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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

سهمیه بنزین دوباره 20 لیتر شد؛

باالخره چی؟ باالخره چقدر؟!

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:   

همه گروه های سنی مبتال 
به »امیکرون« می شوند

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان 
مطرح کرد:

حذف ارز ترجیحی؛ کار 
صواب در زمان ناصواب

رییس اداره مراتع اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری :

کاهش 50 درصدی 
کشت گیاهان دارویی

تایید استاندارد بودن 
کیفیت 12 واحد تولیدی 

در اصفهان

مدیر کل میراث فرهنگی 
اصفهان مطرح کرد:

تخریب مجدد 
 بافت های 

تاریخی اصفهان

پرونده »آب« اصفهان روی میز مشترک 
شورای اسالمی شهر و اتاق بازرگانی؛

همگرایی نهادهای مختلف 
برای حل معضل آب

7

5

3

3

8

3

4

3

آگهی مزایده عمومی )نوبت اول( 

آگهی مزایده

سعید ابریشمی راد – شهردار شاهین شهر 

کورش صابری - شهردار

م الف: 1262519

م الف: 1262550

 شهرداری شاهین شهر به اســتناد مجوز شماره 2191/ش مورخ 1399/10/19 شورای اســامی شاهین شهر در نظر دارد 
بهره برداری از واحد خدماتی شماره 4 نگارستان واقع در میدان فاطمیه ساختمان نگارستان طبقه همکف ورودی شمالی 

را از طریق مزایده عمومی و بصورت اجاره، به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.  

متقاضیان جهت کسب اطاعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده می بایستی در ساعات اداری به واحد حسابداری شهرداری 

مراجعه و پیشــنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1400/11/17 به دبیرخانه حراست تحویل 

نمایند. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

شهرداری زیباشهر در نظر دارد با عنایت به مصوبه 6/235/ش مورخ 1400/10/27 شورای محترم اسامی شهر نسبت به 
فروش چهار قطعه پاک با کاربری مسکونی واقع در زیباشهر محله خولنجان خیابان فاطمیه از طریق مزایده عمومی 

اقدام نماید.

متقاضیان می توانند جهت تهیه اسناد مزایده تا روز سه شنبه مورخ 1400/11/12 به شهرداری زیباشهر واقع در بلوار امام 

خمینی)ره( میدان امام حســین)ع( خیابان امامزادگان مراجعه نمایند و تا پایان وقت اداری روز چهارشــنبه مورخ 

1400/11/13 پیشنهاد خود را تحویل دبیرخانه محرمانه شهرداری )واحد حراست( نمایند.

فعال کارگری:

 ادعای »کنترل تورم« صحت ندارد

مقام مسئول در ذوب آهن مطرح کرد؛

کمبود مواد اولیه؛ مشکل بزرگ فوالدسازان

علم بهتر است!
 اصفهان؛ رکورددار نگهداری جنین فریز شده در ایران

نوبت اول

چاپ اول

خبر در زاینده رود
 جاریست ...
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فرماندار اصفهان:

حمل و نقل بخش 
مرکزی نیازمند 
ساماندهی است
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هالکت سرکرده پاکستانی داعش در افغانستان
برخی منابع خبری و شبکه های اجتماعی پاکستان بامداد دوشنبه اعالم کردند که »اسلم فاروقی« 
سرکرده پاکســتانی گروه تروریستی داعش شــاخه خراسان ، در شــمال افغانستان به هالکت 
رسیده است.خبر کشته شدن تبعه پاکســتانی اهل منطقه »اورکزی« در شــمال غرب پاکستان 
درحالی در شــبکه های اجتماعی منتشــر می شــود که یک هفته پیش نیز پاکستان کشته شدن 
سخنگوی سابق گروه تروریستی تحریک طالبان در استان ننگرهار افغانستان را تایید کرد.هنوز هیچ 
مرکز و یا مقام رسمی پاکستان این خبر را تایید نکرده است. براساس این گزارش، عبدا... اورکزی 
با نام مستعار اسلم فاروقی که شاخه خراســان گروه تروریستی-تکفیری داعش را در افغانستان 
مدیریت می کرد، به ادعای برخی از منابع در افغانستان طی حمله ای در شمال این کشور کشته شد.

 
دیده بان حقوق بشر: 

به طالبان اعتمادی نیست
رییس بخش زنان سازمان دیده بان حقوق بشر در واکنش به سخنان ذبیح ا... مجاهد، سخنگوی 
طالبان مبنی بر بازگشایی مدارس دخترانه در سال جدید تحصیلی گفته  است که طالبان وعده های 
خود را زیر پا گذاشــته اند و »حرف آن ها هیچ ارزشــی ندارد«.به نقل از افق نیوز، هیتر بار، مسئول 
بخش زنان دیده بان حقوق بشر در صفحه توئیترش نوشته  است که طالبان در دوحه وعده دادند که 
هیچ محدودیتی برای تحصیل دختران و حقوق زنان برای کار وجود نخواهد داشت.خانم بار افزوده  

است که وعده ها و حرف طالبان »هیچ ارزشی ندارد«.
 

خیز »مکرون« برای جهت دهی به بحث های انتخاباتی
رییس جمهور فرانســه به دنبال آن اســت تا با منحرف کردن اذهان جامعه از بحــث مهاجرت، روی 
دســتاوردهای اقتصادی به عنوان برگ برنده در انتخابات ۲۰۲۲ تمرکز کند.به نقل از رویترز، امانوئل 
مکرون، کمتر از سه ماه مانده به آغاز رقابت های ریاست جمهوری ۲۰۲۲، مانور خود را روی پروژه های 
جدید در عرصه جذب سرمایه گذاری خارجی آغاز خواهد کرد تا از تبلیغ درباره رونق اقتصادی به عنوان 

شاهدی مبنی بر موفقیت برنامه اصالحات اقتصادی اش استفاده کند.
 

مردم صربستان به تغییرات قانون اساسی »آری« گفتند
به نقل از خبرگزاری تاس، الکساندر ووجیچ، رییس جمهوری صربستان گفت، پس از شمارش ۹۷ 
درصد آرا، بیش از ۶۰ درصد آن، به نفع تغییرات و اصالحات قانون اساســی است.همچنین میزان 
مشارکت ۳۰ درصد یا حضور بیش از ۱.۸ میلیون نفر از مردم صربستان واجد شرایط رای دادن در این 
همه پرسی اعالم شده است.رییس جمهوری صربســتان ادامه داد: من به مردم کشورم بابت رای 
دادن به تغییرات و اصالحات در قانون اساسی تبریک می گویم. صربستان یک سیگنال مثبت به 
جهان ارسال کرد. بر این باورم که ما می توانیم گام هایی را برای دموکراتیزه کردن و استقالل سیستم 

قضایی کشور برداریم. مابقی آرا تاثیری بر نتایج این همه پرسی نخواهد داشت.
 

ناتو درخواست های روسیه را رد کرد
استولتنبرگ می گوید ناتو با درخواست روسیه برای عدم عضویت کشورهای جدید موافقت نخواهد 
کرد.به نقل از اسپوتنیک، »ینس اســتولتنبرگ«، دبیرکل ناتو با انتقاد از درخواست های مورد نظر 
روسیه برای توقف گسترش و توسعه سازمان ناتو گفت: »این سازمان نظامی هرگز کشورهایی را که 
پس از سال ۱۹۹۷ به آن پیوسته اند، از عضویت خارج نخواهد کرد، اما آماده است با روسیه درباره 

کاهش تسلیحات گفت وگو  کند.«

فارین پالیسی:  چرا بایدن دیگر نمی تواند روابط ایران و چین را نادیده بگیرد؟

یک اتحاد قدیمی استراتژیک

فارین پالیســی در مطلبی به قلم »بردلی بومن« نوشــت: حســین 
امیرعبداللهیــان، وزیر امــور خارجه ایــران روز جمعه بــرای تعمیق 
توافق نامــه مشــارکت راهبــردی جامــع دو کشــور چیــن و ایران 
که ســال گذشــته امضا کردند، بــه پکن ســفر می کنــد. افزایش 
همکاری امنیتی چین و ایــران تهدیدی جدی بــرای منافع امنیتی 
آمریــکا، اســراییل و کشــورهای عرب خلیــج فارس اســت. برای 
 رســیدگی به این موضوع، دولــت بایدن اکنــون بایــد چندین گام

 فوری بردارد.
به گزارش »انتخاب«، در ادامه این مطلب آمده اســت: وانگ ونبین، 
ســخنگوی وزارت امور خارجه چین روز سه شنبه سفر امیرعبداللهیان 
به چین را تایید کرد و گفت: چین آماده همکاری با تهران برای تعمیق 

بیشتر مشارکت راهبردی همه جانبه چین و ایران است.
بیشتر همکاری پکن و تهران بر روابط اقتصادی و دیپلماتیک متمرکز 
است. در همین ارتباط، سازمان همکاری شــانگهای به رهبری چین 
و روســیه در ســپتامبر گذشــته به اتفاق آرا تصمیم گرفت ایران را به 

عضویت کامل خود در آورد. بنابراین، نادیده گرفتن پیامدهای امنیتی 
روابط چین و ایران اشتباه اســت. همکاری نظامی چین و ایران یک 
نگرانی تئوریک یا موضوعی مربوط به آینده نیســت. این مسئله هم 

اکنون در حال وقوع است.
خرید انــرژی از ایران توســط چیــن و تمایل به ســرمایه گذاری در 
ایــران حداقــل دو اثر منفــی امنیتی خواهد داشــت که با گذشــت 
زمان بدتــر می شــود. اول اینکــه ســرمایه گذاری چینــی محرک 
اقتصــادی و درآمدی بــرای ایران خواهد بــود. با بررســی عملکرد 
تهران در گذشــته می تــوان پیش بینی کــرد که ایــران بخش قابل 
توجهی از ایــن درآمــد اضافی را برای ســاخت زرادخانه موشــکی 
 و پهپادهــای خــود، پیشــبرد برنامــه هســته ای اش و ... صرف

 خواهد کرد.
به طور گســترده تر، ســرمایه گذاری اضافی چین به طور فزاینده ای 
اثربخشــی تحریم های ایاالت متحده علیه ایران را کاهش می دهد. 
این امر باعث تشــدید ناســازگاری ایران در مذاکرات در مورد برنامه 

هسته ای این کشــور خواهد شــد. حمایت چین همچنین احتمال 
شکست دیپلماسی و اقدام نظامی آمریکا و یا اسراییل برای جلوگیری 

از دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای را افزایش می دهد.
افزایش همکاری نظامی چین و ایران می تواند در طول زمان به طور 
قابل توجهی توانایی نظامی ایران را بهبود بخشــد. برای روشن شدن 
موضوع باید توجه داشت که همکاری نظامی چین و ایران یک نگرانی 
تئوریک یا موضوعی مربوط به آینده نیست، این مسئله هم اکنون در 

حال وقوع است. 
قرارداد مشــارکت راهبــردی جامع چیــن و ایران، الحــاق ایران به 
ســازمان همــکاری شــانگهای و ســفر وزیر امــور خارجــه ایران 
به چیــن در این هفته ســه چیــز را نشــان می دهــد کــه عبارتند 
از: همســویی رو به رشــد بین پکن و تهــران، نفوذ رو به رشــد پکن 
در خاورمیانــه و ایــن واقعیت که رقابــت قدرت های بزرگ شــامل 
 آمریــکا و چیــن تنهــا در اقیانــوس هنــد و اقیانــوس آرام رخ 

نخواهد داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره مذاکرات وین 
گفت:  بسیاری از جداول آماده شده و ستون های 
این جداول نیز آماده هســتند و بخشی از پرانتزها 
پاک سازی شدند.»سعید خطیب زاده« در نشست 
هفتگی با خبرنگاران ضمن تشریح آخرین تحوالت 
در حوزه سیاست خارجی به ســواالت خبرنگاران 
پاسخ داد.خطیب زاده به ســفر امیرعبداللهیان به 
عمان و قطر اشــاره کرد و گفت: در عمان دیداری 
با محمد عبدالســالم درباره آخرین وضعیت یمن 
داشــت و عالوه بر دیدار با امیر و وزیر خارجه قطر 
با اســماعیل هنیه دیدار و گفت وگو کرد.سخنگوی 
دستگاه دیپلماسی همچنین سفر امیرعبداللهیان 

به چین را مورد اشاره قرار داد و افزود: هیئت همراه 
متشــکل از هیئت سیاســی و اقتصادی بود. آغاز 
اجرایی شــدن تفاهم نامه ۲۵ ســاله در این سفر 

رقم خورد.
این دیپلمات ارشد کشــورمان در پاسخ به سوالی 
درباره روند مذاکرات وین اظهار داشــت: مذاکره 
کنندگان ارشد برای تنفسی به پایتخت ها بازگشته 
بودند و بر روی چهار متن اصلی تمرکز جلسات بود 
و در این مدت جلسات کارشناسی قطع نبود. بسیار 
ی از جداول آماده شــده و ستون های این جداول 
نیز آماده هستند، بخشــی از پرانتزها پاک سازی 
شــدند و توافقات درباره ایده ها تــا حدود زیادی 

انجام شــده و در حال تبدیل به کلمات هســتند. 
آنچه باقــی مانــده موضوعات کلیدی اســت که 
تصمیمات خاص سیاسی را می طلبد و واشنگتن 
باید تصمیمات خود را درباره مســائل باقی مانده 
اعالم کند.خطیب زاده بیان کــرد: اگر این اتفاقات 
رخ دهد با سرعت خوبی در حال رسیدن به توافق 

پایدار خواهیم بود.

»خطیب زاده« درباره مذاکرات هسته ای:

بخشی از پرانتزها پاک سازی شدند

رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: چین در دوران تحریم در کشورمان سرمایه گذاری کرد و بنابراین اجرای توافق ایران و چین در گرو به نتیجه رسیدن 
مذاکرات وین نیست.وحید جالل زاده درباره آغاز اجرای توافق ایران و چین، اظهار داشت: در حال حاضر جمهوری اسالمی ایران از یک سو در وین با گروه ۱+۴ در 
حال مذاکره برای لغو تحریم هاست و از سوی دیگر، مقامات کشورمان سفرهای مهمی را برای تقویت روابط ایران با شرق در دستور کار دارند.رییس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شــورای اســالمی بیان کرد: رییس جمهور در روزهای آتی سفر بسیار مهمی به روســیه خواهد داشت و این اقدامات 
نشان دهنده آن است که جمهوری اسالمی ایران همه ظرفیت های سیاست خارجی خود را در سبد مذاکرات وین و ارتباط با غربی ها قرار نداده است.وی در واکنش 
به ادعای برخی از افراد مبنی بر اینکه اجرای توافق ایران و چین در گرو به نتیجه رسیدن مذاکرات وین است، گفت: سال هاست که آمریکا تحریم های یکجانبه 
خود را علیه ایران اعمال کرده است، اما چین در دوران تحریم نیز از ایران نفت خریداری کرد، در کشورمان سرمایه گذاری کرد و ما هم بیشترین صادرات خود را به 

این کشور ارسال می کنیم و بر این اساس، اجرای توافق ایران و چین در گرو به نتیجه رسیدن مذاکرات وین نیست.

خبر روزواکنش رییس کمیسیون امنیت ملی به برخی ادعاها درباره توافق ایران و چین

وز عکس ر

سفر سردار قاآنی 
به نجف

منابــع خبــری عراقــی روز 
یکشــنبه از حضــور ســردار 
»اســماعیل قاآنی« فرمانده 
نیروی قدس سپاه پاسداران 
انقــالب اســالمی در نجــف 

اشرف خبر دادند.

طعنه یک روزنامه نگار به صدای مهیب غرب کشور
برترین ها: ساعت پایانی شنبه شب، برخی رسانه ها از شنیده شدن صدا های مهیب شبیه به انفجار 
و ضدهوایی در غرب کشور خبر دادند.دبیر شــورای امنیت کشور با رد هرگونه گمانه زنی درباره علت 
صدای مهیب در شهرستان اسدآباد استان همدان، گفت: صدای شــنیده شده ناشی از رعد و برق 
بوده و حادثه خاصی رخ نداده است.در واکنش به این صحبت، هیوا یوسفی، روزنامه نگار با انتشار 
تصویری از جعفر یازرلو، خبرنگار اخبار ۲۰:۳۰ که بین کاربران فضای مجازی مشــهور است، از زبان 

وی به طنز نوشت:  و اما بشنوید از رعد و برقی که به اذن پروردگار همزمان در ۴ استان شنیده شد!
  

انتقاد نماینده تهران از دولت »رییسی«
شرق به نقل از نماینده تهران نوشت: بودجه ۱۴۰۱ بودجه عجیب و غریبی است و دولت رویکرد خاصی 
دارد.احمد نادری  گفت:برای اولین بار است که دولت رسما به زیرمجموعه هایش نامه زده که حق ندارید 
با مجلس شورای اسالمی مذاکره کنید که بودجه دســتگاه  تان را افزایش دهند. این چیزی است که 
تاکنون به این معنا در این چند دهه وجود نداشته است.نادری عنوان کرد: حذف ارز ترجیحی به معنای 
اینکه ما کامل حذف کنیم و هیچ آلترناتیوی هم برای جبران نداشته باشیم، منجر به تبعاتی خواهد شد 
که احتماال در سال ۱۴۰۱ با آن مواجه هستیم .اینجا می گویم که بماند. ان شاءا...که این اتفاق نیفتد اما 
اگر به این سمت نرویم که آلترناتیوهای جدی داشته باشیم، با تبعاتی در سال آینده مواجه خواهیم بود.

 

ادعایی درباره یک انتصاب فامیلی دیگر در دولت »رییسی«
کانال »اخبار منفی فضای مجازی« مدعی شــد: الهام اکبری، همسر احمد نادری )نماینده مجلس( 
دومین پست دولتی خود را با امضای رییســی گرفت.اکبری که مدتی قبل »مشاور وزیر ارشاد در امور 
آموزش های شهروندی« شده بود، به تازگی با حکم رییس جمهور عضو »شورای فرهنگ عمومی کشور« 
نیز شد.  به نظر می رسد انتصابات فامیلی در دولت  رییسی به پاشنه آشیل دولت مبدل شده و هر روز 
ابعاد مختلفی از آن منتشر می شود. پیش از این »الهام اکبری« گزینه ریاست سازمان بهزیستی نیز بود.

احمدی نژاد: طالبان تهدیدی جدی برای همه جهان است
رییس جمهور پیشین ایران با اشــاره به این که طالبان نه جنبش دینی هستند و نه جنبش قومی،  
افزود: چین، روسیه و پاکستان از حمایت طالبان پشــیمان خواهند شد. محمود احمدی  نژاد، در 
مصاحبه اختصاصی با آماج نیوز گفته است گروهی که مخالف خواست مردم با زور اسلحه حاکم 
شــود،  یک تهدید جدی برای همه جهان اســت.به باور احمدی نژاد، طالبان از سوی آمریکایی ها 
حمایت شدند و در پاکستان تمرین دیده اند.وی تاکید می کند: در »فاریاب، پنجشیر« یا در هرجای 
دیگر افغانستان اگر فضای اظهار نظر مردم ایجاد شــود، طالبان با این روند مخالفت خواهند کرد.

رییس جمهور پیشــین ایران تصریح می کند که داعش و القاعده به سرعت در افغانستان در حال 
ســازماندهی هســتند و هر زمان که آماده شــدند یک تهدید جدی برای همه کشور های هم سایه 

خواهند بود.
 

