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تلخ کامی تولیدکنندگان پولک و نبات اصفهانی، در نبود شکر؛

ناخونک به خاطرات پولک!

برنامه ریزی هایی برای انتقال 
آب از خلیج فارس به اصفهان 

در حال انجام است

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

30 درصد از کارکنان ادارات 
دولتی دوز سوم واکسن 

کرونا را تزریق کرده اند

رییس پلیس فتای اصفهان خبر داد:

کالهبرداری مجازی به 
بهانه نذورات نیمه شعبان

رییس اداره مسافر اداره کل راهداری 
استان:

هزینه خرید یک دستگاه 
 اتوبوس مسافری

 9 میلیارد تومان است

آثار تاریخی 
نوش آباد 

پاک سازی شد

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های 
بین المللی استان خبر داد:
برگزاری نمایشگاه های 
مشترک با خواهر 
خوانده ها
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رییس شورای اسالمی شهر مطرح کرد:
»اصفهان« در مسیر حمل ونقل پاک

رییس اتحادیه طال و جواهر  شهرکرد:
تقاضا برای فروش سکه باالست

معضل فعال شدن کانون های گرد و غبار
خساراتی که توفان در مناطقی از استان اصفهان به بار آورد؛
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 آماده سازی شهرک دارخوین
 برای میزبانی از کاروان های راهیان نور
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اقدام جدید آمریکا برای ضربه به اقتصاد روسیه
رییس جمهوری آمریکا اعالم کرد که آمریکا، گروه ۷ و اتحادیه اروپا روابط تجاری عادی دائمی با روسیه 
را لغو می کنند. جو بایدن روز جمعه به وقت محلی همزمان با ادامه جنگ در اوکراین در سخنانی از کاخ 
ســفید گفت: لغو این امتیاز به این معنی است که روســیه به راحتی نخواهد توانست با آمریکا تجارت 
کند. این کار با هماهنگی کشور های جهان که نیمی از اقتصاد جهان را به خود اختصاص می دهند انجام 
می شود و یک ضربه سنگین دیگر به اقتصاد روســیه خواهد بود. وی اضافه کرد: ما همچنین اقدامات 
بیشتری انجام می دهیم و وارادت کاال از بخش های کلیدی روسیه مانند الکل و غذاهای دریایی و الماس 

را ممنوع خواهیم کرد.

عربستان از تاسیس شرکت هلدینگ هسته ای خبر داد
 سفیر عربستان و نماینده این کشور در نهاد های بین المللی در وین، در نشست شورای حکام آژانس 
انرژی اتمی در وین گفت: عربستان با جدیت برای استفاده از انرژی هسته ای و وارد کردن آن به مدار 
تولید انرژی در کشور تالش می کند و در این راســتا یک شرکت هلدینگ در بخش انرژی هسته ای 
را برای راه اندازی پروژه های هسته در داخل و خارج تاسیس کرده است. به گزارش »روسیا الیوم«  
»عبدا...بن خالد بن سلطان« افزود: ریاض همچنین برنامه هایی برای راه اندازی تاسیسات هسته ای 
به منظور تولید انرژی و آب شیرین کن و ایجاد سرمایه انسانی در بخش انرژی هسته ای و همکاری با 
نهاد های بین المللی در برنامه های پژوهشی هسته ای دارد. نماینده عربستان مدعی شد رسیدن به 

توافق هسته ای جامع تر، طوالنی تر و محکم تر با ایران ضروری است.

بایدن:

 »پوتین« شکست خورد
رییس جمهوری آمریکا با انتشار توئیتی والدیمیر پوتین ، رییس جمهور روسیه را بازنده جنگ اوکراین 
دانست. جو بایدن در توئیتی نوشت: پوتین علیه اوکراین هرگز پیروز نخواهد بود. او امیدوار بود بدون 
جنگ بر اوکراین مسلط شود و عزم اروپا را شکست دهد.پوتین می خواست  که اتحاد فرا آتالنتیک را 

تضعیف کند و مریکا را از هم جدا کند. در نتیجه  او شکست خورد.

