازیار« اجرا می شود.

غالمرضا ســاکتی اظهار کرد: در راستای مباحث آموزشــی در حوزه مدیریت 
پســماند، پویش بزرگی با عنوان »شــهر زندگی، شهروند مســئول« در حال 
اجراست که در ذیل این پویش برنامه »بازیار« اجرا می شود که در این راستا 
25 برنامه آموزشــی با 3300 نفر مخاطب و 5200 نفرساعت مباحث آموزشی 
توسط سازمان مدیریت پسماند در حال اجراست.وی با بیان اینکه در سه ماهه 
دوم سال جاری 25 برنامه آموزشی توسط سازمان مدیریت پسماند برگزار شد، 
افزود: از این موارد می توان به ویژه برنامه روز بدون پالستیک اشاره کرد که در 
این راستا کیسه های پارچه ای در بازارهای روز کوثر توزیع شد.مدیرعامل سازمان 
مدیریت پسماند شهرداری اصفهان ، ادامه داد: در برنامه بازیار که ذیل پویش 
»شهر زندگی، شهروند مسئول« در حال اجراست، مشخصات شهروندانی که به 
ایستگاه های دریافت پسماند خشک مراجعه می کنند، دریافت می شود و طی 

بازه زمانی سه ماهه قرعه کشی هایی انجام و جوایز نفیسی به آن ها اهدا خواهد 
شد.وی ادامه داد: جشن بزرگی روز بیست وپنجم اسفندماه سال جاری برگزار 
می شود تا از شهروندانی که بیشترین مشــارکت را در تحویل پسماند خشک 

داشتند، تقدیر و جوایز نفیسی به آن ها اهدا شود.

یک شرکت دانش بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان موفق 
به کســب جایزه برتر انجمن پارک های علمی آســیا در ســال 2022 شد.به 
گزارش ایرنا، روابط عمومی شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان اعالم کرد: 
گروه »بسپار شیمی ســپیدان«از شــرکت های دانش بنیان مستقر در این 
شهرک پس از قرارگیری در میان چهار شرکت برتر پارک های علمی و فناوری 
آســیا، موفق به کســب جایزه )Excellence( شــرکت های دانش بنیان 

انجمن پارک های علمی آســیا )ASPA( در ســال 2022 شــد.این شرکت 
دانش بنیان با تولید محصوالت »کامپاندی« و ارائه 40 محصول دانش بنیان 
اختصاصی، قابلیت تجاری سازی محصوالت، ارائه خدمات آزمایشگاهی در 
حوزه های شیمیایی و کشاورزی با هدف سودآوری باال، تامین زنجیره ارزش 
 و دسترســی به دانش موفق به حضور در جمع چهار شرکت برتر دانش بنیان

 آسیایی شد.

مدیر دفتر مطالعات و بررسی های فنی فاضالب شرکت آب و فاضالب اصفهان 
گفت: هم اکنون چهار هزار لیتر در ثانیه از پساب تولید شده در استان، در اختیار 
صنعت و آبیاری گیاهان غیر مثمر قرار می گیرد.به گزارش ایرنا، روابط عمومی 
شرکت آب و فاضالب اصفهان به نقل از سعید شمسایی افزود: طی قراردادهای 
منعقد شده با واحدهای صنعتی، 2 هزار لیتر در ثانیه پساب در اختیار صنعتگران 
و 2 هزار لیتر در ثانیه برای آبیاری فضای سبز و استفاده در کشاورزی غیر مثمر 
تخصیص داده شده است.وی با اشــاره به اینکه یکی از راه های دسترسی به 
آب و توسعه پایدار استفاده از پساب در مصارف صنعتی و کشاورزی غیر مثمر 
است، اضافه کرد: اکنون 30 تصفیه خانه فاضالب در استان اصفهان در مدار بهره 
برداری قرار دارد.مدیر دفتر مطالعات و بررســی های فنی فاضالب اصفهان با 
بیان اینکه استفاده بهینه از منابع آب موجود و توجه بیشتر به منابع جایگزین 
آب، امری ضروری است خاطر نشــان کرد: بازیابی و اســتفاده مجدد از آب 

خاکستری یکی از راهکارهای مناسب و پایدار برای کاهش میزان مصرف آب 
شرب در منازل، صنایع، ساختمان های تجاری و اداری و نیز آبیاری فضای سبز 
و تغذیه آبخوان هاست.شمسایی، کمک به احیای رودخانه زاینده رود را یکی 
از مزیت های اســتفاده از بازچرخانی آب دانست و اظهارداشت: با استفاده از 
پســاب در صنعت می توان به احیای رودخانه امیدوارتر بود چرا که هر چقدر 
بهره برداری از این رود برای مصارف صنعتی کمتر شــود، احتمال احیای دائم 
آن بیشتر می شود.وی با اشاره به وقوع مستمر پدیده خشکسالی در دهه اخیر 
در کشور تصریح کرد: محدودیت شدید منابع آبی یکی از تبعات ناشی از پدیده 
خشکسالی اســت که بهره برداران از منابع آبی را با چالش های متعدد مواجه 
کرده و بر این اساس بازچرخانی آب و استفاده از پســاب یکی از راهکارهای 
برون رفت از این چالش و دسترسی به آب پایدار است.شرکت آب و فاضالب 

اصفهان،  یکصد شهر و ۹48 روستای استان را تحت پوشش دارد.

یک شرکت اصفهانی جایزه برتر انجمن پارک های علمی آسیا را کسب کرد

چهار هزار لیتر در ثانیه از پساب استان اصفهان در صنعت و فضای سبز مصرف می شود
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