خبر رسانه رسمی روسیه از دیدار »رییسی« و »پوتین« 
یک شبکه روسی اعالم کرد سفر »سید ابراهیم رییسی« رییس جمهور ایران به مسکو هفته آینده 
انجام خواهد شد.به نوشته خبرگزاری »رویترز«، شبکه روسی »روسیا-وان« اعالم کرده »والدیمیر 
پوتین« هفته آینده میزبان رییســی خواهد بود و یکی از محورهای این سفر حل مسائل پیرامون 
احیای توافق هسته ای است. رویترز نوشت، این شبکه تلویزیونی روسی در مورد روز آغاز این سفر 

یا محورهای آن جزئیات دقیقی ارائه نکرد.

کافه سیاست

روایت یک نماینده از علت 
پیگیری استیضاح وزیرکار

یک نماینده مجلس شــورای اسالمی گفت: 
وزیر کار خودش از نیروهایــی بود که در دولت 
قبل همیشــه منتقد وضع موجود محســوب 
می شــد، حال امروز همه قدرت در اختیار این 
برادر بزرگوار است و باید جوابگوی دغدغه های 
مردم باشد.اصغر سلیمی درباره مطرح شدن 
اســتیضاح حجت عبدالملکی وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی اظهار کرد: یکسری از مباحث 
در ماجرای اســتیضاح وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی مطرح اســت؛ امــا عمده ترین این 
بحث ها به کارگیری نیروهــا و انتخاب افرادی 
برای پســت های مدیریتی و معاونتی است،  
اینکه چرا افراد باتجربــه که در حوزه کار، تعاون 
و رفاه اشراف دارند، انتخاب نشده اند. نماینده 
مردم سمیرم در مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: انتصاب ها نشــان می دهد ســعی بر این 
بوده که افــرادی که در حوزه تعــاون، کار و رفاه 
اطالعاتی نداشــتند، به کارگیری شوند که این 
امر برای برخی نمایندگان ایجاد ســوال کرد و 
برای همین پیگیر استیضاح شدند. وی ادامه 
داد: حال باید اســتیضاح آقای وزیر به صحن 
بیاید، صحبت های ایشان و موافقان و مخالفان 
استیضاح را بشنویم و طبق آن ها تصمیم گیری 
شــود.این نماینده مجلس شــورای اسالمی 
درباه انتقادات به گفته هــای وزیر کار مبنی بر 
حل معضالت و مشکالت اشــتغال در کشور و 
شــعارهایی که در این خصوص پیش از وزارت 
داده بــود، بیان کرد: در ایــن خصوص فرصت 
محدود بوده و قضــاوت در یک فرصت ۳ الی 
۴ ماهه زود است؛ اما مردم انتظار دارند با توجه 
به شعارهایی که داده شــده بارقه های امیدی 
وجود داشــته باشــد. وی تاکید کرد: درست 
اســت که مردم انتظار ندارنــد در همین مدت 
همه چیز عملیاتی شــود؛ امــا در همین مدت 
هم باید یکسری نشــانه های مثبت به جامعه 
داده شــود و اقداماتی انجام می شد.  سلیمی 
یادآور شــد: آقای وزیر خودش در صحبت ها و 
مناظراتی که در تلویزیون داشت، عنوان می کرد 
که می توان تغییر رویه داد و مسائل و مشکالت 
حوزه اشتغال و تولید را حل کرد؛ حال امروز همه 

قدرت در اختیار این برادر بزرگوار است.

افزایش همکاری نظامی چین و ایران می تواند در طول 
زمان به طور قابل توجهی توانایی نظامی ایران را بهبود 
بخشد. برای روشن شدن موضوع باید توجه داشت که 
همکاری نظامی چین و ایران یک نگرانی تئوریک یا 
موضوعی مربوط به آینده نیست، این مسئله هم اکنون در 

حال وقوع است

بین الملل
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در کارگروه تایید صالحیت مدیران کنترل کیفیت صورت گرفت؛

تایید استاندارد بودن کیفیت 12 واحد تولیدی در اصفهان
در کارگروه تایید صالحیت مدیران کنترل کیفیت استان اصفهان، ۱۲ واحد تولیدی صالحیت کنترل 
کیفیت اســتاندارد را دریافت کردند. بنابراعالم روابط عمومی اداره کل اســتاندارد استان اصفهان، 
چهاردهمین کارگروه تائید صالحیت مدیران کنترل کیفیت استان با حضور مدیرکل استاندارد استان، 
معاون استانداردسازی و آموزش همچنین معاون ارزیابی و انطباق ومسئوالن مرتبط تشکیل شد. 
دراین کارگروه ۱۷ پرونده از مدیران کنترل کیفیت واحد های تولیدی بررســی و با تایید صالحیت 
۱۲ نفر از مدیران کنترل کیفیت به صورت قطعی یا مشــروط موافقت شد. همچنین ۲ مدیر واحد 
تولیدی این استان تایید صالحیت نشدند و با استعفای ۳ نفر از مدیران کنترل کیفیت موافقت شد.

برگزاری نمایشگاه فرش دستباف ایرانی در توکیو
سفارت ایران در توکیو با همکاری شرکت چیودا، میزبان نمایشگاه دو روزه فرش دستباف ایرانی در 
توکیو بود. در این نمایشگاه که  در محل سفارت برگزار شد، بیش از ٣٠٠ تخته فرش نفیس از شهر های 
قم، تبریز و کاشــان و همچنین تابلو فرش هایی در ابعاد گوناگون برای بازدید عالقه مندان به هنر و 
خالقیت بافندگان ایرانی به نمایش گذاشته شد.  تعداد قابل توجهی از مدیران شرکت های ژاپنی از 
بازدیدکنندگان این نمایشگاه بودند. شرکت چیودا با چندین فروشگاه از بزرگ ترین توزیع کنندگان 
فرش دستباف ایرانی در ژاپن محسوب می شود. طی چند سال گذشته سفارت کشورمان در توکیو 

میزبان تجار ایرانی مقیم ژاپن نیز در برگزاری نمایشگاه فرش ایران بوده است.

رییس کانون صنایع غذایی: 

گندم های وارداتی از روسیه مشکل مصرف انسانی ندارند
رییس هیئت مدیره کانون صنایع غذایی ایران گفت: مستندات حاکی از آن است که گندم وارداتی از مبدأ 
روسیه از لحاظ بهداشتی مورد تایید است و مشکلی برای مصرف انسانی ندارد.سید محمدرضا مرتضوی 
اظهار کرد: تاییدیه های وزارت بهداشت، سازمان ملی استاندارد و سایر مراجع ذی صالح، تایید گندم 
وارداتی از لحاظ بهداشتی را اعالم کرده است.وی بیان کرد: امروز مستنداتی از سوی شرکت بازرگانی 
دولتی ایران ارائه شده که نشان می دهد میزان ســرب موجود در گندم های وارداتی در حد استاندارد 
و طبیعی است و مجوزهای الزم برای مصرف انسانی گندم ها اخذ شده است.قبال برخی کارشناسان 
اذعان کرده بودند که محموله گندمی از روسیه وارد ایران شده که غیرمحرمانه این محموله گندم آلوده به 

میزان باالیی از سرب است، اما نتایج آزمایشات حاکی از تایید گندم وارداتی از لحاظ بهداشتی است.
 

فعال کارگری:

 ادعای »کنترل تورم« صحت ندارد
یک فعال کارگری گفت: داده ها و اطالعات رسمی نشان می دهد که ادعای »کنترل تورم« صحت ندارد 
و در بسیاری از کاالها و خدمات، شاهد جهش قیمتی هستیم؛ متاسفانه با این رویه که در پیش گرفته  
شده، به زودی سطح پوشش دستمزد به زیر ۱0 روز خواهد رسید.فرامرز توفیقی در ارتباط با معایب طرح 
کارت نان با وجود فشــارهایی که بر کارگران وجود دارد، اظهار کرد: در این شرایط، رونمایی از کارت نان، 
اوضاع را به مراتب بدتر می کند؛ این طرح، نگرانی و وحشت در میان کارگران ایجاد کرده به گونه ای که فکر 
می کنند دیگر نان خالی هم در دسترس شان نخواهد بود؛ وقتی یک مقام مسئول مثال رییس سازمان 
برنامه و بودجه در ارتباط با مسائل مهم مرتبط با معیشت مردم صحبت می کند باید تبعات اجتماعی و 
روانی صحبت هایش را درنظر بگیرد. مردم نگران گرانی بیشتر هستند و حق هم دارند.وی ادامه داد: مگر 
نمی گویند افزایش دستمزد کارگران تبعات تورمی دارد؟ خب انعقاد این کالم رسمی یعنی رونمایی از کارت 

نان، به خودی خود تبعات تورمی دارد.

سهمیه بنزین دوباره 20 لیتر شد؛

باالخره چی؟ باالخره چقدر؟!

طبق گفته معــاون وزیر اقتصاد در طرح جدید تنها قرار اســت ســاز و کار 
اختصاص بنزین تغییر کند و به جای تخصیص بنزین یارانه ای به خودرو 
این بنزین به افــراد و خانوار اختصاص داده  شــود. ســید محمد هادی 
سبحانیان درباره اظهارات برخی از کارشناسان مبنی بر تبعات تورمی طرح 
جدید بنزینی گفت: معتقدم اساسا این طرح برای جامعه به درستی تبیین 
نشده  است. مردم توجه داشته باشند در این طرح قرار نیست قیمت بنزین 
افزایش پیدا کند و دولت هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد.

وی ادامه داد: در طرح جدید تنها قرار است ساز و کار اختصاص بنزین تغییر 
کند و به جای تخصیص بنزین یارانه ای به خودرو، ایــن بنزین به افراد و 
خانوار اختصاص داده  شود. حتی در ابتدا بنا بر این بود که در ماه اول سهمیه 
بنزین خودرو همچنان باقی بمانــد و عالوه بر آن به افــراد فاقد خودرو، 

سهمیه بنزین اختصاص پیدا کند.

برنامه ای برای تغییر نرخ بنزین وجود ندارد
معاون امور اقتصــادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه اساســا در این طرح 
بنزینی هیچ برنامه ای برای تغییر نــرخ بنزین وجود ندارد، اظهارکرد: در 
شــرایطی که در این طرح صحبتی از افزایش قیمت ها نشده، صحبت از 

آثار تورمی آن نادرست است. در طرح جدید قرار بر این است که افرادی که 
پیش از این سهمیه بنزین نداشتند این سهمیه را دریافت کنند و بتوانند 
از سهمیه خود به هر ترتیبی استفاده کنند بنابراین صحبت از تبعات تورم 
طرح جدید یارانه بنزین یک بحث انحرافی است.سبحانیان درباره سازو 
کار فروش بنزین برای افراد فاقد خودرو و طراحی سامانه مورد نیاز برای 
آن گفت: این طرح ابتدا به صورت پایلوت در دو منطقه کیش و قشــم به 
اجرا می رســد و وزارت نفت در اجرای این طرح بســیار موثر است و کار 
اجرایی این طــرح را دو وزارتخانه نفت و نیرو بایــد انجام دهند و وزارت 
اقتصاد به عنوان یــک هماهنگ کننــده نقش خود را ایفــا می کند؛ اما 
همانطور که گفتم عملیات اجرایی بر عهده دو وزارت نفت و نیرو اســت و 
بستر و سازو کار خرید و فروش بنزین یارانه ای هم برای مردم مشخص 

و فراهم خواهد شد.

سهمیه بنزین خانوار کاهش می یابد؟
وی درباره کاهش سهمیه بنزین خانوار دو یا سه نفره که با احتساب ۱۵ لیتر 
بنزین به کمتر از ۶0 لیتر برای یک خانوار می رســد، تاکید کرد: در ابتدا باید 
بگویم آنچه که برای طرح جدید بنزینی مصوب و ابالغ شده اختصاص ۲0 

لیتر بنزین سهمیه ای به هر کد ملی است که ممکن است با نظر وزارت نفت 
تغییر کند؛ اما در نهایت آنچه که از تصویب آن اطــالع دارم، ۲0 لیتر بنزین 
سهمیه ای اســت. در ادامه باید بگویم که هر سیاستی که در کشور به اجرا 
برسد، افرادی از آن  منتفع  یا متضرر  می شوند و در این طرح دولت انبوهی 

از افرادی را که خودرو ندارند و از این یارانه محروم هستند، می بیند.

بی نصیب ماندن از یارانه بنزین
معاون وزیر اقتصاد افزود: این سیاست در راستای اجرای عدالت است. 
امروز انبوهی از مردم در کشــور خودرو ندارند و از یارانه بنزین اســتفاده 
نمی کنند حال اینکه ممکن اســت یارانــه بنزین خانوار دو یا ســه نفره با 
فرض اختصاص بنزین ۱۵ لیتری از یارانه ۶0 لیتری گذشــته کمتر شــود 
که این میزان برای خانواده ســه نفره به حدود ۴۵ هزار تومان می رسد که 
اندک و قابل اغماض است؛ اما در مقابل انبوهی از مردم از این طرح منتفع 
خواهند شد.سبحانیان با اشاره به زمان اجرای این طرح گفت: همانطور که 
رییس جمهوری اعالم کرده، دولت به سمت سیاست های یک شبه نخواهد 
رفت و این سیاســت ها با ایجاد آمادگی کامل بین مردم و مجری اجرای 

طرح به اجرا می رسد.

دبیر کمیســیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز اســتان 
اصفهان گفت: بر اســاس تبصره ۴ مــاده ۱۸ قانون 
مبارزه با قاچــاق کاال و ارز، اصناف موظف هســتند 
اطالعات خود را در ســامانه جامع تجارت و سامانه 
جامع انبارها ثبت کنند و در غیر این صورت با متخلفان 
برخورد خواهد شد. کمال رضایت، با اشاره به جلسه 
این کمیسیون و مسائل مطرح شــده در خصوص 
عرضه کاالی قاچاق با وجود تذکرهای مکرر به اصناف، 
گفت: الزم بــود در این خصوص یــک اقدام عملی 

و مهم صورت بگیرد؛ بر همین اســاس جلسه ای با 
حضور اســتاندار و اصناف برگزار و  بر ضرورت مبارزه 
با قاچاق کاال در سطح عرضه تاکید شد. وی افزود: با 
توجه به همکاری خوب تجار و اصناف استان، این بار 
هم قدم مثبتی در راستای اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸ 
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز بر می دارند و دولت را 
در مبارزه سیستمی با قاچاق کاال و حمایت از تولید 

یاری خواهند کرد. 
رضایت ادامه داد: از این پــس، ۳ گروه کاالیی نظیر 
لوازم خانگی، دخانیات و پوشاک در صورت نداشتن 
شناسه کاال، از فروشگاه ها جمع آوری و کاال به منزله 
کاالی قاچاق، ضبط خواهد شد؛ این موضوع از قبل به 
اصناف اطالع رسانی و کالس های آموزشی متعددی 

نیز در این خصوص برگزار شده است. دبیر کمیسیون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان اصفهان در خصوص 
شــیوه برخورد با واحدهــای صنفــی عرضه کننده 
کاالی قاچاق اظهار داشــت: اگر واحد صنفی سابقه 
عرضه کاالی قاچاق را داشــته باشــد، نشان دهنده 
اصرار او بر این کار بوده و در صورت مشــاهده مجدد، 
 واحد متخلف با دســتور مقام قضایی پلمب خواهد
  شــد. وی افزود: البته این موضوع از سال گذشته
  به اصنــاف اطالع رســانی و اقداماتی نیــز در این
 راســتا انجام شده اســت؛ جلســه اخیر  به منظور 
 مداومــت و افزایــش همکاری ها بــرای حمایت
  از بازرگانــان و تجار قانونی و همچنیــن حمایت از

 تولید داخلی برگزار شد.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان:

واحدهای صنفی از فروش کاالی فاقد شناسه خودداری کنند

خبر روز

 آنچه که برای طرح جدید بنزینی مصوب و ابالغ شده 
اختصاص 20 لیتر بنزین سهمیه ای به هر کد ملی است 
که ممکن است با نظر وزارت نفت تغییر کند؛ اما در 
نهایت آنچه که از تصویب آن اطالع دارم، 20 لیتر بنزین 

سهمیه ای است

مجری طرح های زیربنایی استان:

 طرح های آزادراهی در استان اصفهان
 سبب توسعه و سهولت حمل و نقل در مرکز کشور می شود

مجری کل طرح های زیربنایی استان اصفهان با اشــاره به ضرورت اجرای طرح های مهم آزادراهی با 
محوریت اصفهان در مرکز و جنوب کشور گفت: ۶ طرح مهم توسعه آزادراهی این استان در چهار جهت 

جغرافیایی در آستانه اجرا قرار دارد که  سبب توسعه و سهولت حمل و نقل در مرکز کشور خواهد شد.
علیرضا صلواتی با اشــاره به آخرین وضعیت اجرای طرح های زیربنایی استان اصفهان و پروژه های 
آزادراهی مرکز و جنوب کشور اظهار داشت: آزادراه اصفهان - شیراز به عنوان یکی از مهم ترین آزادراه های 
کریدور شمالی – جنوبی مرکز کشور در بخش ایزدخواست تا شــیراز، با پیشرفت اجرایی ۹۲ درصد، 
وضعیت مناســبی دارد و در صورت تامین بخش های باقی مانده بودجه مورد نظــر، تا ۶ ماه آینده به 
بهره برداری می رسد. وی با بیان اینکه بخش اصفهان تا ایزدخواست این طرح نیز در آستانه آغاز عملیات 
اجرایی قرار دارد، ادامه داد: با ورود سرمایه گذار به این پروژه مهم، زمینه آغازعملیات اجرایی آن را هرچه 
سریع تر فراهم خواهد شد و با تکمیل آن، اتصال اصفهان تا شیراز به صورت آزادراهی فراهم می شود. 
مجری آزادراه های مرکز و جنوب کشور با بیان اینکه فعالیت های مقدماتی برای تکمیل بخش پایانی 
آزادراه کنارگذر غربی اصفهان نیز صورت گرفته است ، ادامه داد: با پیگیری های انجام شده، بخش پایانی 
این آزادراه که از میدان شهدای کرکوند شهرستان مبارکه آغاز شده و به جاده مبارکه - بروجن می رسد 
در ماه های آینده، وارد بخش اجرایی خواهد شد. وی افزود:مطالعات الزم در این خصوص انجام شده 
است و به دنبال آن هستیم که هرچه سریع تر، فعالیت اجرایی طرح را به منظور تکمیل کنارگذر غربی 

اصفهان اجرایی کنیم. 
صلواتی گفت: کارخانه های ذوب آهن اصفهان، مجتمع فوالد مبارکه،  سیمان سپاهان،  سیمان اصفهان، 
پلی اکریل از ذی نفعان اصلی این پروژه مهم آزادراهی به شمار می روند. وی با بیان اینکه قطعات یک 
و دو آزادراه شرق اصفهان آبان سال گذشته به صورت کامل مورد بهره برداری قرار گرفت، تصریح کرد: 
در تالش هستیم که قطعه سوم آزادراه شرق اصفهان را در مدت کوتاهی تکمیل کرده و با رعایت موارد 
محیط زیستی و دریافت مجوز زیست محیطی، به تکمیل برســانیم. مجری کل طرح های زیربنایی 
استان اصفهان ادامه داد: این قطعه به طول ۳0 کیلومتر در ۶ خط رفت و برگشتی طراحی شده است و با 
سرمایه گذاری ۷0 درصدی سازمان همیاری شهرداری اصفهان و ۳0 درصدی شرکت ساخت و توسعه 

از مسیر پل بزرگراه اصفهان – نایین تا سه راهی مبارکه انجام می شود.