درخواست »الکاظمی« برای تشکیل دولت جدید عراق
نخست وزیر عراق از گروه های سیاســی پیروز در انتخابات خواست به مسئولیت خود عمل کرده و 
دولت جدید را تشکیل دهند. به نقل از شــبکه خبری روسیا الیوم، مصطفی الکاظمی، نخست وزیر 
عراق در توئیتی نوشت: وظیفه ای را که به خاطر آن در خدمت ملت بزرگ عراق هستیم ادا کردیم و به 
ضرر منفعت ملی تردید یا کوتاهی یا سازش نکردیم و منافع مان را بر منافع ملت مان ترجیح ندادیم. 
وی افزود: گروه ها و احزاب و شخصیت های ملی که در انتخابات پیروز شدند باید به مسئولیت خود 
برای حمایت از روند ملی از طریق پایان دادن به بن بست های سیاسی و تشکیل دولتی که از وحدت 

و امکانات خود دفاع کند، عمل کنند.

پیام »زلنسکی« به مادران روس
با ادامه حمله روسیه به اوکراین در سومین هفته، ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهوری اوکراین گفت که 
کشورش به »لحظه سرنوشت ساز استراتژیک«رسیده است. زلنسکی تاکید کرد: نمی توان گفت چند 
روز تا آزادی سرزمین اوکراین باقی مانده است. اما می توانیم بگوییم که ما این کار را انجام می دهیم. 
ما در حال حرکت به سمت هدف مان و پیروزی هستیم.وی از مادران سربازان روس خواست نگذارند 

فرزندان شان را به جنگ بفرستند. 

العرب: شکست تالش آمریکا برای تغییر موضع نفتی امارات؛

جنگ در شرق به نفع غرب؟!
العرب، رســانه نزدیک به ریاض نوشــت: امارات روز پنجشنبه موضع 
قطعی خود در مورد تاکید بر پای بندی به توافــق اوپک پالس را اعالم 
کرد و این اعالم موضع آن، در پاســخ به فشار های ایاالت متحده برای 
افزایش تولید نفت و کمک به کاهش قیمت آن در بازار های جهانی بود.

در همین رابطه، وزیــر انرژی امارات، ســهیل المرزوعــی، تاکید کرد 
کشورش به سهمیه تولید خود که در توافق اوپک پالس مشخص شده، 

پای بند می ماند.
به عقیده تحلیلگران، این تاکید قاطع المرزوعی بر پای بندی کشورش 
به حمایت از اوپک پالس، پیام واضحی دربردارد مبنی بر اینکه ابوظبی 
همچنان از موضع گیری برادر بزرگ تر خود، عربســتان سعودی در باره 

تقاضای آمریکا برای افزایش نفت، تبعیت می کند.
آنها معتقدند این موضع گیری امارات نشان دهنده تالش های آمریکا 
برای هدف گرفتن اوپک پالس از داخل اســت، چرا کــه پیش از این، 
درخواست های بایدن از عربســتان در خصوص افزایش تولید نفت با 
شکست مواجه شــد. بنابراین، موضع گیری المرزوعی، امتداد موضع 
رسمی امارات است که پیش از این، ولی عهد ابوظبی، شیخ محمد بن 
زاید آل نهیان در تماس با پوتین اعالم کرده بود که الزم اســت استقرار 
بازار انرژی جهانی حفظ شــود. وزیر اماراتی در توئیتر نوشــت: دولت 
امارات متحده عربی از اهمیت اوپک پالس برای بازار نفت آگاه بوده و به 

تصمیمات آن برای تعدیل تولید ماهیانه متعهد می ماند.
به گفته تحلیلگران سیاســی، اماراتی ها مانند سعودی ها با تالش های 
واشنگتن برای جدا کردن گفت وگو در مورد موضوع نفت از مسائل مورد 
اختالف با دولت بایدن که روابط دولت های عربی حاشیه خلیج فارس 
آمریکایی را به سمت سردی بی ســابقه ای می برد، مخالفت می کنند. 
ضمن اینکه اختالف در مورد نفت، درست در زمانی ایجاد شده که ایاالت 
متحده تحوالت حاصــل در موضع هم پیمانان خلیجــی خود را درک 
نمی کند. تحلیلگران می افزایند: واشنگتن باید بداند که دولت های عربی 
حاشیه خلیج فارس تغییرات زیادی کرده اند و منافع خود را بر هر چیز 
دیگری مقدم می دارند، از این رو، در حال حاضر به روســیه نزدیک تر 
هستند و نمی خواهند به توافق اوپک پالس آسیبی برسانند، چرا که این 
توافق فواید بسیاری برای آنها دارد که می توانند در طرح های بزرگ خود 