رییس بازنشستگان صندوق فوالد:

همسان سازی حقوق برای بازنشستگان فوالد اجرایی نمی شود
رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان صندوق فوالد گفت: متاسفانه در حال حاضر در بخش حقوق، 
درمان و ارائه خدمات به بازنشستگان فوالد هیچ بخشــی تاکنون اجرایی نشده و صندوق، همسان 
سازی حقوق را برای بازنشسته های فوالد اجرایی نمی کند. مجتبی احمدی در خصوص پیگیری ها 
برای همسان سازی حقوق بازنشســتگان فوالد، اظهار کرد: اجرایی شدن این موارد وابسته به برنامه 
صندوق بازنشستگان است، اما در حال حاضر متاسفانه صندوق بازنشستگان همسان سازی حقوق 
را برای بازنشسته های فوالد اجرایی نمی کند. وی اضافه کرد: همچنین در بخش حقوق، درمان و ارائه 
خدمات به بازنشستگان فوالد هیچ بخشی تاکنون اجرایی نشده است و مشکل اصلی این بوده که این 
آیین نامه کنار گذاشته شده و مسائل جدیدتری بیان می شود و متاسفانه به جای همسان سازی حقوق 
بازنشستگان فوالد دچار کم سان سازی در این بخش شدیم. رییس بازنشستگان صندوق فوالد تاکید 
کرد: در بخش درمان نیز سطح ارائه خدمات به بازنشستگان صندوق را بسیار پایین آوردند و هم چنان 
در حال ظلم و بی عدالتی در این بخش هستیم. احمدی تصریح کرد: پیگیری های نمایندگان در این 
زمینه کمک کننده بوده و با بازنشستگان همراهی می کنند. در این مدت توانستیم به بودجه ای مدون 

دسترسی پیدا کنیم. این بودجه حداقل دو هزار میلیارد تومان کسری را نشان می دهد. 

کافه اقتصاد

نماینده مردم نطنز در مجلس:اخبار

ناوگان ریلی کشور نیازمند تقویت و نوسازی است
یک عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسالمی گفت: ناوگان خطوط ریلی بیشتر باید توسط بخش خصوصی تقویت شود و در توسعه ریل الزم است دولت 
وارد شود. رحمت ا...فیروزی درباره لزوم توسعه شبکه ریلی کشور، اظهار کرد: در مجموع چون قشر متوسط بیشتر از خطوط ریلی استفاده می کنند، دولت باید 
در تقویت و توسعه خطوط ریلی اهتمام ویژه داشته باشد. با گران شــدن بلیت هواپیما، ناوگان زمینی کشور نیز باید بیشتر توسعه یابد. وی افزود: توسعه شبکه 
ریلی کشور یکی از راه های نجات اقتصاد کشور هم محسوب می شــود، چراکه ناوگان این خطوط بخش عظیمی از کاالهای تجاری را جابه جا می کند و این امر 
یک ضرورت است. نماینده مردم نطنز در مجلس گفت: نوسازی ناوگان خطوط ریلی از اهمیت خاصی برخوردار است، چراکه عمر برخی از این ناوگان به بیش از 
۵0 سال قبل بر می گردد. البته وزارت راه و شهرسازی برنامه توسعه خطوط ریلی را در دستور کار دارد. فیروزی تصریح کرد: ناوگان خطوط ریلی بیشتر باید توسط 
بخش خصوصی تقویت شود تا در حوزه واردات و صادرات موفق تر عمل کنیم و نیازهای کشور تامین شود. در توسعه ریل باید دولت وارد شود و بخش خصوصی 

به نوسازی قطارهای مسافربری و باری بپردازد.

آذربایجان فلفل 
دلمه ای صادراتی 
ایران را معدوم کرد

ســازمان امنیت غذایــی جمهوری 
آذربایجان اعالم کرد در فلفل وارداتی 
از ایــران بــه جمهــوری آذربایجان 
ویروس مشــاهده شــده است. در 
فلفل های  وارداتی از ایران ویروس 
قهوه ای چروکیده ای مشاهده شده 
اســت و بر اســاس قانون »تجارب 
بین المللی« بــا رعایــت  الزامات 
قرنطینه ای گیاهی باید معدوم شود.

وز عکس ر

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان 
مطرح کرد؛

حذف ارز ترجیحی؛ کار 
صواب در زمان ناصواب

اســتاد اقتصاد دانشــگاه اصفهان گفت: حذف 
ارز ۴۲00 از اقتصاد کشــور، یک کار و سیاســت 
درســت، اما در یک زمان غلط و یا کار صواب در 
زمان ناصواب اســت. نعمت ا...اکبــری درباره 
حذف ارز ترجیحــی در الیحه بودجه ۱۴0۱، اظهار 
کرد: مهم ترین اســتدالل حذف ارز ۴۲00، بحث 
رانت و مفسده ای که در آن اســت و این مربوط 
به زمان کنونی نیســت و بعد از انقالب بارها این 
موضوع مطرح شــده که دونرخی بودن، نه تنها 
در ارز بلکه در هر چیزی، موجب ایجاد بازار سیاه 
می شود. وی با تاکید بر اینکه به طورقطع حذف 
ارز ترجیحی به صورت واقعی موجب تورم ۶ تا ۷ 
درصدی کاالهای اساسی می شود، تصریح کرد: 
البته اثرات روانی حذف ارز ۴۲00 تومانی، افزایش 
قیمت قابل مالحظه ای به همراه خواهد داشت. 
اکبری، میزان افزایش قابل مالحظه قیمت ها را 
بعد از حذف ارز ۴۲00 تومانی وابســته به قدرت 
نظارتی دولت دانســت و گفت: متاسفانه تجربه 
نشــان داده که تمام دولت هــا در زمینه نظارت 
زیاد قوی نیستند. وی افزود: استدالل حذف ارز 
ترجیحی به دلیل ایجاد رانت و مفسده آن است 
و از ســوی دیگر دولت در شــرایط موجود توان 
پرداخت این ارز را ندارد. استاد اقتصاد دانشگاه 
اصفهان درباره نگرانی حذف ارز ترجیحی از دارو، 
گفت: دلیل نبودن برخی داروها در کشور به دلیل 
تحریم هاســت و ارتباطی به حذف ارز ترجیحی 
ندارد. وی با اعتقاد بر اینکــه دولت زمان خوبی 
را برای حذف ارز ترجیحی انتخاب نکرده است، 
گفت: به طورقطع ارز ترجیحی باید از اقتصاد کشور 
حذف شود، اما اکنون شــرایط برای اجرای این 
سیاست مناسب نیســت و باید در زمان مساعد 
که شرایط ملتهب نباشد، این اتفاق رقم بخورد.  
اکبری با تشبیه شرایط نامساعد زمان حذف ارز 
ترجیحی از اقتصاد کشور به یک بیمار اورژانسی 
که عالوه بر خون ریزی داخلی، شکستگی بینی 
و پــا دارد، توضیح داد: در این شــرایط ابتدا باید 
جلوی خون ریزی داخلی ایــن بیمار را بگیریم و 
اگر در به شکستگی ها توجه کنیم این بیمار قطعا 

فوت می کند.
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رییس اداره مراتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری اعالم کرد:

کاهش ۵۰ درصدی کشت گیاهان دارویی 

چهارمحال و بختیــاری از آنجا که یکی از مرتفع ترین اســتان های ایران 
محسوب می شود و آب و هوایی کوهســتانی دارد، از نظر پوشش گیاهی 
و به دنبال آن داروهای گیاهی بســیار غنی اســت.ویژگی های طبیعی و 
اقلیمی این اســتان، نوع خاک، بارش، دمای هــوا و مکان جغرافیایی و 
ارتفاعات شرایطی را پدید آورده است که این استان را به یکی از مهم ترین 
رویشگاه های گیاهان دارویی در کشور تبدیل کرده است.به گفته »ولی ا... 
مظفریان« محقق گیاه شناسی ایران گفت: چهارمحال و بختیاری مهم ترین 
رویشگاه گیاهان منحصربه فرد در کشور اســت و از یک هزار و ۶۵۰ گونه 
گیاهان شناسایی شــده در کشــور، تعداد قابل توجهی از آن در انحصار 
این استان قرار دارد.۸۷ درصد مســاحت این استان کوهستانی است و 
بنابر یافته های موجود تاکنون بیش از یک هــزار و ۴۰۰ گونه گیاهی در آن 
شناسایی شده اســت که از این تعداد ۴۰۰ گیاه جنبه دارویی، خوراکی و 
صنعتی دارد و ۲۷ گونه خاص این استان است و در هیچ یک از مناطق دنیا 
رشد نمی کند.تاکنون مسئوالن کشوری در سفرهای خود به چهارمحال و 
بختیاری بر بهره گیری از این ظرفیت قابل توجه تاکید داشته اند به طوری 
که مشاور سابق امور بانوان وزارت کشــور در سفر به این استان این نوید را 
داد که با توجه به ظرفیت های باالی این اســتان در حوزه گیاهان دارویی 
می توان شهرکرد مرکز استان را برای ثبت در یونسکو به عنوان شهر خالق 
گیاهان دارویی معرفی کرد.اما این موضوع تنها در حد یک پیشنهاد باقی 
ماند و پس از آن هیچ نهاد و یا دستگاهی برای پیگیری این موضوع اقدامی 
صورت نداد.این ظرفیت اگر با سرمایه گذاری مناسبی روبه رو شود در بهبود 
شرایط اقتصادی این اســتان که در حال حاضر در رتبه نهم شاخص های 
محرومیت کشور قرار دارد، می تواند نقش مهمی ایفا  کند.طی سال های 
اخیر هم سازمان جهادکشاورزی و هم اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان نســبت به کشــت گیاهان دارویی اقدام کرده و برنامه هایی برای 
بهره گیری از این ظرفیت داشــته اند؛ اما به گفته مسئوالن این دستگاه ها 
هنوز در ابتدای راه هســتند و برای بهره گیری از این ظرفیت باید گام های 

بیشتری برداشته شود.

2 هزار هکتار زمین کشاورزی استان زیر کشت گیاهان دارویی
مدیر امور باغبانی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری از افزایش سطح 
زیر کشت زمین های کشاورزی به کشت گیاهان دارویی در طول پنج سال 
اخیر خبر داد و گفت: طی این سال ها سطح زیر کشت مزارع کشاورزی 

استان از ۲۰۰ هکتار گیاهان دارویی به ۲ هزار هکتار افزایش یافته است.
ابراهیم شــیرانی افزود: از این میزان ۵۶۰ هکتار بــه گل محمدی، ۵۰۰ 
هکتار به موسیر، ۳۰۰ هکتار به کشــت زعفران و مابقی سطح  به کشت 
گیاهان دارویی نظیر آنغــوزه، باریجه، کرفس و برخی گیاهان نشــایی 
نظیر آویشــن و نعنا فلفلی اختصاص یافته است.شیرانی تصریح کرد: 
چند شــرکت دانش بنیان در خصوص تولید نشاهای مختلف مرتعی و 
گیاهان دارویی فعال هستند و برای کشت گیاهان دارویی از محصوالت 
این شرکت های دانش بنیان استفاده می شود.وی، نبود صنایع تبدیلی و 
تکمیلی را از مهم ترین چالش های فراروی کشت گیاهان دارویی در استان 

برشمرد و گفت: اگر صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان ایجاد شود، بحث 
بازاریابی و ارزش افزوده این صنعت نصیب استان و از جمله بهره برداران 
می شود و کشاورزان انگیزه بیشتری برای کشــت این محصوالت پیدا 
می کنند و به جای کشت های آب بر به تولید گیاهان دارویی اقدام خواهد 
شد.شیرانی خاطرنشان کرد: کشت گیاهان دارویی طی سه سال اخیر 
جزو اولویت های تخصیــص اعتبار بوده و بودجه مناســبی از اعتبارات 
تملک دارایی ســرمایه ای و اعتبارات ملی به این بخش اختصاص داده 
شده است.به گفته رییس اداره مراتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
چهارمحال و بختیــاری، خشکســالی و پراکندگی نامناســب بارش ها و 
همچنین تغییر رژیم بارش ها از برف به باران سبب شده تا در سال گذشته 
۵۰ درصد از برنامه کاشت و توسعه گیاهان دارویی در استان به مرحله اجرا 
نرسد.فرامرز مردانی با بیان اینکه بذر گیاهان دارویی بر اثر خشکسالی و کم 
آبی خشک شده و قابل استفاده نیســت، اظهار داشت: سال گذشته گونه 
کلوس به سبب خشکسالی به بذردهی نرسید و از آنجا که بذردهی صورت 
نگرفت، تالش شد تا از ریشه گیاه کلوس استفاده کنیم.وی، حفظ گیاهان 
دارویی را از مهم ترین اهداف این نهاد برشمرد و گفت: در همین راستا تولید 
گیاهان دارویی در ۲ برنامه کوتاه مدت و بلندمدت از چهار ســال گذشــته 
در استان به مرحله اجرا رســید که در مرحله کوتاه مدت هر ساله سطحی از 

مراتع را مشخص کرده و گیاهان بومی استان نظیر کلوس، باریجه و موسیر 
را توسعه می دهیم.رییس اداره مراتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در سال جاری چهار هزار و ۵۰۰ هکتار برای 
کشت گیاهان دارویی در اســتان هدف گذاری شــده؛ اما از آنجاکه اعتبار 
مناسبی برای این بخش درنظر گرفته نشد با مشارکت مردم یک هزار و ۱۰۰ 
هکتار تاکنون عملیاتی شده است.رییس اداره مراتع اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: ساالنه یک هزار و ۵۰۰ هکتار از 
این طریق به کشت گیاهان دارویی اختصاص می یابد و پیش بینی می شود 
ظرف ۱۰ سال آینده بیش از ۱۰ هکتار از مراتع استان به کشت گیاهان دارویی 
اختصاص یابد.مردانی با بیان اینکه کشت گیاهان دارویی در مراتع استان 
بیشتر با هدف حفظ پوشش خاک و محیط زیست انجام می گیرد، افزود: 
کشت گیاهان دارویی تنها۲۰ درصد ارزش اقتصادی دارد و ۸۰ درصد هدف 
از آن حفظ پوشش گیاهی است.وی با بیان اینکه اعتبار مناسبی برای کشت 
گیاهان دارویی در مراتع استان اختصاص داده نمی شود، خاطرنشان کرد: 
امسال اعتباری به این بخش داده نشده؛اما به گفته کارشناسان می توان با 
بذرکاری به موقع از اثرات خشکسالی بر کشت گیاهان دارویی کاست و با 
برنامه ریزی صحیح و استفاده از بذرهای تایید شده در توسعه کشت گیاهان 

دارویی اقدام کرد.

افزایش 23 درصدی مراجعات صدمات ناشی از حوادث 
رانندگی به پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری

مدیرکل پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری گفت:  ۳۱۸۵ نفر به دلیل صدمات ناشی از تصادفات به 
مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته از افزایش 
۲۳ درصدی برخوردار بوده است.حمیدرضا نظیفی اظهار کرد: طی ۹ ماه گذشته، ۶۹۰۴ نفر به دلیل صدمات 
ناشی از نزاع به مراکز پزشــکی قانونی چهارمحال و بختیاری مراجعه کرده اند که نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته سه درصد کاهش داشته است.مدیرکل پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری افزود: در این 
مدت از مجموع مراجعان نزاع به پزشکی قانونی استان، ۱۸۷۷ نفر زن و ۵۰۲۷ نفر مرد بوده اند، همچنین 
۳۱۸۵ نفر به دلیل صدمات ناشی از تصادفات به مراکز پزشــکی قانونی استان مراجعه کرده اند که این 
تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته از افزایش ۲۳ درصدی برخوردار بوده است.وی گفت: از مجموع 
مراجعان مصدمان ناشی از تصادفات در ۹ ماه گذشته تعداد ۸۷۰ نفر زن و ۲۳۱۵ نفر مرد بوده اند، این در 
حالی است که طی ۹ ماه سال گذشته ۲۵۹۱ نفر به دلیل مصدمیت بر اثر تصادفات به مراکز پزشکی قانونی 

استان مراجعه کرده  که از این تعداد، ۵۶۹ نفر زن و ۲۰۲۲ نفر مرد بوده اند.

موافقت با راه اندازی مجتمع آموزش عالی سالمت لردگان
نماینده مردم شهرســتان های لردگان و خانمیرزا در مجلس شورای اسالمی با اشاره به لزوم توسعه 
زیرساخت های آموزشی در این شهرستان ها گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موافقت 
اولیه با راه اندازی مجتمع آموزش عالی سالمت در لردگان را صادر و اعالم کرد.حسین بامیری  اظهار 
داشت : بر این اساس، با راه اندازی مجتمع آموزش عالی سالمت لردگان امکان جذب دانشجو در تمامی 

رشته های پیراپزشکی دولتی در این مرکز از طریق کنکور سراسری امکان پذیر خواهد بود.

 اتمام محور شهرکرد به شلمزار در صورت موافقت بانک
 برای پرداخت اعتبار

 مدیرکل راه و شهرســازی چهارمحال و بختیاری در خصوص علت کاهش اعتبار پروژه شــهرکرد به 
شلمزار در ســال ۱۴۰۱، اظهار کرد: اعتبار این پروژه کم نشــده، بلکه به علت ادغام این پروژه در محور 
شهرکرد- بازفت به مسجد سلیمان اعتبار آن تقسیم شده است، در مجموع این پروژه در سال آینده 
۱۷۰ میلیارد تومان اعتبار دارد.حســینعلی مقصودی افزود: در صدد هستیم با اعمال قانون ماده ۵۶ 
حدود ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برای تکمیل محور شهرکرد به شلمزار را از بانک رفاه استقراض 
کنیم، توافقات اولیه با بانک نیز صورت گرفته است و منتظر تایید نهایی بانک رفاه برای پرداخت این 
مبلغ هستیم.مقصودی خاطرنشان کرد: با تامین این اعتبار پروژه محور شهرکرد به شلمزار تا پایان 
سال ۱۴۰۱ به اتمام خواهد رســید، با اعتبارات دولتی امکان اتمام این پروژه تا سال های آینده وجود 

ندارد و جهت  استقراض اعتبار از بانک توافقات با وزارت راه  و شهرسازی و بانک در حال انجام است.
 

مدیر کل تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری:
شهدا تربیت شده قرآن هستند

 مدیر کل تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه در گذشته مادران فرزندان خود را نذر غالمی 
اهل بیت )ع( می کردند، گفت: شهدا تربیت شده قرآن هستند. حجت االسالم مهدی طاهری با اشاره 
به اینکه در گذشــته مادران فرزندان خود را نذر غالمی اهل بیت )ع( می کردند ولی این فرهنگ امروزه 
در جامعه مشاهده نمی شود، عنوان کرد: انتخاب اسم نیک همچون نام ائمه در بین خانواده های ایرانی 
رواج داشت اما این مهم امروزه کاهش یافته است.وی با بیان اینکه فرزندی که نذر دین شود توسط خدا 

پذیرفته می شود، ادامه داد: خدا رزق و روزی خود را به این افراد ارزانی می کند.