از آن استفاده کنند.
عراق هم به نوبه خود تصریح کرد: به افزایش برنامه ریزی شده از سوی 
اوپک پالس پای بند بــوده و همان میزان را برای جبــران کمبود کافی 
می داند، این مهم در بیانیه ای که از سوی شرکت ملی نفت عراق صادر 
شده، منتشــر شــد. وزیر خارجه آمریکا، آنتونی بلینکن، تالش کرد از 

صحبت های قبلی سفیر امارات در واشنگتن در خصوص آمادگی برای 
افزایش تولید، برای نزدیک شــدن به ابوظبی استفاده کند و به سرعت 
تاکید کرد ایاالت متحده به کمک به امــارات برای تقویت ظرفیت های 

دفاعی خود علیه تهدیدات یمن پای بند است.
دخالت روسیه در اوکراین، شکاف موجود در روابط بین ایاالت متحده با 
عربستان سعودی و امارات، دو هم پیمان اصلی آن در خاورمیانه را نشان 
داد، چرا که این دو کشور عربی با درخواست های دولت بایدن با وجود 
تماس های مکرر مســئوالن آمریکایی با ریاض و ابوظبی، در خصوص 

افزایش تولید نفت، مخالفت کردند.
کارشناس مسائل کشــورهای عربی حاشیه خلیج فارس و پژوهشگر 
اندیشکده مونیت فرانسه، آن گادال می گوید: این چیزی بیش از یک 
تحول فعلی است، این لحظه قطعا ایســتگاه مهمی در روابط خلیجی 
آمریکایی محسوب می شود، حاال دولت های عربی حاشیه خلیج فارس 
می دانند که باید برای یک خاورمیانه متفاوت آماده شوند و موازین قوا 

کامال در حال تغییر است.
امارات که در حال حاضر ریاست شورای امنیت بین الملل را بر عهده دارد، 
در ماه گذشــته از رای دادن به طرح آمریکا در مورد محکومیت دخالت 
روسیه در اوکراین مخالفت کرد. در همین رابطه، تحلیلگران پیش بینی 

می کنند که شکاف بین دولت های عربی حاشیه خلیج فارس و آمریکا 
با مرور زمان بیشتر و بیشتر شده و در ســایه تحریم آمریکا علیه نفت 
روسیه و اشاره های مسکو در مورد واکنش های سخت، پیچیدگی های 
این بحران افزایش یابد. رییس جمهور روسیه در یک نشست دولتی 
پس از اعمال تحریم های ایاالت متحده بر واردات نفتی روسیه، تصریح 
کرد کشورش به تعهدات خود در مورد ذخایر انرژی پای بند می ماند. وی 
افزود: تحریم های غربی علیه روســیه، غیر قانونی است و دولت های 
غربی در حال فریب مردم خود هســتند. وی همچنیــن تاکید کرد که 

روسیه مشکالتش را با آرامش حل می کند.
وزیر انرژی آلمان، رابرت هایک از اوپک پالس خواســت که تولید نفت 
را افزایش دهد تا قیمت ها کنترل شوند. قیمت های نفت و گاز از زمان 
ورود روسیه به اوکراین در تاریخ ۲۴ فوریه گذشته، افزایش چشمگیری 
داشــته و ایاالت متحده اعالم کرد واردات نفت و گاز روســیه را تحریم 

می کند، آنچه که موجب بحرانی شدن اوضاع می شود.
اوپک پالس در برابر فشار های آمریکا و هم پیمانان آن برای تسریع در 
روند افزایش تولید برای جلوگیری از باال رفتن قیمت ها تا ۱۲۰ دالر برای 
هر بشکه، مقاومت کرد. این در حالی است که اوپک پالس برای تولید 

۴۰۰ هزار بشکه در روز توافق کرده بود.

یک دیپلمات اروپایی روز جمعه گفت که در صورت 
مانع تراشــی و پافشــاری روســیه برای دریافت 
تضمیــن در مذاکرات هســته ای ویــن، انتخاب 

»گزینه های دیگر« ممکن است.
وی بــدون اینکه بــه جزئیــات بیشــتری درباره 
»گزینه هــای دیگــر« احتمالی اشــاره کنــد، به 
خبرگــزاری فرانســه گفــت: »اگــر در نهایت این 
مانع تراشی روسیه پابرجا بماند، ما مجبور خواهیم 
شــد به گزینه های دیگر نگاه کنیم. نمی خواهیم در 
موقعیتی قــرار بگیریم که به روســیه اجازه دهیم 

برجام را گروگان بگیرد«
این دیپلمات اروپایی که نامش فاش نشده است 

با »غیرمســئوالنه« خواندن اقدام مســکو گفت: 
»شکست این توافق که مردم ایران را از لغو تحریم ها 
و جامعه جهانی را از تضمین های الزم در مورد برنامه 
هســته ای ایران محروم می کند، بســیار زیان بار 

خواهد بود.«
پیش تر جوزپ بورل، مســئول سیاســت خارجی 
اتحادیه اروپا، توقف موقت مذاکرات وین را به دلیل 
»عوامــل بیرونی« اعــالم کرده بود. بــورل اضافه 
کرده بود: »به عنوان هماهنــگ کننده برجام، من و 
همکارانم به ارتباط با اعضای برجام و آمریکا ادامه 
می دهیم تا در نهایت با چیره شدن بر شرایط فعلی، 

توافق نهایی حاصل شود.«

مذاکرات هســته ای ایران که پس از یازده ماه در 
آستانه موفقیت به نظر می رسید، روز جمعه پس از 
درخواست مسکو برای دریافت تضمین های بیشتر 

به حالت تعلیق درآمد.
روسیه که پس از حمله به اوکراین تحت تحریم های 
غرب قرار گرفته اســت، از آمریکا خواسته تضمین 
کند این تحریم ها بر همکاری اقتصادی فعلی یا آتی 

مسکو با تهران تاثیری نخواهد گذاشت.

ادعای دیپلمات اروپایی:

 اجازه نمی دهیم مسکو، برجام را گروگان بگیرد
 فضاسازی عربستان علیه

ایران درخصوص رآ کتور بوشهر

خبر روز

وز عکس ر

تعیین کنسول 
اسراییل در مغرب

اســراییل اعالم کــرد، خانم 
»دوریت آویدانی« را به عنوان 
کنســول و رییس اداره دفتر 
ارتباطات اســراییل در مغرب 
تعیین کرده و وی ســابقه کار 
۳۰ ساله در وزارت خارجه این 

رژیم دارد.

نظر  روزنامه  کیهان درباره »کاترین شکدم«
روزنامه کیهان با موضع گیری علیه افرادی که کاترین شکدم را جاسوس می خوانند نوشت:  با چه سندی، 
کاترین شکدم را جاســوس تلقی کرده اند؟ به صرف »گفته می شود«؟! ساالنه هزاران خبرنگار یا فعال 
سیاسی غربی به کشــور می آیند، از شــخصیت ها مصاحبه و گفت وگو می گیرند یا با رسانه های ایرانی 
گفت وگو می کنند و این گفت وگوها منتشــر می شــود.  اینکه یک تبعه خارجی به ایران بیاید، گفت وگو 
بگیرد و یا برخی مواضع کشورمان را تایید کند، چه ایرادی دارد؟ یا حتی اگر بعدا زیر حرفش بزند و نظر 
خود را تغییر دهد یا مثال بگوید من مسلمان نشده بودم. الزاما یعنی فرد جاسوسی کرده یا موفق شده 
جاسوسی کند؟!   روشن است که معیار جاسوس بودن یا نبودن یک فرد، شبکه بی بی سی نیست، اما در 
مورد کاترین شکدم، نه دوست و نه دشمن سندی برای جاسوسی او ارائه نکرده اند و خود او در بی بی سی 

این ادعا را رد کرده است.

رویترز: 

هنوز مشکالتی میان ایران و آمریکا در وین وجود دارد
یک مقام ارشد اتحادیه اروپا اعالم کرد که روسیه طی روزهای آتی به مسئله تضمین های اقتصادی در روابط 
با ایران پاسخ خواهد داد. به گزارش رویترز، یک مقام ارشد اتحادیه اروپا با به اشاره عدم پذیرش درخواست 
روسیه مبنی بر ارائه تضمین های اقتصادی در رابطه با ایران گفت: آن ها درباره واکنش شان فکر می کنند و ما 
در این زمان نمی توانیم مذاکرات را پیش ببریم. وی ادامه داد: آن ها گفته اند در عرض چند روز پاسخ خواهند 
داد. ما با این وضع نمی توانیم به کارمان ادامه بدهیم. این مقام ارشد اتحادیه اروپا همچنین اعالم کرد که 
همچنان مشکالت فنی میان ایران و آمریکا باقی مانده؛ اما مشکالت بزرگی باقی نمانده اند . به گفته وی؛ این 

مشکالت بیشتر مرتبط به نحوه برداشته شدن تحریم ها هستند و نه اینکه کدام تحریم ها برداشته بشوند.