بام ایراناخبار
رنا

 ای
س:

عک

مفاد آراء
10/115 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  4681 14006030200700 مورخ  05 / 10 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای اســماعیل صابری گهروئی فرزند علی اکبر بشــماره شناسنامه 
 102 وکدملــی 6339649815 صادره ازکیاردرششــدانگ یک بــاب خانه به
  مســاحت 85/ 217مترمربــع پــالک 45 اصلی واقــع در آب نیــل خریداری 
مع الواسطه ازمالک رسمی آقای محمد بختیار آب نیلی محرزگردیده است لذا به 
 منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی 
 که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته
 باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه 
این اداره تسلیم وپس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیــم نمایند . بدیهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکــور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر

 خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/13
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/28

 م الف: 1252514   محمد علی ناظمی اشــنی رئیس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
10/116 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامــه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هیات هــاي موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تسلیم و پس از اخذ 
رســید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع 

قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شماره 11456 - 1400/09/24  هیات سوم آقای رسول رضائی 
به شناســنامه شــماره 3383 کدملي 1282993631 صادره فرزند حســین در 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 60/40  متر مربع پالک شماره 482 فرعی از 
16  اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه 14 ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه 

از غالمحسین رضایی برزانی طبق اظهارنامه ثبتی 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/28
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/13

م الف: 1261532  شــهریاري رئیــس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان 

مفاد آراء
10/117 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آییــن نامه اجرایي قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابــر آراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتي 
اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي مســتقر در واحد ثبتي شهرستان 
لنجــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضي محــرز گردیده اســت. 
لــذا مشــخصات متقاضــي وامالک مــورد تقاضــا به شــرح زیر بــه منظور 
اطالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز در روزنامه هاي تعیین شــده 

توســط اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمي لنجان آگهي میشــود در صورتي که 
 اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضي اعتراضي داشــته باشند، 
مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک محل تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 
1- راي شماره 140060302015001550 مورخ 1400/10/18 خانم سید لیال 
هاشمی ریزی فرزند سید هاشم نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 181/29 متر مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرین شهر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان

 2- راي شماره 140060302015001552 مورخ 1400/10/18 آقای علیرضا 
نوروزیان ریزی فرزند خیراله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مســاحت 181/29 متر مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرین شهر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/28
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/13 

م الف: 1260705 مصطفي شمسي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان
 مفاد آراء

10/118 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رســمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 

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

دادگاه نیست.
برابر رای شــماره 140060602018001471 مورخ 1400/09/29 کالســه 
پرونــده 1400114402018000075 آقای مصطفی خیری فرزند رســول به 
شماره شناســنامه 3802 و کدملی 1287205674 نسبت به ششدانگ یک باب 
کارگاه  پرورش قارچ خوراکی با کاربری کشــاورزی  به مساحت 6000 متر مربع 
احداثی بر روی قسمتی از پالک 364 اصلی واقع در بخش 16 اصفهان حوزه ثبت 
دولت آباد برخوار بموجب قولنامه عادی مع الواسطه و سند شماره 85680 مورخ 
1351/01/09 دفترخانه 2 اصفهان به نام نعمت اله شیریان رای صادر می گردد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/28
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/11/13

م الف: 1262250 ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار  
مفاد آراء

10/119 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رســمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شــماره های ذیل هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت  ثبتی 

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

دادگاه نیست.
برابر رای شماره 140060302018001456 مورخ 1400/09/22 کالسه پرونده 
1398114402018000163 آقای محمدرضا سلطان الکتابی فرزند مرتضی به 
شماره شناســنامه 909 و کدملی 1285595793 نســبت به ششدانگ یک باب 
کارگاه  به مســاحت 456 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 394 اصلی 
واقع  در بخش منطقه صنعتی دولت آبــاد در بخش 16 اصفهان حوزه ثبت دولت 
آباد برخوار در ازای مالکیت مشاعی متقاضی به موجب سند شماره 79006 مورخ 
11396/11/26 دفترخانه 96 دولت آباد و خریداری عادی از مالک رسمی آقای 
مهران ربیعی دولت آبادی به شماره سند شــماره 80679 مورخ 1397/06/27 

دفترخانه 96 دولت آباد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/28
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/11/13

م الف: 1262300  ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار  
فقدان سند مالکیت

10/120 شماره نامه: 140085602024012188- 1400/10/14 نظر به اینکه 
ششدانگ سند مالکیت شــماره پالک 244 فرعی از 4480 اصلی واقع در بخش 
5 اصفهان به شــماره 139620302024019900 دفتر امالک الکترونیکی به 
شماره چاپی سند تک برگی 446416 سری ب ســال 95  به نام خانم مهر انگیز 
حاجی میرزا علیان امین آبادی )مستند انتقال قطعی 9477 مورخ 1396/07/24 
دفترخانه اسناد رسمی 420 اصفهان( ســابقه  ثبت و صدور سند مالکیت دارد و  
به موجب سند 88849 مورخ 1399/06/06 دفترخانه اسناد رسمی 85 اصفهان 
در رهن بانک کشاورزی قرار گرفته است سپس مالک مذکور با ارائه درخواست 
24032846 مورخ 1400/10/05 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا 
شهود آن ذیل شــماره یکتا 140002150332000368 و شــماره رمز تصدیق 
301110 و شــماره ترتیب 75036 مورخ 1400/10/05  مورخ 1396/06/27 
به گواهی دفترخانه 103 اصفهان رســیده است مدعی اســت که سند مالکیت 
به علت جابجایی مفقود و درخواســت صدور المثنی ســند مالکیت را  نموده  لذا 
مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئیــن نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تســلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام 
 به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1261145 

مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

10/121 شــماره نامــه: 140085602011002631 -1400/10/20 نظر به 
اینکه ســند مالکیت شــش دانگ پالک ثبتی شــماره 971 فرعــی از 1 اصلی 

واقع در بخش 3 خوانســار ذیل ثبــت 3421 در صفحــه 348 دفتر امالک جلد 
18 به نــام عزت بنی هاشــمی تحت شــماره چاپی مسلســل 791119 ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده است سپس به موجب ســند انتقال شماره 70963 مورخ 
1393/04/04 دفتر 12 خوانســار به صورت قطعی بالســویه به ملیحه، زینب، 
منور، مریــم و ملوک همگی عزیزی واگذار گردیده اســت ســپس خانم ملوک 
عزیزی  با ارائه درخواســت کتبی به شــماره وارده 140021702011006592 
به انضمــام دو برگ استشــهادیه محلــی که امضاء شــهود آن ذیل شــماره 
140002155864009730 به گواهی دفترخانه 25 خوانســار رســیده اســت 
مدعی اســت که ســند مالکیت آن به علــت جابجایی مفقود گردیده اســت و 
درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد 
 تبصره یک اصالحــی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبــت در یک نوبت آگهی

 می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند 
مســترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
 طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1261454  اداره ثبت اســناد و امالک 

شهرستان خوانسار 
فقدان سند مالکیت

10/122 شماره نامه: 140085602011002630 -1400/10/20 نظر به اینکه 
سند مالکیت شش دانگ پالک ثبتی شماره 970 فرعی از 1 اصلی واقع در بخش 
 3 خوانســار ذیل ثبت 3422 در صفحه 351 دفتر امالک جلــد 18 به نام عزت 
بنی هاشــمی تحت شــماره چاپی مسلســل 791119 ثبت و صادر و تســلیم 
گردیده است سپس به موجب سند انتقال شــماره 70963 مورخ 1393/04/04 
دفتر 12 خوانســار به صورت قطعی بالســویه بــه ملیحه، زینــب، منور، مریم 
و ملوک همگــی عزیزی واگذار گردیده اســت ســپس خانم ملــوک عزیزی  
با ارائه درخواســت کتبــی بــه شــماره وارده 140021702011006591 به 
انضمــام دو بــرگ استشــهادیه محلی کــه امضاء شــهود آن ذیل شــماره 
140002155864009732 به گواهی دفترخانه 25 خوانســار رســیده اســت 
مدعی اســت که ســند مالکیت آن به علــت جابجایی مفقود گردیده اســت و 
درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد 
 تبصره یک اصالحــی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبــت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 1261587  اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوانسار 

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور سایه نگار خشت
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 63857 

و شناسه ملی 14008895738 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/06/24 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : تعداد اعضای اصلی هیات مدیره مندرج در ماده 32 اساسنامه به 3 الی 20 نفر 
تغییر پیدا کرد. در نتیجه ماده 32 اساسنامه شــرکت به شرح فوق اصالح شد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 

)1261972(
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با همکاری پویش همدردی گروه مهندسی رزمی 40 صاحب الزمان)عج( صورت گرفت؛

برگزاری اردوی جهادی در مناطق محروم شهرستان لردگان
گروه جهادی شهید صیاد شــیرازی با همکاری پویش همدردی گروه مهندسی رزمی و پدافند غیر 
عامل 40 صاحب الزمان )عچ( و کانون فرهنگی خواهران حضرت زینب )س( اقدام به برگزاری اردوی 

جهــادی در مناطق محروم شهرســتان 
لردگان کرد. در این اردوی جهادی که به 
مدت چهار روز  در روستای ده یا گاه کده 
بخش سردشت شهرستان لردگان برگزار 
شد،  بسته های معیشتی بین خانواده ها، 
اقالم بهداشتی و پوشاک بین خانواده ها 
توزیع شــد.مدیر گروه جهــادی صیاد 
شیرازی با بیان اینکه در این اردو، 350 نفر 
توسط تیم پزشــکی مورد ویزیت رایگان 
قرار گرفتند، گفت: 22 میلیون تومان برای 

تهیه داروهای مورد استفاده هزینه شد. به گفته سید علی محمودی، تیم پزشکی، به صورت خانه به 
خانه به ویزیت بیماران پرداخت و 5 نفر از روســتاییانی که بیماری های زمینه  ای داشتند شناسایی 
شدند تا  برای ادامه مداوا  و درمان به شهرکرد و اصفهان اعزام شوند.مدیر گروه جهادی صیاد شیرازی 
افزود: تهیه دو خودروی عملیاتی مورد نیاز برای برگزاری این اردو و بحث اسکان نیروهای جهادی با 
همکاری مدیریت سد خرسان 3 صورت گرفت. محمودی ادامه داد: در این اردوی جهادی یک سری 
گزارش های مستند از وضعیت محرومیت این روستاها و عدم دسترسی آنها به آب آشامیدنی، برق 
و گاز نیز تهیه شد تا با ارتباط های صورت گرفته با معاون اول رییس جمهور  گام های مثبتی در جهت 

محرومیت زدایی برداشته شود.

به مناسبت 2۹ دی ماه، روز هوای پاک؛

 وبینار مدیریت بهینه پسماندها با محوریت هوای پاک 
برگزار می شود

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان اظهار کرد: به مناسبت بیست و نهمین روز دی 
ماه که به عنوان روز هوای پاک نام گذاری شده است، سازمان مدیریت پسماند در نظر دارد با همکاری 
اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان دوره ای مجازی در قالب وبینار برگزار کند. غالمرضا 
ساکتی درباره جزئیات این وبینار آموزشــی گفت: این وبینار تحت عنوان مدیریت بهینه پسماندها با 
محوریت هوای پاک، برگزار می شود و در آن مدرسان این عرصه، اطالعاتی جامع در مورد ارتباط میان 
کاهش آلودگی هوا و مدیریت اصولی پسماندها بیان خواهند کرد.مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری اصفهان در مورد محورهای این وبینار آموزشی نیز گفت: سهم پسماندهای شهری در آلودگی 
هوا، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در فرآیند مدیریت پسماند، کاهش ریزگردها در فرآیند مدیریت 
پسماند و مشارکت شهروندان در بازیافت و سهم آن در کاهش آلودگی از محورهای مختلف این وبینار 
است که اساتید دانشگاه، مباحث مرتبط با این محورها را به شرکت کنندگان ارائه می کنند.ساکتی با بیان 
اینکه فراخوان این وبینار علمی و آموزشی منتشر شده اســت، اضافه کرد: عالقه مندان به ویژه فعاالن 
محیط زیست و دانشجویان می توانند از طریق راه های ارتباطی تعیین شده در فراخوان وبینار، اطالعات 
خود را ارسال و در این دوره ثبت نام کنند.وی با بیان اینکه برگزاری برنامه های علمی و آموزشی با هدف 
آگاه سازی عموم و فرهنگ سازی در حوزه مدیریت پسماند، صورت می گیرد، اظهار کرد: اجرای این دست 
برنامه ها به صورت منظم و مستمر در دستور کار سازمان قرار داشته و امید است با ترویج مباحث علمی و 
فرهنگی در حیطه مدیریت پسماند، بتوانیم به وضعیت مطلوب تری در این زمینه دست یابیم که بخش 

زیادی از آن منوط به مشارکت شهروندی و همچنین توسعه دانش و فناوری است.

 اصفهان؛ رکورددار نگهداری جنین فریز شده در ایران 

علم بهتر است!

آن طور که مسئول آزمایشگاه مرکز باروری  نرگس طلوعی
و نابــاروری خبــرداده اســت، اصفهان 
رکورددار نگهداری جنین فریز شده در ایران به شمار می رود. بر اساس 
اعالم محمد حسین نصر اصفهانی بیش از دویست هزار جنین منجمد 
شده از زوج های مراجعه کننده در بانک نگهداری جنین مرکز ناباروری 
و باروری اصفهان  که متعلق به بیش از پنجاه هزار زوج نابارور اســت، 
نگهداری می شود تا در زمان مقتضی مراحل انتقال آن ها به صاحبان 
جنین ها صورت گیرد.به گفته وی، تا کنون بیش از بیست هزار نوزاد با 
لقاح آزمایشــگاهی در این مرکز به زوج های نابارور تحویل داده شده 

است.
فریز جنین یکی از روش های کمک باروری و به منظور حاملگی است 
که شــامل مراحل فریز جنین و نگهداری از  آن بوده و به کمک روش 
»ای وی اف« یا میکرواینجکشن  انجام می گیرد تا امکان بارداری را 
در آینده فراهم کند. اولین فریز جنین در دهه80 میالدی انجام شــد. 
در این روش می توان یک یا تعداد بیشــتری جنین را فریز کرده و در 
صورت نیاز جنین های فریز شــده را از حالت منجمد خارج  و از آن ها 

استفاده کرد.
بنا بر دالیل متعددی، زوجین ممکن اســت جنین های خود را فریز و 
 AMH ذخیره کنند. یکی از علل فریز جنین، کاهــش میزان هورمون
و به عبارتی دیگر کاهش ذخیره تخمدان در خانم هاســت. همچنین 
زوجینی که فرزند دارند و تصمیم به بارداری در آینده دارند و یا افرادی 
 IVF آن ها با شکســت مواجه شــده و دیگر تصمیم به انجامIVF  که

ندارند می توانند از روش فریز جنین استفاده کنند. 
یکی از مهم ترین دالیل استفاده از فریز جنین، ابتال به سرطان است، 
زیرا احتمال بــاروری با داروهــا و درمان های ضد ســرطان کاهش 
می یابــد. همچنین گاهــی خانم ها فریــز جنین انجــام می دهند تا 
جنین های فریز شــده خود را اهدا کنند. به طــور کلی درصد موفقیت 
انتقال جنین فریز شــده 32 درصد  اســت.درصد موفقیــت انتقال 
جنین فریز شده به عوامل متعددی از جمله علل ناباروری، سن مادر 
و ...بستگی دارد به صورتی که با افزایش ســن مادر، درصد موفقیت 
انتقال جنین فریز شــده و همچنین میــزان موفقیت »آی وی اف« 

کاهش می یابد.

در ســال 8۹  نخســتین نـــــوزاد فریز شده ایران پس از ۱۱ سال در 
اصفهان به دنیا آمد و اوایل بهمــن ماه ۹۹ هم خبری بر روی خروجی 
رسانه ها قرار گرفت که همه را شــوکه کرد. جنینی که مادرش سرطان 
داشت و ۱4 سال فریز شــده بود؛   باالخره به خواسته مادر در شکم او 
قرار گرفت و پس از ۹ ماه متولد شد. این دومین باری بود که این اتفاق 

در اصفهان رخ می داد.
 با افزایــش ســن ازدواج، احتمال فرزنــد آوری در افــراد کاهش 
پیدا می کند ، از ســوی دیگرمدرن شــدن زندگی شــهری و مصرف 
دخانیات شانس نازایی زنان را افزایش می دهد. از این رو استفاده از 
پیشرفت های علمی جدید برای درمان ناباوری در کشورهای مختلف 
و هم چنین ایران به طور ویژه مورد توجه است و در این زمینه اصفهان با  
داشتن کلینیک مجهز مرکز باروری و ناباروری یکی از شهرهای موفق 
در درمان نازایی است که افراد  از شهرهای مختلف کشور و هم چنین 
کشورهای اطراف برای درمان به آن مراجعه می کنند.کلینیک باروری 
و ناباروری اصفهان سابقه بیش از  25 سال فعالیت در همه موضوعات 

ناباروی و باروری را در کارنامه دارد.

در ســال ۸۹  نخســتین نـــوزاد فریز شده ایران پس 
از ۱۱ سال در اصفهان به دنیا آمد و اوایل بهمن ماه ۹۹ 
هم خبری بر روی خروجی رسانه ها قرار گرفت که همه را 
شوکه کرد. جنینی که مادرش سرطان داشت و ۱۴ سال 
فریز شده بود؛   باالخره به خواسته مادر در شکم او قرار 

گرفت و پس از ۹ ماه متولد شد

اخبار جامعه

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص 
آخرین آمار واکسیناسیون کووید ۱۹ برای جمعیت 
مورد هدف اســتان، اظهار کرد: در حــال حاضر 8۶ 
درصد افراد باالی ۱2 ســال در شهرستان های تحت 
پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دوز اول و ۷3 
درصد دوز دوم و ۱8 درصد دوز سوم واکسن کرونا را 

دریافت کردند.
پژمان عقدک در مورد واکسن های موجود در استان 
اضافه کــرد: در حال حاضر در اســتان اصفهان همه 
واکســن های کووید ۱۹ بــه غیر از »آســترازنکا« و 
»پاســتوکووک پالس« برای تزریق موجود است و 

واکسن »آسترازنکا« وارد کشور شده و در حال توزیع 
به استان هاست و به زودی در اختیار مراکز تجمیعی 

واکسیناسیون استان قرار می گیرد.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار کرد: 
متاسفانه سویه جدید کرونا در استان اصفهان هم در 
حال افزایش است و آمار مبتالیان به ۱5۱ مورد رسیده 
و همه گروه های سنی مبتال به »امیکرون« می شوند 
و دو مــورد از مبتالیان افراد زیر ۱0 ســال و 24 مورد 
افراد باالی ۶0 سال بودند و این آمارها نشان می دهد 
که هیچ فردی از ابتال به این ســویه در امان نیست.
عقدک اظهار کرد: بیــش از 85 درصد از مبتالیان به 
سویه »امیکرون« از افرادی بودند که واکسن کووید 
۱۹ را تزریق نکرده  و یا دوزهــای کمتری را دریافت 
کرده بودند، بســیاری از افراد با عادی انگاری بر این 
باور هستند که این سویه خطری ایجاد می کند و در 

حال حاضر آمار مرگ ومیر از این سویه در استان های 
تبریز، شهرکرد و یزد گزارش شده است.وی تصریح 
کرد: متاســفانه کودکان هم به ایــن ویروس مبتال 
می شــوند و توصیه های زیادی برای تزریق واکسن 
وجود دارد؛ اما هنوز کمیته علمــی برنامه ای ندارد و 
مصوبه ای در این زمینه ابالغ نکرده است. سخنگوی 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: عالمت های 
ابتال به سویه »امیکرون« مانند سرماخوردگی است و 
اگر فردی مبتال به سرماخوردگی می شود ، بهتر است 
پنج روز در قرنطینه باشــد و از تماس با سالمندان و 
بیماران خاص و سرطانی پرهیز کند تا موجب انتقال 
ویروس به بقیه افراد نشود و اگر کارمند ادارات باشد و 
عالمت های سرماخوردگی بیشتر از سه روز را داشته 
باشد روز چهارم یا پنجم باید برای گرفتن تست کرونا 

مراجعه کند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

همه گروه های سنی مبتال به »امیکرون« می شوند

امدادرسانی به تصادف 
زنجیره ای در جاده برفی

نجاتگــران پایگاه شــهید قرقانی 
دولت قرین شهرســتان ســمیرم 
اســتان اصفهــان بــه تصــادف 
زنجیــره ای در جــاده شــهرضا به 

سمیرم، امدادرسانی کرد.