واکنش تند به کارشکنی روس ها در مذاکرات
نماینده سابق مجلس در توئیتی نسبت به کارشکنی روسیه در مذاکرات احیای برجام در وین واکنش 
نشان داد. حشمت ا... فالحت پیشه، در این باره نوشت:کفتار قرن ۲۱ مذاکرات وین را به بن بست رساند 
چون نتوانست برجام را به اوکراین وصل کند.تنها راه باقی مانده برای پایان تحریم ها بازگشت به استقالل 

در سیاست خارجی است.استقالل از منفورترین سیاستمداران امروز دنیا.

مدیرمسئول روزنامه مردم ساالری: 

اظهارات سفیر روسیه گستاخانه بود
 مدیرمسئول روزنامه مردم ساالری و نماینده سابق مجلس در توئیتی نسبت به اظهارات سفیر روسیه در 
ایران واکنش نشان داد. کواکبیان، در این باره نوشت:  به سفیر روسیه در ایران گوشزد می کنم که حق ندارد 
گستاخانه برای رســانه های ما تعیین تکلیف کند و بگوید به جای  تجاوز روسیه به اوکراین باید گفته شود 
عملیات ویژه نظامی روسیه در  اوکراین! لوران جاگاریان، سفیر روسیه در ایران در مصاحبه با رسانه ها در ایران 

گفته بود: در موضوع اوکراین از لفظ عملیات ویژه نظامی روسیه استفاده کنید و این حمله نظامی نیست.

مهاجری خطاب به رییسی: 

این سوال را از مردم بپرسید، ناهارش با من!
محمد مهاجری در توئیتر نوشت:  آقای  رییسی به جای اینکه در سفر استانی از مردم عادی بپرسید 
به آنها  ناهار داده اند، از آنها سوال کنید ۷دستاورد  دولت ۷ماهه تان را نام ببرند. هرکس به ۳ مورد هم 
اشاره کرد،ناهارش با من!   نه، ۲مورد هم جواب داد ناهارش با من. نه، یک مورد هم پاسخ درست داد 

ناهارش با من.

کافه سیاست

نماینده عربستان در سازمان های بین المللی 
مستقر در وین ضمن اتهام زنی هایی به ایران، 
تصریح کــرد که ریاض دربــاره ایمنی رآکتور 
بوشــهر نگران اســت. »عبدا... بن خالد بن 
سلطان بن عبدالعزیز« ســفیر عربستان در 
اتریش و نماینده این کشــور در سازمان های 
بین المللی مســتقر در وین از تاســیس یک 
شرکت هلدینگ هسته ای به منظور مشارکت 
در پروژه های اقتصادی هســته ای در سطح 
بین المللــی و منطقه ای خبر داد. به نوشــته 
وب ســایت روزنامه »الیوم« عربستان، وی 
در ادامه از نگرانی عربستان در قبال سیاست 
ایــران در نتیجه »نبــود گــزارش واطالعات 
مربوط بــه ایمنی رآکتور بوشــهر« ســخن 
گفت و مدعی شــد: ایران تنها کشوری است 
که رآکتور هســته  ای فعــال دارد و تا کنون به 
توافق نامه ایمنی هســته ای نپیوسته است. 
عبدا... بن خالــد در ادامه ضمــن اعالم این 
ادعا که ایران درباره برخی سایت ها با آژانس 
انرژی اتمی همــکاری نکرده، افــزود: اینها 
نشان دهنده بهره برداری ایران از توافق فعلی 
و در پیش گرفتــن سیاســت گمراه کننده و 
تعلل اســت. وی ســپس بر توافق هسته ای 
فراگیر با مشــخصه های قو ی تــر و طوالنی تر 
که کاســتی های توافق فعلی را پوشش دهد، 
تاکید کرد و مدعی شد:این توافق باید »مانع 
دستیابی ایران به سالح هســته ای« شود و 
به نگرانی کشورهای منطقه درباره »گام های 
تنش زای ایران برای بر هم زدن امنیت و ثبات 
منطقه ای از جمله در برنامه هســته ای اش« 
پاسخ دهد. عبدا... بن خالد افزود: عربستان، 
ایران را به همــکاری کامل بــا آژانس و عدم 
تاخیر و تعلل در پاســخگویی به سواالت ارائه 
شده به ویژه در سایه ابتکار مدیرکل آژانس در 
انجام بازدیدهای بسیار از ایران و تالش های 
خســتگی ناپذیر وی برای حصول راه حل در 
مسایل حل نشده فرا می خواند. همچنین از 
ایران می خواهد از تشدید تنش  اجتناب کند، 
امنیت و ثبات منطقه را به خطــر نیندازد و به 
صورت جدی در چارچوب برنامه جامع اقدام 

مشترک وارد مذاکره شود.

بین الملل

شهرداری پیربکران به استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به بهره برداری یک قطعه زمین واقع در پارک شهروند 

به منظور ایجاد محوطه بازی کودکان )پارک بادی( از طریق آگهی مزایده عمومی به افراد واجد شرایط واگذار نماید.

 لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اســناد مزایده حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ به امور مالی 

شهرداری مراجعه نمایند. 

تجدید آگهی مزایده

مصطفی حسینی- شهردار پیربکرانم الف: 1292143
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استاندار اصفهان:

برنامه ریزی هایی برای انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان 
در حال انجام است

استاندار اصفهان گفت: برنامه ریزی هایی برای انتقال آب از خلیج فارس به استان اصفهان صورت 
گرفته که با همکاری صنایعی ازجمله فوالد مبارکه و ذوب آهن در حال انجام است. سید رضا مرتضوی 
در چهارمین گردهمایی ائمه جمعه استان در مجتمع فوالد مبارکه اظهار کرد: به دنبال برنامه ریزی 
تحولی برای استان اصفهان هستیم تا مبتنی بر سند آمایش استان و دیگر اسناد باالدستی شاهد 
تحولی جدی در این استان باشیم. با اقدامات انجام شده طی  یک سال اخیر، توانسته ایم سهم خود 
را در توسعه و پیشرفت کشور پررنگ تر کنیم. به گفته وی، بسیار خرسندم که در میدان جهاد صنعتی 
در خدمت جهادگران جبهه تبیین هستم.مدیرعامل فوالد مبارکه نیز در این گردهمایی گفت: فوالد 
مبارکه سرآمد تولید و بهره وری و نماد صنعت کشور است. محمدیاسر طیب نیا، با تاکید بر ضرورت 
بسیج قوای کشور برای رفع مشکالت تولید  اظهار کرد: یکی از جریان ها و حرکت های موفق صنعتی 
در کشور، صنعت فوالد است که به یکی از نقاط قوت کشور مبدل شده و شکل گیری فوالد مبارکه به 

عنوان مولود انقالب اسالمی یکی از اقدامات زیربنایی برای کشور بوده است.

رییس اداره مسافر اداره کل راهداری استان:

 هزینه خرید یک دستگاه اتوبوس مسافری
 9 میلیارد تومان است

رییس اداره مسافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان گفت: امکان خرید و نوسازی 
ناوگان اتوبوس برای سرمایه گذاران وجود ندارند و باید به سمت بازسازی ناوگان برویم. حسین بیغمیان 
اظهار کرد : متوســط عمر ناوگان اتوبوس در اصفهان حدود ۱۰ سال است در حالی که در گذشته حدود ۶ 
سال بود که به دلیل عدم نوسازی این ناوگان، اکنون متوسط سن این ناوگان باال رفته است. به گفته وی، 
سن ناوگان مینی بوس های استان بسیار باال و حدود ۲۵ سال و متوســط سن ناوگان سواری نیز به ۱۰ 
سال افزایش یافته است.  وامی در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور برای بازسازی با سود ۹.۵ درصد به 
ناوگان اتوبوس و مینی بوس تخصیص یافته که عدد آن برای اتوبوس ۷۰۰ میلیون تومان و برای بازسازی 
مینی بوس ها ۲۰۰ میلیون تومان است.  بیغمیان افزود:  اجازه واردات اتوبوس به کشور را نداریم، پیش از 
این بخشی از نیاز ناوگان اتوبوس در داخل تولید می شد که متاسفانه کارخانه های داخل به دلیل شرایط 
اقتصادی تعطیل شده اند. به گفته وی، در حال حاضر هزینه خرید یک دستگاه اتوبوس ۹ میلیارد تومان و 
مینی بوس باالی یک میلیارد تومان است که با این قیمت ها و هزینه کرایه ها دیگر امکان خرید و نوسازی 

ناوگان برای سرمایه گذاران وجود ندارد و باید به سمت بازسازی این ناوگان برویم.