کشف 240 جفت کفش قاچاق در نایین
سرپرست معاونت عملیات فرماندهی انتظامی استان از کشف 240جفت کفش قاچاق به ارزش 
۹00 میلیون ریال خبر داد.  سرهنگ محمد دالوند بیان داشت: عوامل ایستگاه بازرسی شهید شرافت 
شهرســتان نایین حین کنترل خودروهای عبوری به یک کامیون کشنده مشکوک و آن را متوقف 
کردند.وی افزود:در بازرســی از این خودرو 240جفت کفش و ۷عدد اتو مو همراه پایه آنها همگی 
خارجی و فاقد مدارک گمرکی و قانونی مربوطه کشف شد که ارزش آنها توسط کارشناسان مربوطه 

۹00 میلیون ریال اعالم شده است.
سرپرست معاونت عملیات پلیس اصفهان افزود: در این خصوص یک نفر دستگیر و پس از تشکیل 

پرونده برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.
ســرهنگ محمد دالوند خاطر نشــان کرد: نیروی انتظامی با قاچاقچیان کاال وبرهم زنندگان نظم 

اقتصادی کشور مقابله و اجازه جوالن و فعالیت به آنان داده نخواهد شد.

کشف 85 رأس دام قاچاق در »بویین میاندشت«
 فرمانده انتظامی شهرستان بویین میاندشــت از کشــف 85 رأس دام قاچاق در بازرسی از یک 
کامیون بنز خبر داد.  سرهنگ علی مرشد فریدنی بیان داشت: ماموران یگان امداد شهرستان بویین 
میاندشت حین کنترل محور مواصالتی بویین میاندشت-الیگودرز  به یک کامیون بنز مشکوک و آن 
را متوقف کردند.وی افزود: این کامیون حامل 85 راس دام بود که راننده مدارک قانونی و مجوزهای 
مربوطه را ارائه نداد و خودرو و احشام توقیف شدند.فرمانده انتظامی شهرستان بویین میاندشت 
ادامه داد: در این خصوص راننده کامیون دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی به 
مراجع قضایی تحویل داده شد.سرهنگ علی مرشــد فریدنی خاطر نشان کرد: نیروی انتظامی با 
قاچاقچیان کاال و احشام و افرادی که برای سود بیشــتر خود نظم اقتصادی کشور را برهم می زنند 

برخورد قاطع و قانونی می کند و هرگز اجازه جوالن به آنان نخواهد داد.

کشف 3 هزار نخ سیگار قاچاق در فالورجان
فرمانده انتظامی شهرستان فالورجان گفت: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری و فروش سیگارت 
قاچاق در یکی از مناطق فالورجان موضوع در دستور کار ماموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت 
که در بازرسی از واحد صنفی 3 هزارو ۱۶0 نخ سیگار قاچاق کشف شد.در این عملیات متهم دستگیر 
و تحویل مراجع قضایی شد. سرهنگ ایرج کاکاوند،  تصریح كرد: تشدید مبارزه با قاچاق کاال محوری 
ترین برنامه نیروی انتظامی به شــمار می آید و این مهم در تحقق مسیر اقتصاد مقاومتی، تولید و 

اشتغال بسیار کارگشاست .

کشف محموله قاچاق کاال در نطنز
رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان از کشف کاالهای خارجی قاچاق به ارزش 
بیش از ۱0 میلیارد ریال از یک دستگاه وانت نیسان خبر داد. سرهنگ کامران ریاحی بیان داشت: 
ماموران اداره مبارزه با جرایم اقتصادی فرماندهی انتظامی شهرستان نطنز حین کنترل خودرو های 
عبوری در آزادراه نطنز-کاشان به یک دستگاه وانت نیسان مشــکوک و آن را برای بررسی بیشتر 
متوقف کردند. وی با بیان اینکه راننده خودرو فاقد هرگونه مدارک و اسناد معتبر گمرکی برای بار خود 
بود، افزود: در این عملیات در بازرسی از این خودرو 2۱0 بسته ۱2 تایی پوشاک زنانه و ۱۱0 قطعه انواع 
لوازم یدکی خارجی خودرو که به صورت قاچاق تهیه شده بودند، کشف شدند.رییس پلیس امنیت 
اقتصادی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان ارزش محموله مکشوفه را برابر ارزیابی کارشناسان 
مربوطه ۱0 میلیارد و 850 میلیون ریال اعالم کرد و گفت: در این رابطه راننده خودرو دستگیر و تحویل 

مرجع قضایی شد.

وز عکس ر

خبر روزناـجاـ

همزمان با هفته هوای پاک؛

تنوع پرندگان پناهگاه 
 حیات وحش یخاب

 به 11۷ گونه افزایش یافت
مدیرعامــل انجمن حامیان محیط زیســت 
ابوزیدآبــاد آران و بیــدگل اظهار داشــت: به 
مناســبت هفته هوای پاک و در راستای ثبت 
گونه های بیشتر انجمن حامیان محیط زیست 
ابوزیدآباد موفق شد تا با شناسایی و مستند 
نگاری از هفت گونه پرنــده جدید با نام های 
)دم سرخ پشت بلوطی(، )سسک بیابانی(، 
)عقاب دریایی دم ســفید(، )ســهره سینه 
سرخ(، )چکچک پشت ســفید(، )چکاوک 
سر دم سیاه( و )ســلیم طوقی کوچک( در 
پناهگاه حیات وحش یخاب شهرستان آران 
و بیدگل تعداد گونه های این پناهگاه ارزشمند 
واقع در بیابان مرکزی ایران را از ۱۱0 به ۱۱۷ گونه 
ارتقا دهد.مسیب صدری افزود: مستندنگاری 
از این هفت گونه پرنده به کارشناســان تنوع 
زیستی و انجمن آوای بوم در یک پایش یک 
روزه در ۱5 درصد از مساحت این پناهگاه انجام 
شد.مدیرعامل انجمن حامیان محیطزیست 
ابوزیدآباد خاطرنشــان کرد: در  این زیستگاه 
ارزشــمند ظرفیت پژوهش های بیشتر روی 
تنوع زیستی حیات وحش وجود دارد که نتایج 
این تحقیقات می تواند در روند حفاظت منطقه 
کمک شــایانی کند تا جوامع محلی بیش از 
پیش در حفاظت منطقه دخیل و عموم مردم 
از ارزش های حفاظتی این منطقه آگاه شوند.

صدری ابراز داشت: این امر نیازمند همکاری 
دستگاه های اجرایی و دولتی و انجمن های 
محیط زیستی و کارشناسان است.وی با اشاره 
به اینکه یخاب به دلیل تنوع تیپ زیستگاهی 
و اختالف ارتفاع منطقه )حدود ۱۶00 متر( از 
تنوع گونه ای خوبی برخوردار اســت، گفت: بر 
اســاس آخرین پژوهش هایی که در منطقه 
انجام شده ۱۱۷ گونه پرنده، 22 گونه پستاندار 
از جمله گربه شــنی، گربه وحشی، کاراکال و 
شاه روباه و همچنین 20 گونه خزنده به ثبت 
 رســید که چهار گونه از گونه های مشــاهده

 شــده در این منطقه جزو گونه های حفاظت 
 IUCN شــده بین اللملی و در لیســت قرمز

قرار دارند.

عملیات اجرایی احداث 4 مدرسه خیرساز به صورت همزمان در شهرستان چادگان آغاز شد. در مراسم کلنگ زنی پروژه های خیرساز در شهرستان چادگان که روز 
یکشنبه  برگزار شد، محمدرضا جان نثاری معاون سیاسی امنیتی استاندار، محمد اعتدادی مدیر کل آموزش و پرورش استان، مجتبی مالاحمدی رییس مجمع 
خیرین مدرسه ساز استان، علی اصغر ذاکران معاون مشارکت های مردمی نوسازی مدارس اســتان و جمعی از مسئوالن و مردم شهرستان چادگان و خیرین 
مدرسه ساز حضور داشتند.سه مدرسه شش کالسه شامل مدرسه محله سمندگان چادگان، مدرسه ویژه کودکان استثنایی چادگان و مدرسه شهر رزوه و همچنین 
مدرسه یک کالسه روستای دولت آباد کریم، 4 پروژه خیرسازی بودند که کلنگ آغاز عملیات اجرایی آنها با حضور مسئوالن و خیرین به زمین زده شد. مهندس علی 
اصغر ذاکران، معاون مشارکت های مردمی نوسازی مدارس استان در مراسم کلنگ زنی این پروژه ها، اظهار کرد: خیرین مدرسه ساز به خوبی پی برده اند که رشد 
و توسعه همه جانبه هر کشور از مسیر تعلیم و تربیت پویا و کارآمد آن کشور عبور می کند و با همین دیدگاه بسترهای الزم را برای تحقق این مهم فراهم می کنند.

کلنگ زنی چهار مدرسه خیرساز در شهرستان چادگان



در حالی که طی روزهای اخیر و بعد از مطرح شدن بحث سفر تیم ملی کشتی آزاد ایران به آمریکا برخی اعالم کردند علیرضا دبیر دارای گرین کارت آمریکاست، 
رییس فدراسیون کشتی در نشست خبری خود با سند ثابت کرد که کارت منتشر شده در فضای مجازی جعلی بوده است. دبیر در مورد بحث گرین کارت گفت: 
واقعا متاسفم برای کســانی که حتی در جعل کردن هم کارشان را بلد نیستند، همانطور در تصویری که انتشــار یافته می بینید سن بنده را باالی 80 سال زده اند 
 و جنســیت من را نیز زن زده اند، این یک کپی ناشیانه از یک گرین کارت فرانســوی بوده، ضمن اینکه گرین کارت تابعیت نیست و فقط به عنوان ویزا محسوب

 می شود.وی افزود: پس از قهرمانی در المپیک سیدنی اکثر ورزشکاران گرین کارت آمریکا گرفتن و من هم آن زمان پیش خود گفتم که شاید برای تحصیل به 
درد من بخورد اما پس از چند سال، دیگر تمایلی به داشتن آن نداشتم و حدود 7 سال است که باطل شده است. جالب است که سفارت آمریکا برای بنده ایمیل 

زده که شما چرا گرین کارت خود را پس داده اید و برای ویزا اقدام کرده اید و مدارکش هم موجود است.

گرین کارت جعلی »علیرضا دبیر«
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تهدید بنزما:

 اگر »هالند« بیاید، من جدا می شوم!
 کریم بنزما یکی از ســتاره های رئال مادرید طی چند فصل اخیر بوده و پس از جدایی کریستیانو 
رونالدو موفق شــده بار گلزنی این تیم را به تنهایی به دوش بکشد. این بازیکن نقشی کلیدی در 
قهرمانی رئال مادرید در اللیگا در فصل 20-2019 داشت و در جریان فینال سوپرکاپ اسپانیا برابر 
اتلتیک بیلبائو موفق شــد دروازه حریف را باز کند. زوج این بازیکن و وینیسیوس جونیور در این 
فصل نمایش درخشانی را در ترکیب رئال مادرید ارائه کرده و بارها نجات بخش تیم کارلو آنچلوتی 
شده اســت. با این حال گفته می شود که به رغم درخشــش این ملی پوش فرانسوی در ترکیب 
رئال، این باشگاه قصد دارد پیشنهادی را برای جذب ارلینگ هالند به این باشگاه ارائه کند. هنوز 
دو فصل دیگر از قرارداد هالند با دورتموند باقی مانده؛ اما بند فسخ این بازیکن در تابستان 2022 
فعال می شود و این باشــگاه آلمانی اجازه جدایی این بازیکن را صادر خواهد کرد.این در حالی 
است که انتقال کیلیان امباپه از پاری سن ژرمن به رئال به عنوان بازیکن آزاد در پایان فصل جاری 
هم قطعی به نظر می رسد. حاال روزنامه ال ناسیونال مدعی شــده که بنزما به فلورنتینو پرز خبر 
داده که قصد دارد همچنان به حضورش در ســانتیاگو برنابئو ادامه دهد؛ اما اگر هالند از بروسیا 
دورتموند به رئال منتقل شود، او درباره این تصمیم تجدیدنظر خواهد کرد. با این حال اگر انتقال 
کیلیان امباپه به این تیم قطعی شوئد، او مشکلی با این موضوع ندارد و عالقه مند است که با این 

بازیکن هموطنش در رده باشگاهی نیز هم بازی باشد.
   

»دیباال« و یوونتوس به آخر خط رسیدند؟
به نظر می رسد که بحران ایجاد شــده در قضیه تمدید قرارداد پائولو دیباال، ســتاره آرژانتینی، با 
باشگاه یوونتوس جدی است.قرارداد دیباال با باشــگاه یوونتوس در پایان فصل جاری به اتمام 
می رســد و هنوز خبری از تمدید این قرارداد نیســت.این بازیکن آرژانتینی چند ماه قبل بر سر 
امضای قراردادی با مدیران این باشگاه به توافق رسیده بود و گفته می شد دستمزد در نظر گرفته 
شده برای او در این توافق هشت میلیون یورو در سال به عالوه دو میلیون یورو پاداش بوده است.

با این حال شرایط طی هفته های اخیر به شکل عجیبی تغییر کرد و انجام هرگونه مذاکره ای تا ماه 
فوریه یا مارس به تعویق افتاد.هرچند ممکن است این اقدامی ریسکی برای یووه باشد، چرا که 
دیباال پس از پایان قراردادش در 30 ژوئن بازیکن آزاد است و بر اساس قوانین می تواند از همین 
حاال مذاکراتش را با هر تیمی آغاز کرده و حتی پیش قراردادی نیز به امضا برساند.دیباال پس از 
گلزنی در دیدار این هفته برابر اودینزه خوشحالی نکرد تا به نوعی نارضایتی اش از شرایط فعلی را 
به وضوح نشان دهد. او به جای خوشحالی به سکوهای ورزشگاه خیره شد، جایی که پاول ندود 
و مائوریتزیو آریوابنه در آنجا حضور داشــتند.همچنین پس از بازی در گفت وگو با DAZN تایید 

نقل و انتقاالت کرد که یووه از او خواســته تا مذاکرات را تا پس از بسته شدن پنجره 
به تعویق بیندازد.حاال اســکای اســپورت ایتالیا مدعی شــده که 
یوونتوس تصمیم گرفته پیشنهاد قبلی اش را به صورت کامل پس 
بگیرد و پیشنهاد جدیدی که ارائه کرده با دستمزدی بسیار پایین تر 
نسبت به توافق قبلی است.دلیل این اتفاق این است که مدیران این 

باشگاه متوجه شدند که این بازیکن پیشنهاد هنگفت و قابل توجه 
دیگری از سایر باشگاه ها دریافت نکرده و امیدوار هستند که 
به این شــکل بتوانند او را وادار به پذیرش همین پیشنهاد 

کنند.در این خبر همچنین به این نکته اشــاره شــده که 
یوونتوس آماده است تا در صورت عدم پذیرش این 

پیشنهاد از سوی دیباال، ریســک جدایی او به 
عنوان بازیکن آزاد را بپذیرد.

سپاهان حریفانش را در لیگ قهرمانان شناخت؛

 ماموریت دشوار  یاران »محرم« در آسیا

قرعه کشــی فصل جدید لیگ قهرمانان   سمیه مصور
آسیا صبح دیروز به صورت آنالین برگزار 
شــد و تیم ســپاهان اصفهان یکی از نمایندگان ایران در این دوره از 
مسابقات حریفانش را شــناخت.یاران محرم نوید کیا براساس قرعه 
کشی صورت گرفته در گروه  D این مسابقات با تیم های الدحیل قطر، 
پاختاکور ازبکســتان و برنده دیــدار تیم های التعاون عربســتان و 

الجیش سوریه هم گروه شدند.
تیم سپاهان که در فصل گذشته رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور به 
عنوان نایب قهرمانی دست یافته بود به دلیل حذف تیم پرسپولیس 
از این مسابقات به صورت مستقیم ســهمیه حضور در مرحله گروهی 
رقابت های لیگ قهرمانان قاره کهن را به دســت آورد . سپاهان که از 
فصل 200۴ حضور در رقابت های لیگ قهرمانان آســیا را تجربه کرده 
است، تاکنون در 12 دوره از 19 دوره این رقابت ها شرکت کرده و فصل 
آینده که از اردیبهشت ماه سال دیگر برگزار می شود سیزدهمین حضور 
ســپاهان در این رقابت ها خواهد بود تا این تیم بــه تنهایی رکورددار 
حضور در لیگ قهرمانان آسیا شــود. بعد از سپاهان، استقالل از ایران 
با 12 حضور بیشترین حضور را در این رقابت ها دارد و با توجه به اینکه 
با حکم AFC حق شــرکت در رقابت های این فصل را نخواهد داشت، 

ســپاهان به تنهایی به صدر جــدول حضور تیم هــای ایرانی در لیگ 
قهرمانان آسیا می رسد.

آخرین پیروزی پرســپولیس در فصل قبل لیگ قهرمانان آســیا که 
با یک گل مقابل اســتقالل تاجیکستان به دســت آمد، این تیم را به 
دلیل تفاضل گل بهتر بــه صدر جدول پر امتیازتریــن تیم های ایرانی 
در لیگ قهرمانان آســیا برد؛ اما این رکورد برای پرســپولیس چندان 
پابرجا نخواهد بود زیرا ســپاهان با اولین امتیاز در فصل جدید لیگ 
قهرمانان آســیا دوباره در صدر این رده بندی قرار می گیرد. با توجه به 
حضور نداشــتن پرســپولیس در رقابت های این فصل، سپاهان این 
فرصت را دارد که مجددا فاصله خود را با دیگر تیم های ایرانی زیاد کند. 
سپاهان در حال حاضر با 128 امتیاز که در مجموع 12 حضور قبلی اش 
در آسیا کســب کرده، در رده دوازدهم جدول کلی ادوار لیگ قهرمانان 

آسیا حضور دارد.
 طالیی پوشان با حضور در فصل آینده لیگ قهرمانان اما این فرصت را 
پیدا می کنند که مجددا پس از یک سال به راحتی به جمع 10 باشگاه 
برتر آســیا بازگردند. در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا پرسپولیس 
و سوون سامســونگ کره جنوبی که باالتر از سپاهان در این رده بندی 
هســتند، غایب هســتند و شــاگردان محرم نویدکیا با کسب اولین 

امتیازات به جمــع 10 تیم برتر لیــگ قهرمانان آســیا از نظر امتیازی 
می پیوندند.