طی  ۶ ماه گذشته صورت گرفت؛

حرکت دوباره چرخ 1۶0 واحد صنعتی در استان اصفهان
مدیرکل دفتر هماهنگی و جذب سرمایه گذاری استاندار گفت: در شــش ماهه گذشته ۱۶۰ واحد 
صنعتی و کارگاهی راکد استان اصفهان به چرخه تولید بازگشت. محسن ایروانی در آیین افتتاح و 
راه اندازی کارخانه تولید قطعات خودرو در ناحیه صنعتی روستای سرآسیاب بخش بادرود با اشاره 
به تشکیل جلسات مستمر ستاد کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید استان اصفهان  اظهار کرد: در 
این کارگروه، راه اندازی واحد های تولیدی راکد در دستور کار دولت قرار گرفت و شاخص های کسب 
و کار در اســتان به طور قابل توجهی افزایش یافت و منجر به فعال شــدن این تعداد واحد راکد در 
استان به چرخه تولید شد.وی با بیان اینکه در استان اصفهان بیش از ۹ هزار واحد صنعتی با پروانه 
بهره برداری، کارت شناسایی و گواهی صنعتی وجود دارد که ۶۹۰ واحد آن راکد است، گفت: با برنامه 

ریزی صورت گرفته قرار است ۲۰۰ واحد تولیدی راکد در استان اصفهان به چرخه تولید بازگردد.

پولک و نبات از شــیرینی های رایج در  عارفه ماندگاری
میان اصفهانی هاست، کمتر خانه ای در 
اصفهان پیدا می شود که ســاکنانش چای را بدون پولک به مهمان 

تعارف کنند.
تولید و عرضه پولک و نبات در آســتانه نوروز افزایــش می یابد اما 
چند ســالی هســت که در این ایام بحث شــکر هم داغ می شــود، 
تولیدکنندگان سهمیه شــکر دولتی را کافی نمی دانند و ناچار به تهیه 
شکر از بازار آزاد می شوند، پس قیمت ها را باال می برند که حاصل آن 
می شود نارضایتی خریداران؛ امســال که بالفاصله بعد از نوروز، ماه 
مبارک رمضان آغاز می شود، بحث ســهمیه و قیمت شکر داغ تر هم 

شده است.

دو نرخی بودن شکر، دغدغه هر ساله
رییس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پولک و نبات و قند 
اصفهان گفت: هر ساله، دو نرخی بودن شکر در روزهای پایانی سال، 

برای صنف ما دردسرساز می شود.
علیرضا شیروانی اظهار کرد: این مشــکل سبب کاهش تولید پولک و 
نبات و در نتیجه نبود یا کمبود این سوغات اصفهان در بازار  خواهد شد.

افزایش قیمت شکر و تولید پولکی
رییس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پولک و نبات و قند 
اصفهان،گفت: برای روزهای پایانی ســال،  قرار است حدود ۲۰۰ تن 
شــکر بدهند تا به واحد های تولیدی بدهیم که البته این مقدار شکر، 
خیلی کم است چون حتی در ماه های عادی سال، تولیدی های پولک 

و نبات، ماهیانه دست کم ۷۰۰ تن شکر مصرف می کنند.
به گفته شــیروانی، حدود ۳۵۰ واحد تولیدی در ایــن صنف فعالیت 
داشته اند اما با گذشــت زمان، باتوجه به این مشــکالت، بسیاری از 

واحدها تعطیل شده اند.
وی افزود:  باز هم ســعی کردیم تا مانع تعطیلی و تعدیل نیرو در این 
صنف شویم تا بیش از این کام تولیدکنندگان پولک و نبات، تلخ نشود.