محرم نویدکیا پس از قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا در مورد اینکه باید 
در لیگ برتر جام حذفی لیگ قهرمانان آسیا تیمش را آماده کند، اظهار 
داشت: واقعیت این اســت که کار کردن در تیم هایی مانند سپاهان، 
استقالل، پرسپولیس، فوالد، تراکتور و ذوب آهن سخت است. چه در 
لیگ، چه در جام حذفی و چه در آسیا، فشار زیادی به بازیکنان، مربیان 
و هواداران می آید و این ها طبیعی است. هر کسی در این باشگاه ها کار 
کند از اول می داند که چه شرایطی وجود دارد و باید با آن کنار بیاید. کار 
سخت است ولی باید ادامه داد و برنامه ریزی درست داشت تا بهترین 

کار را انجام داد، باید امیدوار باشیم.
وی در مورد گروه ســپاهان در لیگ قهرمانان آسیا فصل 2022 عنوان 
کرد: گروه نسبتا ســختی داریم؛ اما این طور نیست که بگوییم صعود 
کردن غیرممکن اســت. تیم ما ســاختار خوبی دارد. باشگاه تالش 
می کند که میزبانی را بگیرد و اگر این اتفاق بیفتد شــرایط مان خیلی 
بهتر می شود. تیم های خوب و قابل احترامی در گروه مان حضور دارند. 
کار ســخت اســت، باید خودمان را آماده کنیم و برنامه ریزی دقیقی 

داشته باشیم.

خبر روز

قلعه نویی و رونمایی از کی روش در مشهد؟
گل گهر سیرجان چراغ نقل و انتقاالت زمستانی فوتبال ایران در لیگ بیست و یکم را روشن کرد و 
با نظر امیر قلعه نویی، کی روش استنلی سوارز که در سپاهان و ذوب آهن شاگرد او بود، به عضویت 
گل گهر در آمد تا با خرید این مهاجم برزیلی، دســت سرمربی باتجربه سیرجانی ها برای چینش 
خط حمله تیمش بازتر شود.مصدومیت طوالنی مدت یونس شاکری و سپس موضوع باگناما و 
خروج او از فهرست گل گهر باعث شد تا این تیم در خط حمله تنها 2 مهاجم تخصصی داشته باشد 
و امیر قلعه نویی برای تقویت خط حمله تیمش در کنار حضور مرتضی تبریزی و رضا شــکاری به 

سراغ جذب کی روش استنلی رفت.
حاال با نهایی شــدن حضور این مهاجم برزیلی در گل گهر و حضور در جلسات اخیر تمرینی و البته 
گذراندن پروسه صدور مجوز از سوی سازمان لیگ، باعث شده تا کی روش کارت بازی اش صادر 
شود و در صورت صالحدید امیر قلعه نویی او از این پس می تواند در ترکیب تیم فوتبال گل گهر به 
میدان برود.گل گهری ها  در مشهد و در رقابت های جام حذفی میهمان نساجی مازندران هستند 
و به نظر می رسد قلعه نویی در این مسابقه حساس در مرحله یک هشتم نهایی از مهاجم برزیلی 

خود رونمایی می کند.
 

رونمایی از کیت جدید فوتبال ملی 
بعد از قطع همکاری فدراســیون فوتبال با برند آلشــپورت، حاال برند ایرانی مجید همکاری خود 
را با فوتبال ملی ایران آغاز کرده و قرار است مســئولیت طراحی و تامین البسه تیم ملی را برعهده 
بگیرد، اتفاقی که تا چندی پیش برعهده شرکت آلمانی آلشــپورت بود؛ اما حاال با توافقات انجام 
شده این کار توسط شرکت مجید انجام می شود.در مراســم بدرقه تیم ملی فوتبال زنان، دراگان 
اسکوچیچ، سرمربی و وحید هاشمیان، مربی تیم ملی فوتبال زنان با گرمکن برند مجید در سالن 
حاضر شدند تا رسما از همکاری جدید فدراسیون فوتبال پرده برداری کنند. حاال در آستانه آغاز جام 
ملت ها، با همکاری انجام شده توســط برند »مجید« و فدراسیون فوتبال، البسه تیم ملی فوتبال 
زنان ایران مشخص شده و در 3 مسابقه حســاس مرحله گروهی، شاگردان مریم ایراندوست با 
رنگ لباس سفید و قرمز می توانند در رقابت ها حاضر شوند.برای لباس دروازه بانان هم سه رنگ 
طالیی، صورتی با جزئیات طوسی رنگ و البته آبی روشن از سوی برند مجید در اختیار فدراسیون 
فوتبال قرار گرفته تا با تجهیزات البســه ای کامل ملی پوشان فوتبال زنان ایران در رقابت های جام 
ملت های آسیا حضور داشته باشند.لباس اول جدید در زمینه ســفید همراه با یک نوار گرافیکی 
موج دار سبز و قرمز در قسمت جلوی پیراهن ارائه شده است؛ یک پترن گرافیکی محو در قسمت 
باالی جلوی پیراهن به چشم می خورد و یک نوار سبز بر روی شانه راست و یک نوار قرمز 

نیز روی شانه چپ جانمایی شده است.
 

توافق اولیه استقالل با گزینه پرسپولیس
 باشــگاه اســتقالل با گزینه مورد عالقه پرســپولیس به توافق اولیه 
رسید.علیرضا کوشــکی، وینگر جوان باشگاه پیکان طی مذاکراتی 
که با باشگاه اســتقالل داشته اســت با این باشــگاه به توافق 
اولیه دســت پیدا کرده و در صورتی که رضایــت نامه خود را از 
خودروسازان دریافت کند به احتمال فراوان راهی تیم استقالل 
خواهد شــد.ضمن اینکه باشــگاه پرســپولیس نیز به دنبال 
جذب این بازیکن اســت؛ اما آخرین اخبــار دریافتی حکایت 
از آن دارد کــه مهاجم جوان پیکانی ها قصد پیوســتن به جمع شــاگردان 
 مجیدی دارد مگر آنکه اتفاقات دیگری رخ دهد که کوشکی جوان راهی تیم

پرسپولیس شود. 

مستطیل سبز

آقای سجادی!حاال نگاه 
ورزشی ها به شماست

علی مــرادی هنوز هــم به دنبــال ماندن در 
وزنه برداری است و به نظر می رسد عالقه ای 
به رفتن از فدراســیون نــدارد و به هرقیمتی 
می خواهد صندلی اش را نگــه دارد.»دارند 
کارهایی انجام می دهند کــه ما همچنان در 
خدمت وزنه برداری باشــیم.« این را رییس 
برکنار شــده وزنه بــرداری در برنامــه زنده 
تلویزیونی به زبان آورد. در برنامه ای که میلیون 
ها بیننــده دارد و احتماال خــود وزیر ورزش 
هــم آن را می بیند. البته جمله درســت این 
بود که بگویــد »دارم کارهایی انجام می دهم 
که....«آقای مرادی عزیز! گیریم که دارید با 
چند نماینده مجلس کارهایی انجام می دهید 
که بمانید. گیریم کــه دارید وزیــر ورزش را 
تحت فشار می گذارید. آیا باید در برنامه زنده 
تلویزیونی آن را به زبــان بیاورید؟! اگر ذره ای 
تدبیر داشتید نباید این جمله را می گفتید چون 
با همین جمله ماهیت وجودی یک وزارتخانه 
را زیر سوال بردید. حاال همه نگاه ها به شخص 
وزیر است که آیا تسلیم این فشارها می شود یا 
خیر که اگه تسلیم شود نه فقط جنگ قدرت در 
یکی از زیر مجموعه هایش را باخته که خیلی 
چیزهای دیگر را هم می بازد. اینجا همان جایی 
اســت که وزیر ورزش باید پاسخ رای اعتماد 
مجلس را بدهد. همینطور پاسخ اعتماد جامعه 
ورزش به خود را.آقای دکتر ســجادی! حاال 
نگاه ورزشی ها به شماست تا ببینند در مسند 
وزارت، چقدر قدرت اجرایی دارید و تا چه اندازه 
تصمیم گیرنده هســتید. اگر اینجا که اول راه 
است تسلیم شــوید یعنی در ادامه مسیر هم 
تسلیم هر فشاری خواهید شد و این مغایرت 
دارد با شعارهای شما و البته سابقه بلندباالی 
مدیریت شما در ورزش. علی مرادی صراحتا 
عنوان کرده دارد کارهایــی صورت می گیرد تا 
ابالغ وزارت باطل شــود و حاال توپ در زمین 
شماست.قابل پیش بینی است که اگر تسلیم 
این فشارهای بیرونی شوید احتماال تا پایان 
دوره ریاست علی مرادی هیچ حمایتی از این 
رشته نخواهید داشت که باز دودش به چشم 
وزنه برداری می رود. پس لطفا جوری تصمیم 

بگیرید که وزنه برداری متضرر نشود.

 سپاهان که از فصل ۲۰۰۴ حضور در رقابت های لیگ 
قهرمانان آسیا را تجربه کرده است، تاکنون در ۱۲ دوره 
از ۱۹ دوره این رقابت ها شرکت کرده و فصل آینده که از 
اردیبهشت ماه سال دیگر برگزار می شود سیزدهمین 
حضور سپاهان در این رقابت ها خواهد بود تا این تیم به 

تنهایی رکورددار حضور در لیگ قهرمانان آسیا شود

فوتبال جهان

وز عکس ر

جشن آلومینیومی ها 
قبل از بازی با سپاهان

آخرین تمرین شــاگردان رسول 
خطیبــی قبــل از دیــدار مرحله 
یک هشــتم نهایی جــام حذفی 
مقابــل ســپاهان در شــرایطی 
در زمیــن شــماره یــک کارخانه 
آلومینیــوم اراک انجام شــد که 
اعضــای این تیم برای حســین 
عبدی، مربی آلومینیوم جشــن 

تولد گرفتند.

تیم ملی هندبــال ایران برای حضور در مســابقات 
قهرمانی مردان آسیا بامداد دوشنبه عازم عربستان 
شده است. این مسابقات قرار است از 28 دی تا 11 
بهمن انجام شود. این رویداد حکم انتخابی جهان 
2023 را دارد و ۵ تیم نخســت ســهمیه جهانی را 
کســب خواهند کرد.تیم ملی هندبال ایران آخرین 
بار در قهرمانی آسیا 201۴ روی ســکو رفت و برای 
اولین بار سهمیه مسابقات جهان را کسب کرد. بعد 
از آن تیم ملی در قهرمانی آسیا 201۶ در رده پنجم و 
در قهرمانی آسیا 2018 در رده ششم ایستاد. اکنون 
شاگردان فرناندز هم  پیمان شده اند تا باز هم بتوانند 
مدال آسیا و سهمیه جهانی بگیرند و هندبال ایران 
را به جایگاه اصلی خود برســانند. تیم ملی هندبال 
ایران از شهریور 1۴00 و بعد از انتخاب مانوئل مونتایا 
فرناندز اسپانیایی به عنوان سرمربی تشکیل شد. 
فدراســیون برای انتخاب بهترین ســرمربی وقت 

زیادی صرف کرد و این سبب شد که تیم ملی زمان 
کوتاه تری برای آمادگی در مسابقات قهرمانی آسیا 

داشته باشد. 
تیم ایران در دور نخســت این مســابقات با هند، 
اســترالیا و عربستان هم گروه اســت. ملی پوشان 
ایران مقابل هند و اســترالیا کار آسان تری خواهند 
داشت؛ اما بازی مقابل عربســتان میزبان چندان 
آســان به نظر نمی رســد. اگر تیم ملی ایران بتواند 
عربستان را در این مرحله شکست دهد و به عنوان 
سرگروه راهی مرحله اصلی مسابقات شود در دور 
بعد کار راحت تری خواهد داشــت و شــرایط برای 
حضور در میان چهار تیم نخست راحت تر خواهد بود.
بعد از جهانی شــدن تیم ملی هندبــال زنان ایران، 
انگیزه تیم ملی مردان نیز برای کسب سهمیه جهانی 
بیشتر شده است. هندبال مردان ایران تاکنون تنها 
یک بار سهمیه جهانی گرفته است. هندبالیست های 

ایرانی در این دوره برای کسب مجدد سهمیه جهانی 
هم پیمان شــده اند. آن ها باید بتوانند برای کسب 

سهمیه جهانی در میان ۵ تیم اول قرار بگیرند.
ملی پوشــان هندبال ایران در این دوره از مسابقات 
قهرمانی آســیا عالوه بر عربستان میزبان، حریفان 
قدری هم چون بحرین، قطر و کره جنوبی را پیش رو 
دارند. حضور این تیم ها کار را برای ملی پوشان ایران 
قطعا سخت خواهد کرد؛ اما آن ها باید بدانند بعد از 
انتخاب سرمربی خوب خارجی، حضور در دیدارهای 
تدارکاتی و هم چنین با جهانی شدن تیم ملی زنان، 

انتظارات طرفداران هندبال باال رفته است.

تالش هندبالیست های ایرانی برای جهانی شدن
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فرماندار اصفهان: 

حمل و نقل بخش مرکزی نیازمند ساماندهی است
نشست فرماندار اصفهان با مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی اصفهان، رییس کمیسیون حمل و نقل 
شورای اسالمی شهر اصفهان و اعضای بخش مرکزی، پیرامون بررسی و ساماندهی وضعیت حمل 
و نقل در بخش مرکزی برگزار شد.فرماندار اصفهان در این نشست، با بیان اینکه حمل و نقل بخش 
مرکزی نیازمند متولی و ســاماندهی اســت، عنوان کرد: تعیین متولی برای حمل و نقل در بخش 
مرکزی، امری ضروری است که بخشــداری باید پیگیری های الزم را در این خصوص انجام دهد.

احمدی افزود: مردم ولی نعمتان ما هســتند و باید خود را خدمتگزار آنــان بدانیم و در جهت رفع 
مشکالت آنها بکوشیم.

 
مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان خبر داد:

 بازگشایی مسیر شمال به جنوب تقاطع شهید مفتح 
در منطقه 13 اصفهان

مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان گفت: با توجه به درخواست های مکرر مردم و نیاز محدوده شهید 
مفتح و ترافیکی که از ســمت باغ فردوس وارد طرح کنترل شهید حبیب اللهی می شد، از این پس 

این تقاطع به صورت سه راهی عمل می کند.
نادر آخوندی اظهار کرد: مراحل اجرایی بازگشایی مسیر شمال به جنوب تقاطع شهید مفتح از سمت 
کندرو شهید حبیب اللهی به سمت شهرک امیریه در حال انجام است.وی با بیان اینکه جابه جایی 
تاسیسات برق و روشنایی این پروژه حدود ۲۵۰ میلیون هزینه دربرداشت، خاطر نشان کرد: هزینه 
اجرای اصالح هندسی این پروژه نیز ۲۵۰ میلیون تومان برآورد شده و این پروژه ظرف مدت یک ماه 
آینده افتتاح خواهد شد.مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان افزود: با افتتاح این پروژه، ورود وسایل 
نقلیه از کندرو به خیابان کشاورز و دور زدن تقاطع کشاورزی به سمت شرق اصفهان و میدان آزادی 

حذف می شود و در سوخت و وقت شهروندان صرفه جویی خواهد شد.
 

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان  خبر داد:

پرهیز از رفتارهای پرخطر، برای ایمن مداری شهروندان
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان اظهار کرد: با توجه به کاهش 
حوادث با ایمن مداری شهروندان، شعاری که در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان مطرح شــد و در ســطح کشــور نیز رواج یافت، »پرهیز از رفتارهای پرخطر« به معنای 
جلوگیری از رفتارهای پرخطر در همه زمینه هاست که ایمن مداری شهروندان را نیز به همراه دارد.
فرهاد کاوه آهنگران با بیان اینکه آموزش های ایمنی باید برای کودکان در خانواده و مهد کودک ها در 
دستور کار قرار گیرد تا شهروندان از سنین کودکی این موارد را بدانند و حوادث کاهش یابد، افزود: 
ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی نیز در این زمینه وظیفه خطیری دارد و با توجه به شیوع 
ویروس کرونا در حال حاضر این آموزش ها به صورت مجازی برگزار می شود، اما در تالش هستیم 

با دریافت مجوز به صورت حضوری نیز کالس های آموزشی را برگزار کنیم.
سخنگوی سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان تصریح کرد: والدین برای 
این آموزش ها باید مطالعه داشته باشــند تا چنان چه موردی را به طور صحیح و کامل نمی دانند، 
اطالعات خود را تکمیل و به فرزنــدان ارائه کنند.وی اضافه کرد: خانواده هــا این موارد را تمرین 
کرده و خود را برای مواقع اضطراری آماده کنند؛ یکی از حوادث شایع، پریدن جسم در گلو است 
که آموزش نجات آن شاید کمتر از یک دقیقه طول بکشد، اما ممکن است جان یک نفر را نجات 
دهد.کاوه آهنگران با بیان اینکه رسانه ها نیز نقش بســزایی در آموزش شهروندان دارند، افزود: 
شهروندان بدانند پیشگیری بهتر از درمان بوده و اگر موارد ایمنی از طرف آنها رعایت شود، شهر و 

کشور در ایمنی کامل به سر خواهد برد.

پرونده »آب« اصفهان روی میز مشترک شورای اسالمی شهر و اتاق بازرگانی؛

همگرایی نهادهای مختلف برای حل معضل آب

کمیســیون آب و مناطق کم برخوردار شورای اســالمی شهر اصفهان با 
موضوع »بررســی ظرفیت های متقابل بخش خصوصــی و مدیریت 
شهری به منظور رفع مشکالت حوضه آبریز زاینده رود و بحران های زیست 
محیطی در استان و شهر اصفهان« به درخواست اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن، کشاورزی اصفهان برگزار شد.به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای 
شــهرداری اصفهان، مجید نادراالصلی، رییس کمیسیون آب و مناطق 
کم برخوردار شورای اسالمی شهر در این جلسه اظهار کرد: خوشبختانه 
همراهی نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر شهر اصفهان را برای احقاق 
حق مردم در صحنه عمل شاهد هستیم،بنابراین در این ۱7 جلسه که طی 
پنج ماه گذشته توسط کمیسیون آب و مناطق کم برخوردار برگزار شده، 
مسائل مختلفی با حضور اساتید دانشگاه صنعتی و دانشگاه اصفهان و 
دیگر متخصصان مطرح و بررسی شده است.وی با اشاره به تدوین سند 
راهبردی حوضه آب افزود: در جلساتی با حضور معاونان استانداری، این 
سند راهبردی تهیه و برای سازمان های مربوطه ارسال شده است؛ شورای 
شهر به دنبال ایجاد یک وفاق همگانی در همه ابعاد به خصوص در موضوع 
آب است، در این سند به بررســی مسائل مختلف حوضه آبریز پرداخته 
شده است.رییس کمیسیون آب و مناطق کم برخوردار شورای اسالمی 
شهر اصفهان با بیان اینکه این کمیسیون با گروه های کاری مختلف و فعال 
در زمینه باروری ابرها و آب های ژرف و همچنین نهادهای مرتبط با موضوع 

آب جلسه برقرار کرده است، تصریح کرد:  معتقدیم قفل اطالع رسانی را در 
زمینه آب باز کرده ایم زیرا در اصفهان در زمینه آب و بحران خشکسالی کار 
رسانه ای نمی شد؛ در این راستا درصدد هستیم همایشی مردمی و علمی 

در سطح منطقه ای، ملی و بین المللی در زمینه آب برگزار کنیم .

تعیین جایگاه بخش خصوصی در رفع معضل آب

احمد مصور، رییس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای اسالمی 
شهر اصفهان نیز در این نشست اظهار کرد: بحران آب اصفهان در دو سطح 
بزرگ و کوچک مطرح است، در سطح کوچک، جریان دائمی زاینده رود و 
در سطح بزرگ، اکوسیستم زنده اصفهان که متصل به زاینده رود است را 
متصور هستیم.وی تاکید کرد: همه اذعان دارند تغییر اکوسیستم که متاثر 
از دخالت انسان اســت، محیط طبیعی باغ شهر اصفهان را بر هم می زند 
که خشکی جوی ها، نهرها و زاینده رود، فرونشست زمین و ابنیه تاریخی 
و ... از نشانه های آن است. رییس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات 
شورای اسالمی شــهر اصفهان تصریح کرد: برای برقراری جریان دائمی 
آب در رودخانه نظرات مختلفی در خصوص استفاده از آب خاکستری، 
تصفیه آب و ... مطرح بوده است.مصور اظهار کرد: امروزه تصفیه فاضالب 
و اجرای طرح بهره وری از آب خاکستری از جمله پیشنهادات است که در 
این راستا، شورای شــهر به دنبال آن است که جایگاه بخش خصوصی را 

در رفع معضل آب مشخص کند، زیرا  معتقدیم تا یک موضوع، معضل و 
دغدغه همگی نشود، حل نخواهد شد.در ادامه سید امیر سامع، خزانه دار و 
عضو هیئت رییسه شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: همگرایی همه 
دستگاه ها و ارگان ها برای رفع مشکالت شهر، الزمه کار است، همه اطالع 
داریم اصفهان باغ شــهر بوده و حقابه آن در طومار شیخ بهایی مشخص 
شده است.وی افزود: شهر اصفهان باید به یک گفتمان هماهنگ با استان 
های همجوار برسد تا مشکل رفع شود؛ در این راستا جدولی تعیین شده 
که سهم و نقش هر دستگاه و مسئولیت آنها در رفع مشکل آب اصفهان 
مشخص شده است.عضو هیئت رییسه شــورای اسالمی شهر اصفهان 
عنوان کرد: فضای سبز اصفهان به نقطه بحرانی رسیده و این در حالی است 
که ما امانت دار میراث گذشته هستیم، اگر وسعت اصفهان را ۴۰ هزار هکتار 
قائل باشیم کمتر از شش درصد از وسعت آن را فضای سبز، تشکیل داده 
است.سامع تصریح کرد: برخالف تصور عمومی، آب موردنیاز فضای سبز 
شهر اصفهان، تنها نزدیک به ۴۰ الی۵۰ میلیون مترمکعب است که برداشت 
حال حاضر از همه موارد و منابع اعم از زاینده رود، چاه ها و پساب، کمتر 
از ۲۰ میلیون مترمکعب می باشد.وی اظهار کرد: زندگی در اصفهان تقریبا 
بدون سایه درخت و فضای سبز امکان ندارد و این نکته قابل تامل است. 
آبی که به درختان داده می شود، شاید مثال حدود شش درصد از آن بخار 
شود و مابقی به سفره آب های زیرزمینی باز می گردد.عضو هیئت رییسه 
شورای اسالمی شــهر اصفهان تاکید کرد: امروز باید در معادالت خود به 
پدیده هایی چون فرونشست و بحران های ناشی از خشکی بیشتر توجه 
کرد.سامع یادآور شد: ســاالنه حدود ۵۰ میلیارد تومان در حوزه هوشمند 
سازی آبیاری توسط شهرداری هزینه می شود، همچنین کمتر از یک هزارم 
مساحت شهر را باغچه هایی تشکیل داده است که گل هایی مثل رز در آن 
کاشته می شــود. وی گفت: برنامه ریزی هایی برای استقرار الگوی بهینه 
مصرف آب و نمونه های کاشت مناسب اقلیم و افزایش بهره وری از طریق 
به کارگیری تکنولوژی در سازمان فضای سبز شهرداری مطرح شده است. 
سامع اضافه کرد: قطعا نقش بخش خصوصی و شرکت های فعال دانش 
بنیان در این عرصه می تواند بسزا باشد.مصطفی نباتی نژاد، رییس مرکز 
پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان نیز در این نشست گفت: در 
سند راهبردی که برای رفع مشکل آب تدوین شده است، ذی نفعان اولویت 
بندی شده و نقشی برای آنها تعریف می شود.وی با اشاره به ظرفیت های 
اتاق بازرگانی برای رفع این مشکل افزود: اتاق بازرگانی می تواند مدیریت 
شهری را در رفع مشکالت اجتماعی یاری کند، در واقع پارلمان اقتصادی 
شهر، دغدغه های مختلفی را مطرح کرده است که پیگیری آنها می تواند 

نقش زیادی  در زمینه رفع مشکالت آب داشته باشد.

مدیــرکل میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع 
دستی اصفهان در تشریح وضعیت کنونی اصفهان 
در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اظهار داشت: متاسفانه یکســری عوامل درونی و 
بیرونی باعث بروز بخشــی از خلل ها و آســیب ها 
شده اســت که در این راســتا باید آسیب شناسی 
صورت پذیرد. وضعیت خشکســالی و آلودگی هوا 
و تاثیر آن بر کاشی های بناهای تاریخی را نمی توان 
در نظــر نگرفت.علیرضا ایزدی افــزود: ضمن آنکه 
بناهای تاریخی اصفهان برند این اســتان هستند؛ 
اما این کاشی های این بناهاست که آینه جداگانه  ای 

نسبت به ســایر آثار تاریخی در گستره جغرافیایی 
ایران به شــمار می روند. متاســفانه عوامل مذکور 
باعث بــروز مشــکل در برخی از بناهــای تاریخی 
اصفهان شده است که در این راستا ترک هایی را در 
بناهای تاریخی مشاهده می کنیم.مدیرکل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان  اینکه 
نگرانی های جدی پیرامون بحران فرونشســت در 
اصفهان وجود دارد که این عوامل نگران کننده ما را 
وادار به آسیب شناسی می کند، بیان کرد: متاسفانه 
در بافت های تاریخی با توجه به شــرایط ساخت و 
ســاز و گرانی های به وجود آمده شاهد شکل گیری 
تهدید تخریب مجدد در بافت های تاریخی هستیم.
وی افزود: از نظــر من باید در حــوزه فعالیت های 
درونی مقداری نگاه هایمان را تغییر دهیم، شرایط 
امروز جامعه را درک کنیم که این شرایط به معنای 

کوتاه آمدن از حقوق حقه عام مردم نیست و ما باید 
به اینها و به این بخش به عنــوان دارایی بیت المال 
فکر کنیم چرا که این بناها ثروت های پیشــینیان 
ما هســتند که به عنوان امانت باید آن را به آیندگان 

تحویل دهیم.
ایزدی ضمــن آنکه همه گیری بیمــاری کرونا را در 
ایجاد شرایط نامطلوب در سه حوزه میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی بی تاثیر ندانست، گفت: 
واقعیت آن اســت که جدا از تاثیــر مخرب بیماری 
کرونا بر این حوزه شرایط ما در اصفهان خوب نیست. 
در حوزه مرمت بناهای تاریخی دچار مشــکالت و 
کمبودهایی هســتیم، وضعیت صنایع دســتی و 
هنرمندان مان به واسطه کرونا و بحث نبود صادرات و 
معضالت عدیده گریبانگیر هنرمندان صنایع دستی 

شده که گواه حال ناخوش اصفهان است.

مدیر کل میراث فرهنگی اصفهان مطرح کرد:

تخریب مجدد  بافت های تاریخی اصفهان

استفاده رایگان از حمل و نقل همگانی در روز ملی هوای پاک
شهرداری اصفهان به منظور کاهش آلودگی هوای ناشی از خودرو های شخصی و همراه سازی شهروندان 
جهت استفاده از حمل و نقل همگانی و برداشتن گام های عملیاتی در راستای کاهش آلودگی هوا، اقدام 

به رایگان کردن استفاده از خطوط مترو و اتوبوس در روز ملی هوای پاک خواهد کرد.
 

 معاینه فنی رایگان تاکسی ها و آژانس های اصفهان
 به مدت یک هفته

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان اظهار کرد: به مناسبت روز هوای 
پاک رانندگان تاکسی ها و آژانس های تحت نظارت ســازمان تاکسیرانی می توانند با ارائه کارت شهری 
معتبر به صورت رایگان از تاریخ ۲۹ دی ماه تا ششم بهمن ماه سال جاری از این خدمات در مرکز معاینه 
فنی تاکسیرانی استفاده کند. هادی منوچهری تعداد تاکسی ها وآژانس های شهر اصفهان را حدود ۱۳ هزار 
دستگاه برشمرد و افزود: برای خودروهای عمومی »پالک ت« پس از گذراندن یک سال و خودروهای 
پالک ســفید )آژانس( دو ســال پس از تولید باید کارت معاینه فنی دریافت شود.مدیرعامل سازمان 
مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان ادامه داد: رانندگان خودروهای فعال در حوزه حمل و 
نقل عمومی پالک ت با گذشت ۱۰ سال پس از تولید موظف هستند هر شش ماه یک بار و در مواقع خاص 

سه ماه یک بار معاینه فنی دریافت کنند.
 

برگزیده شدن مستند »شهرک دارخوئین« در جشنواره فیلم عمار
مستند تلویزیونی »شهرک دارخوئین« محصول شــبکه اصفهان موفق به کسب لوح افتخار در بخش 
مستند تاریخ فرهنگی اجتماعی و دفاع مقدس جشنواره مردمی فیلم عمار شد.این مستند تلویزیونی 
به کارگردانی سید مجتبی خیام الحسینی در بخش مســتند تاریخ فرهنگی اجتماعی و دفاع مقدس 
دوازدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار موفق به کســب لوح افتخار شد.جشنواره مردمی فیلم عمار در 
نخستین سالگرد خیزش مردمی نهم دی در ۳۰ شهر کشور به صورت مردمی برگزار و ۱۹ اثر در آن اکران 
شد.این جشنواه با تشکیل دبیرخانه دائمی به حیات خود ادامه داد و در بهمن ماه هر سال در حوزه های 

فیلم کوتاه، مستند، بازی های دیجیتال و غیردیجیتال و گرافیک برگزار می شود.
 

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان خبر داد:

اقامه نماز جماعت روزانه در بیش از 3 هزار و 500 مسجد اصفهان
مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان در دیدار سید رضا مرتضوی، استاندار اصفهان با اشاره 
به سابقه تاسیس مرکز رســیدگی به امور مساجد، اظهار کرد: امور مســاجد در سال ۶۸ به دستور مقام 
معظم رهبری در تهران تاسیس شد و در ســال 7۵ پس از حضور آیت ا... العظمی مظاهری به اصفهان 
امور مساجد در اصفهان نیز تاسیس شد.حجت االسالم والمسلمین سیدمحمدصادق ابطحی بیان کرد: 
دو مدیریت گذشته حجت االسالم کوچک زاده و دیگری حجت االسالم صالحیان دو دوره امور مساجد 
را سپری کرده اند و نزدیک به یک سال است که مسئولیت این مرکز را بر عهده دارم بنابراین همواره تالش 

داشته ام که امور مساجد از شیوه سنتی خارج شود.
وی ادامه داد: در اصفهان ۱۵ منطقه شــهرداری داریم که به همراه منطقه براآن شمالی و جنوبی، در ۱۶ 
منطقه امور مساجد شهر اصفهان مستقر هستند و در شهرستان ها و شهرها هم همین دفاتر دایر هستند 
که در مجموع حدودا در ۹۰ شهر و شهرستان استان، دفاتر امور مساجد ایجاد شده است.مدیر اجرایی مرکز 
رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان ابراز کرد: حدود ۵ هزار و ۳7۰ مسجد در سطح استان اصفهان 
وجود دارد که قریب به ۴ هزار مســجد فعال بوده؛ بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ امام جماعت در ســطح استان 
داریم که اقامه نماز جماعت را به صورت منظم بر عهده دارند همچنین در شهر اصفهان نیز نزدیک به هزار 

و یکصد مسجد وجود دارد.

با مسئولان

خبر روزخبرخوان

عضو شورای شهر اصفهان:

طرح شفافیت باید بدون 
اعمال سلیقه اجرا شود

رییــس کمیســیون هوشمندســازی و 
حمل ونقل شورای اســالمی شهر اصفهان با 
بیان اینکه شــهرداری ها یکــی از مهم ترین 
مجموعه ها در ارتباط با شــهروندان هستند، 
اظهار کرد: در کشور ما بیش از 7۰ درصد مردم 
در مناطق شهری زندگی می کنند و تعامالت 
و ارتباطات بین شهروندان و شهرداری بسیار 
وسیع و گسترده اســت؛بنابراین در صورتی 
شهرداری ها و شوراهای اسالمی شهر موفق 
خواهند بود که مردم و شهروندان با این ارگان 

همراهی و تعامل داشته باشند.
محمدرضا فالح تصریح کرد: همراهی مردم 
وقتی صورت می گیرد که مدیریت شــهری 
را از خودشــان بدانند و این موضوع حاصل 
نمی شود مگر اینکه مدیریت شهری همه امور 
و موضوعات مربوط به شهر و شهروندان را به 
طور شــفاف در معرض دید مردم قرار داده و 
همیشه و در همه حال مردم را ناظر بر اعمال 
و عملکرد خــود بدانند.رییس کمیســیون 
هوشمندسازی و حمل ونقل شورای اسالمی 
شــهر اصفهان تاکید با بیان اینکه شفافیت 
می تواند اعتماد و همراهــی مردم را به خود 
جلب کنــد، افزود: با ایجاد طرح شــفافیت 
نتایجــی از قبیــل افزایش کارایــی و جلب 
اعتماد مردم و شهروندان را حاصل می شود، 
همچنین این طرح ســبب کاهش فساد و 
رانت در سیستم اداری شهر خواهد شد.وی با 
تاکید بر اینکه طرح شفافیت و ارتقای سالمت 
اداری باید به صورت واقعی و بدون گزینش 
بندهای طرح و اعمال ســلیقه اجرا شود تا 
شــائبه ای برای افراد نداشــته باشد، گفت: 
امیدواریم این طرح در همــه ارکان جامعه 
به ویــژه ادارات دولتی عملیاتــی و اجرایی 
شــود.فالح ادامه داد: ضمانت اجرایی طرح 
شــفافیت و ارتقای ســالمت اداری، نظارت 
و مطالبه گری مســتمر و دقیق شــهروندان 
اســت که این نظــارت، مدیــران را در ریل 
خدمت گزاری بی منت، هدایت کرده و اجازه 

نمی دهد که از این ریل خارج شوند.

رویداد »شب های سینمای آزاد اصفهان« از سوی دفتر تخصصی سینما، فیدان و فیلم خانه حوزه هنری اصفهان برگزار می شود.مصطفی حیدری، رییس دفتر 
تخصصی سینما اصفهان )وابسته به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان( ضمن بیان اینکه هدف از برگزاری این رویداد، بازخوانی بخشی 
از سینمای ایران است که به جریان »سینمای آزاد« معروف بود، اظهار کرد: قرار است بعد از حدود ۵۰ سال فیلم های سینما آزاد اصفهان را دوباره ببینیم تا این 
جریان مهم سینمایی اصفهان که هم زمان با جریان سینمای آزاد ایران رقم خورد، مورد بازخوانی مجدد و مطالعه قرار گیرد.وی افزود: این برنامه، ترکیبی از 
فیلم های منتخب سینمای آزاد ایران و سینمای آزاد اصفهان است که در سه روز از سه شنبه ۲۸ دی ماه تا پنجشنبه ۳۰ دی ماه ساعت ۱۵ تا ۲۱ در سینما سوره 
حوزه هنری اصفهان برگزار شود.حیدری  گفت: منتخب سینمای آزاد ایران و سینمای آزاد اصفهان، هر روز در سه سانس پخش می شود که جزئیات مربوط 

به فیلم هایی که اکران خواهند شد به عالوه کارشناسانی که در هر سانس حضور خواهند یافت در دسترس عموم قرار گرفته است.

شب های سینمای  آزاد اصفهان؛ خاطره ای از جنس فیلم سازی

کویر ورزنه اصفهان
۱۱7 کیلومتر به ســمت شرق 
اصفهان که حرکــت کنیم در 
نزدیکی شهر تاریخی ورزنه و 
به فاصله ۱۰ کیلومتری از آن به 
کویری بــا رمل های طالیی بر 
می خوریم. کویــر ورزنه، یکی 
از مکان هــای دیدنــی ورزنه 
و از جاذبه هــای گردشــگری 
طبیعی استان اصفهان است 
که بزرگ ترین سایت تفریحی 

کویر در ایران را دارد.

وز عکس ر

یمنا
س: ا

عک

عکس: ایمنا
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پارک ملی خشکه داران: این پارک در کیلومتر 30 محور 
تنکابن بــه چالوس در حد فاصل نشــتارود و شهرســتان 
عباس آباد در کنار جاده واقع شده و تنها 120 متر با دریا فاصله 
دارد. این منطقه حفاظت شده به عنوان تنها جنگل جلگه ای 
و بکر و از آخریــن بازمانده های اکوسیســتم های جنگلی 
جلگه ای شمال ایران با مســاحت تقریبی دو میلیون و 600 
هزار متر مربع به شــمار می رود.  انــواع مختلف گونه های 
جانوری و گیاهی مانند توسکا از نوع کرک که در ایران رو به 
انقراض است، ســه قلو انجیلی، انار، ممرز، بلوط، لیکلی یا 
کرات خرمنــدی، لرگ، ملــج، انواع مهم شمشــاد، ازگیل 
جنگلی و یاس وحشــی در این پارک وجود دارد. گونه های 
متنوع و فراوان جانوری نیز از قدیم در آن می زیســتند و در 
حال حاضر زیســتگاه حیوانات وحشی نظیر شغال، گرگ، 
خوک، گربه وحشی و پرندگانی مثل حواصیل خاکستری، 
قره، غاز، مرغابی ها، دار غاز بــاکالن، اگوت بزرگ و کوچک 

است. 
در حاشــیه این منطقه نیز یک موزه تاریخی طبیعی ایجاد 
شــده که مجموعه تاکســیدرمی از حیوانات وحش شمال 
ایران را به نمایش گذاشته و همواره مورد استقبال محققان 

و دانش پژوهان است.

منطقه حفاظت شده بلس کوه: منطقه حفاظت شده بلس 
کوه یکی از مناطق طبیعی بکر در استان مازندران است. از 
گونه هــای مهم جانــوری منطقــه می توان مرال، شــوکا، 
خرگوش، تشی، پلنگ، خرس قهوه ای، گرگ، بز و پازن، گراز، 
روباه معمولی، شغال، دارکوب کوچک، هدهد، انواع چکاوک، 
کبوتر جنگلی، دم سرخ معمولی و عقاب جنگلی را نام برد. 
وجود تنوع زیســتی باال و گونه های با ارزش شوکا و مرال، 

زمینه گردشگری را در منطقه فراهم آورده است.
آبشار تودارک: آب این آبشــار بعد از حدود 7 تا 10 متر به 
یک برآمدگی برخورد کــرده و به صورت بســیار زیبا در هوا 
پخش می شود. برای رسیدن به این آبشــار باید از تنکابن 
به سمت شــیرود حرکت کرده و بعد از پل شیرود )به سمت 
رامســر( و دیدن تابلوی لشتو که به ســمت جنوب است، 
به سمت روستای لشتو حرکت کنید. پس از طی چند کیلومتر 
به ســه راهی می رســید. بعد از ســه راهی به سمت راست 
بپیچید؛ سپس به ســه راهی دیگری می رسید که آن را هم 
باید به سمت راست بروید و بعد جاده خاکی و گاهی سنگالخ 
که حدود 20 کیلومتر تا آبشار فاصله دارد. حدود یک ساعت 

بعد به آبشار زیبای تودارک می رسید.
منطقه ییالقی سه هزار: مسیر دسترسی تنکابن به خرم 

آباد پس از عبور از قلعه گردن به سمت جنوب امتداد یافته و 
دوراهی لتاک در جنوب شرقی وارد یک جاده خاکی می شود 
که به طرف منطقه سه هزار ادامه پیدا می کند. دره سه هزار 
منطقه ای بکر و زیبا با چشــم اندازهای بدیــع، چمن زارها، 
جنگل های مرتفع و جلگه ای اســت که رودخانه پرآب سه 

هزار در آنجا واقع شده است.
پارک جنگلی چالــدره: پــارک جنگلی چالــدره در 18 
کیلومتری مسیر تنکابن به دو هزار و در کنار مسیر آسفالته 
پارک جنگلی چالدره قرار دارد. پــارک زیبای چالدره با ۹4 
هکتار مساحت در میان دلتای دو رود سه هزار و دو هزار، در 
محل اتصــال آن ها قــرار دارد. این پارک با پــل پارکینگ، 
ســرویس های بهداشــتی، آب و برق و آالچیق از امکانات 

چالدره است.
آبشار فرهاد جوی: ســیاحت به هدف دیدن آبشار فرهاد 
جوی شما را به جاده دو هزار و ســه هزار می کشاند. جاده 
آسفالته دو هزار و سه هزار که از تنکابن آغاز می شود، پس از 
عبور از خرم آباد به مساحت 2 کیلومتر، به منطقه قلعه گردن 
می رسد که منظره جالبی را در دامنه ارتفاعات کوتاه و جنگلی 
از جلگه و دریای تنکابن بــه نمایش می گذارد. این محل با 

تنکابن 8 کیلومتر فاصله دارد. 

آشپزی
جوز قندی 

جوز قندی، سوغات استان مرکزی به خصوص شهر نراق است. 
برای تهیه جوز قندی معموال از هلوی محلی به نام الگ 

استفاده می شود که طعمی ترش و شیرین دارد. این سوغات استان 
مرکزی به عنوان گران ترین خشکبار یا شیرینی سنتی ایران شناخته 

می شود.  جوز قندی بسیار مقوی و خوشمزه است و انرژی بدن را تا ساعت ها 
تامین می کند. می توانید از آن به عنوان میان وعده ای سالم استفاده کنید. 
مواد الزم:  هلو خشک به میزان دلخواه، مغز بادام و گردو، شکر، هل، آرد 

نخودچی  به میزان دلخواه، گردو نصف شده  به میزان دلخواه
 طرز تهیه : برای تهیه جوز قندی با هلوی خشک، هلوی محلی به نام الگ را پوست می گیرند و حدود 
3 روز در آفتاب می گذارند تا نیمه خشک شود. با چاقو برشی کوچک ته میوه ایجاد کنید و هسته هلو 
را خارج و بگذارید یک روز  دیگر در آفتاب بماند. داخل هلو را با مغز گردو نصف شده با مخلوطی از 
ترکیب آرد مغز بادام، گردو، پودر قند، هل متناسب با ذائقه خودتان پر کنید. در برخی مناطق آرد 
نخودچی هم به این ترکیب اضافه می کنند. در هلو را ببندید و چند روز دیگر در آفتاب بگذارید 

تا کامال خشک شود. جوز قندی هلو را در ظرف در بسته یا در پالستیک داخل یخچال 
نگهداری کنید.ماندگاری جوز قندی در یخچال حدود یک سال است.در روش 

محلی، جوز قندی ها را بعد از خشک شدن مانند تسبیح به نخ می کشند 
و در محلی سرد و تاریک از سقف آویزان می کنند تا ماندگاری 

بیشتری داشته باشد. می توانید پودر هسته زردآلو 
را جایگزین بادام و گردو کنید. 

با دیدنی های تنکابن آشنا شوید )2(

 تالش برنامه »هفت« برای اجرای زنده
 در جشنواره فیلم فجر

»پردیس چارسو« خانه چهلمین جشنواره 
فیلم فجر  شد

محمدحسین لطیفی درباره تمهیدات برنامه سینمایی »هفت« در پی 
برگزاری چهلمین جشنواره فیلم فجر  گفت: تدارک برنامه »هفت« برای 
جشنواره فیلم فجر طبق معمول هر سال است. فقط امیدواریم که برنامه 
الیو »زنده« پخش شود و همین ممکن است اتفاق جذاب امسال باشد.

برنامه سینمایی »هفت« این روزها جمعه شب ها با اجرای محمدحسین لطیفی 
با موضوع تحلیل و بررسی فیلم های سینمایی ایران و جهان پخش می شود. 

سرانجام پس از طرح گزینه های متعدد برای خانه جشنواره )مرکز 
اصلی جشنواره( و سینمای اهل رسانه، پردیس چارسو میزبان اهالی 
رسانه در چهلمین دوره از جشنواره فیلم فجر خواهد بود. بر اساس این 
خبر، برنامه های اصلی جشنواره چهلم در پردیس چارسو برگزار خواهد 
شد. چهلمین جشنواره فیلم فجر در دو بخش فرهنگی و رقابتی از 12 تا 22 
بهمن 1400 به دبیری مسعود نقاش زاده برگزار خواهد شد. 

قائم مقام سابق مجری طرح های توســعه ای ذوب آهن اصفهان گفت: با 
ادامه ورود معدنی ها به تولید فوالد و خام فروشــی، ناچار به واردات مواد 
اولیه از هند و دیگر کشورها خواهیم شد. سیروس موتمن در گفت وگویی 
با اشــاره به اینکه کمبــود مواد اولیــه مصیبت بزرگ ذوب آهــن و دیگر 
فوالدسازان کشــور اســت، اظهار کرد: ممکن اســت برخی از فوالدسازان 
همچون شرکت های معدنی )گل گهر، چادرملو و …( مشکل تامین مواد 

اولیه نداشته باشند، اما امروز ذوب آهن از این مزیت محروم است.  
وی با اشــاره به اینکه روس ها در طرح اولیه جانمایی ذوب آهن اصفهان، 
سیستم کوره بلند را به دلیل مزیت منطقه اصفهان انتخاب کرده اند، افزود: 
یکی از دالیل جانمایی ذوب آهن در اصفهان، دسترسی به معادن بافق یزد 
برای تامین مواد اولیه این شــرکت بود، اما بعد از اینکه دولت معادن گل 
گهر و چادرملــو و … را واگذار کرد، آنها نیز به دلیل داشــتن مزیت معدن، 
تجهیزات تولید فوالد را نصب و از مزایای معدن مستقیما استفاده کردند، 
در این شرایط اگرچه شاکله اولیه ذوب آهن اصفهان بهره گیری از معادن 
بافق بود، اما این مجموعه بزرگ فوالدی از این مزیت محروم شد و امروز 

تامین مواد اولیه معضل بزرگی برای ذوب آهن اصفهان است.
قائم مقام سابق مجری طرح های توســعه ای ذوب آهن اصفهان یادآور 
شــد: ذوب آهن زمانی که حدود 500 هزار تن مواد سنگ آهن در انبارهای 
خود داشت، برای کمک به معادن مازاد این مواد را در بیرون کارخانه انبار 
می کرد، امــا امروز هیچ کمکی بــه ذوب آهن از لحاظ تامیــن مواد اولیه 

نمی شود.
وی با تاکید بر اینکه فوالد کشور باید متولی مستقیم داشته باشد تا بسیاری 
از تصمیمات در آن سازمان گرفته شــود، گفت: امروز یکی از دالیل مشکل 
تامین مواد اولیه فوالدی ها این اســت که معادن ما اقدام به تولید فوالد 
کرده اند و این مجوز به آنها داده شــده که با وجودی که معدن دار هســتند 
می توانند تولید فوالد نیز داشــته باشــند، بنابراین آنها بــا توجه به مزیت 
داشتن مواد معدنی، فوالدی هم شده اند در این شرایط منبعی برای تامین 

مواد اولیه شــرکت های بزرگ فوالدی باقی نمی ماند. امروز در ذوب آهن 
مواد اولیه به میزان کافی برای مخلوط کــردن، همگن کردن و … موجود 

نیست.
وی، درباره گفتــه مدیرعامل ذوب آهن اصفهان مبنی بــر اینکه برای حل 
مشکل مواد اولیه شاید ناچار به واردات مواد شویم، گفت: متاسفانه در این 
مسیر با دوگانگی مواجه هستیم، چراکه در صورت واردات ناچار به تامین 
محصول با قیمت های جهانی و با ارز 30 هزارتومانی هستیم، اما در داخل 
برای تولیدات فوالدی نرخ های دســتوری اعمال می شود، در این شرایط 

تولید محصول اقتصادی نخواهد بود و حتی به ضرر کشور است. 
قائم مقام سابق مجری طرح های توسعه ای ذوب آهن اصفهان با اعتقاد 
بر اینکه دولــت باید در اکتشــافات اخیر خود معادنی کــه از نظر آهن در 
منطقه غنی هستند را در اختیار شــرکت های بزرگ فوالدی قرار دهد تا از 
این مزیت بهره مند شــوند، گفت: زمانی که صادرات مــواد آهنی به چین 
صورت می گرفت، بارها مخالفت خود را اعالم کــردم، چراکه بر این باورم 
که معدنی ها باید اجازه دهند مواد اولیه که امکان تبدیل آن به محصول با 
ارزش افزوده باال وجود دارد، تولید شود تا مزیت نسبی برای کشور باشد، 

نه اینکه خام فروشی کنند.
به گفته موتمن، ســال ها قبل پیش بینی کرده بودم که با ادامه این رویه و 
خام فروشی، امروز دچار کمبود مواد اولیه شــویم و ناچار به واردات مواد 

اولیه از هند و دیگر کشورها خواهیم شد.
وی درباره برخی پیشــنهادات نســبت به تامین مواد اولیه شــرکت های 
فوالدساز از افغانســتان و …، توضیح داد: دولت باید شرایط الزم را برای 
این موضــوع فراهم کند، بــه عنوان مثال در افغانســتان معــادن غنی با 
درصدهای باال وجود دارد  که هنوز مورد اســتخراج قرار نگرفته و اگر دولت 
امکان استخراج از این معادن را از طریق ارتباطات سیاسی خود مهیا کند 
و سرمایه گذاری الزم در آن کشور صورت گیرد، شاید تا حدودی ذوب آهن 

بتواند مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کند.

مدیر آبفای جرقویه گفت: از21 روســتای این شهرســتان، آب 20 روســتا 
با جمعیتــی معادل 18 هــزار نفر به صــورت پایدار تامین می شــود.جواد 
اســماعیلی اظهار کرد: در ســال جاری با تحت پوشــش قرار گرفتن چهار 
روستای اسفنداران، حارث آباد، احمدآباد و فیض آباد تعداد روستاهایی که 
در شهرستان جرقویه از آب طرح آبرســانی اصفهان بزرگ استفاده می کنند 
به 20 روستا رســید.وی از نصب 700 کنتور آب در این چهار روستا خبر داد و 
گفت: تاکنون 12هزار و 283 فقره انشعاب در روستاهای شهرستان جرقویه 

نصب شده است. 
 اسماعیلی افزود: هم اکنون  فقط روستای اســدآباد با کمتر از 20 خانوار به 
دلیل فاصله زیاد با تاسیسات، تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ 
قرار ندارد؛ اما با حفر و تجهیز یک حلقه چاه و اجرای یک کیلومتر خط انتقال 
به مخزن 50 مترمکعبی، تامین آب شرب پایدار این روستا نیز در دستور کار 

قرار گرفته است. وی اعالم کرد: عالوه بر سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ، از 
منابع داخلی مانند ســه حلقه چاه با آبدهی حدود 20 لیتر در ثانیه نیز برای 

تامین آب شرب روستاییان منطقه جرقویه استفاده می شود. 
اسماعیلی خاطرنشــان ســاخت: 115 کیلومتر طول خطوط انتقال، 245 
کیلومتر طول شــبکه توزیع و بیش از 3 هزار متــر مکعب حجم مخازن آب 
روستایی در منطقه جرقویه است که بخشی از آن نیازمند اصالح و بازسازی 
است.  وی گفت:  از ابتدای سال جاری در حدود  2 کیلومتر از شبکه فرسوده 
و خطوط انتقال  آب روستایی  اصالح و بازسازی شد و هم اکنون نیز اصالح  
بیش از 700 متر شبکه توزیع در دســتور کار قرار دارد. مدیرآبفای جرقویه بر 
کیفیت آب شرب روستاییان تاکید کرد و اظهار داشت: تامین کمی و کیفی 
آب شــرب روســتاییان یکی از اولویت هاســت که با پایش مستمر کیفی 

سالمت آب شرب تضمین می شود.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: ذوب آهن اصلــی ترین مصرف کننده 
زغال سنگ کشور است و باید معادن زغال سنگ در کشــور از جمله معادن 
زغال ســنگ در کرمان توســعه یابد.یزدی زاده افزود: براساس تفاهم نامه 
زغال سنگ کرمان و ذوب آهن اصفهان، تامین کنسانتره زغال سنگ کرمان 
برای کارخانه ذوب از 15درصد به 30درصد افزایش می یابد؛ یعنی از مجموع 
یک میلیون و 700هزار تن کنسانتره زغال ســنگ مورد نیاز ذوب آهن، سهم 
استان کرمان باید دو برابر شود. وی گفت: برای افزایش سهم استان کرمان 
باید ســرمایه گذاری در زمینه کیفی و کمی انجام شود که کارشناسان ما در 

حال بررسی هستند.نیک طبع، مدیرعامل شرکت زغال سنگ کرمان هم با 
اشاره به آغاز عملیاتی شدن زغال سنگ کرمان و ذوب آهن اصفهان افزود: 
با توجه به فراوانی ذخایر زغال سنگ در کرمان با همکاری بخش خصوصی 

می توان به خواسته های ذوب آهن اصفهان پاسخ داد.
در پی امضای تفاهــم نامه بین زغال ســنگ کرمــان و ذوب آهن اصفهان 
نشســتی در ســاختمان مرکزی زغال ســنگ کرمان با حضور مدیرعامل و 
اعضای هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان برای عملیاتی شــدن بندهای این 

تفاهم نامه برگزار شد.

بــا حضــور مســئوالن و کارشناســان دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد 
اصفهان)خوراســگان( و مدیران ارشــد مجتمع فوالد مبارکــه، زمینه های 
مختلف توســعه همکاری ها در حوزه های علمی، پژوهشــی، تحقیقاتی و 

طرح پویش بررسی شد.
رییس دانشگاه آزاد اسالمی اســتان اصفهان گفت: برگزاری این نشست، 
دلیلی شد برای تسریع در عملیاتی کردن زمینه های همکاری میان دانشگاه 
و صنعت فــوالد که این تعامــالت می تواند افق روشــنی در آینــده علمی، 

تحقیقاتی و اقتصادی صنعت و دانشگاه ترسیم کند.
پیام نجفی بیان کرد: در این جلســه در خصوص مســائلی همچون اجرای 
طرح پویش و اشتغال دانشجویان، معرفی دانشجویان بورسیه رشته معدن 
جهت کارورزی به معاونت معدنی فوالد مبارکه، کاربردی کردن کلیه دوره های 
آموزشی و پژوهشی و همچنین آمادگی تمام مراکز آزمایشگاهی و پژوهشی 
در مجموعه دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان اصفهان برای همکاری های 

فی مابین بحث و تبادل نظر شد.
وی با ابراز خرسندی از استقبال این مجتمع عظیم صنعتی و تولیدی در زمینه 
تعامل با دانشگاه و انجام حمایت های مالی و لجستیکی تصریح کرد: طبق 
توافقات حاصل شده در این نشست، شروع طرح بزرگ همکاری پژوهشی 
برون دانشگاهی در زمینه اکتشاف و مطالعات زمین شناسی در قالب ایجاد 
بانک اطالعات و کتابخانه مغزه نگاری با همکاری دو سویه و برای اولین بار 
در ایران و با حضور کارشناسان معدن و زمین شناسی دانشگاه آزاد استان و 

فوالد مبارکه بررسی و مورد تایید قرار گرفت.
علیرضا رضایی، مدیر بخش اکتشاف فوالد مبارکه اظهار کرد: مجتمع فوالد 
مبارکه، آمادگــی خود در خصوص حمایت های مالی و معنوی از تاســیس 
رشته های دانشگاهی و تخصصی مطابق با نیازهای شرکت فوالد مبارکه در 

زمینه اکتشاف، معدن کاری و فرآوری مواد معدنی را اعالم می دارد.
وی با اعالم اســتقبال مدیران این مجتمع تولیــدی از این تعامالت افزود: 
گسترش همکاری های پژوهشــی مشترک میان شــرکت فوالد مبارکه و 
دانشگاه آزاد اســالمی می تواند برای آینده کشــور عزیزمان مفید بوده و در 
خصوص حل مشکالت پژوهشی و تحقیقاتی مجتمع و اشتغال دانشجویان 
و عملیاتی کردن و حضور اعضــای هیئت علمی در بخــش صنعت و تولید 

بسیار موثر است.
در پایان، هیئــت اعزامی کارخانه فــوالد مبارکه از آزمایشــگاه های تجزیه 
شــیمیایی ، مطالعات کانی شناسی و پتروگرافی دانشــگاه و همچنین از 
 محل در نظر گرفته شــده برای اجرای طــرح جدید پژوهشــی آمادگی و 

مغزه نگاری بازدید کردند.

قائم مقام سابق مجری طرح های توسعه ای ذوب آهن اصفهان مطرح کرد:
کمبود مواد اولیه؛ مشکل بزرگ فوالدسازان

مدیر آبفای جرقویه:
آب20 روستای جرقویه به صورت پایدار تامین می شود

مدیرعامل شرکت ذوب آهن بیان کرد:
افزایش سهم کنسانتره زغال سنگ کرمان در ذوب آهن اصفهان

با حضور مدیران صنعت فوالد صورت گرفت؛
بررسی زمینه های مختلف همکاری دانشگاه آزاد اصفهان و صنایع فوالد مبارکه

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