نارضایتی تولیدکنندگان پولک و نبات از نرخ شکر
یک تولیدکننــده پولک و نبات گفت: من هر ماه، حدود ۱۵ تن شــکر 
مصرف می کنم که فقط برای  مصرف حدود ســه روز تولیدی ام شکر 
دولتی دارم و بیســت و هفت روز دیگر را باید شــکر آزاد خریداری و 
استفاده کنم. تولیدکننده دیگری می گوید: پولک و شکر و قند، ثبات 
قیمت ندارد و فروشندگان از این که هر هفته قیمت جدید به خریدار 

می دهند، خسته و درمانده شده اند.موضوعی که یک خریدار هم درباره 
آن گفته: شب عید معموال برای پذیرایی، پولک بیشتری می خریم که 
البته نسبت به ماه های قبل گران تر هم شــده و در واقع نرخ ها هیچ 

ثباتی ندارد.
یک تولیدکننده پولک و نبات گفت: من حدود ۱۱ نیرو دارم؛ اما با توجه 
به مشکالت به وجود آمده که عمده آن، مربوط به شکر دو نرخی است، 

تصمیم دارم تا در سال جدید، تعدیل نیرو کنم.

مشکل تولید کنندگان پولکی
فروشــنده دیگری می گوید: من ۱۷ نیرو دارم اما تصمیم گرفته ام بر 
خالف میل باطنی، در سال جدید عذر تعدادی از آنها را بخواهم تا بتوانم 

کسب و کارم را سرپا نگه دارم.
کارگر یک واحد تولید پولک و نبات بیان کرده: ۳۰ ســال دارم وشش 
سالی می شود که در این شــغل هســتم، صاحب کار اعالم کرده بعد 
از تعطیالت نوروز من و دو نفــر دیگر از کارگران باید به دنبال شــغل 

جدیدی باشیم.

سهمیه شکر دولتی برای اسفند و فروردین

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان گفت: هر ماه به یک مقدار مشخص، سهمیه 
شکر برای تمام صنوفی که با شکر، محصوالت خوراکی تولید می کنند 

در اختیار ما قرار می گیرد.
امید شــریفی  اظهار کرد: به عنوان مثال، در آذر و بهمن، سهمیه شکر 
استان اصفهان، حدود ســه هزار تن بوده که البته ما این مقدار را بین 
تمام اصناف تقســیم کرده ایم و هر مــاه روند کار بــه همین صورت 
بوده است.سرپرســت معاونت توســعه بازرگانی و صنایع کشاورزی 
ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان افزود: این سهمیه های 
دولتی، ممکن اســت برای واحد های تولیدی پولک، قند و نبات کم 
باشد، به همین علت از شکر آزاد نیز استفاده می کنند. به گفته شریفی، 
برای اسفند و فروردین نیز یک سهمیه شکر دولتی برای صنوف در نظر 
گرفته شده، که بین آن ها تقسیم خواهیم کرد. وی ادامه داد: هیچگاه 
شــکر اصناف کامال دولتی و یارانه ای نبوده و همیشه شکر آزاد وجود 
داشته است.سرپرست معاونت توســعه بازرگانی و صنایع کشاورزی 
سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت: هم اکنون دو قیمت 
شــکر داریم، شــکر دولتی که هر کیلوگرم حدود ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان 
و شــکر آزاد که هر کیلوگرم حدود ۱۵ هزار تومان است، اگر غیر از این 
دو قیمت، نرخی اعالم شود بدانید غیر قانونی و برای ایجاد بازار سیاه 
است.شاید ســهمیه بندی جدید بر اســاس نیاز صنوف مختلف و یا 
متغیر کردن سهمیه با توجه به ایام خاص بتواند به کاهش مشکالت 
تولیدکنندگان پولک و نبات بیانجامد. به هر حال روزهای پایانی سال 
زمان رونق کسب و کار این صنف است و بهتر است چاره ای اندیشیده 

شود تا دست کم نه تولیدکننده ضرر کند و نه مصرف کننده.

رییــس اتحادیه صنف میوه و ســبزی فروشــان 
اصفهان گفــت: میوه به اندازه کافی تامین شــده و 
در بازار موجود اســت؛ اما مردم توانایی خرید میوه 
همچون ســال های گذشــته را ندارنــد. نوروزعلی 
اســماعیلی اظهار کرد: برای تامین میوه شب عید 
هیچ مشکلی وجود ندارد. میوه به اندازه کافی تامین 
شده و در بازار موجود است، اما مردم توانایی خرید 

میوه همچون سال های گذشته را ندارند.
به گفتــه وی، میــوه چهــار فصل ســال اکنون در 
واحد های صنفی میوه فروشــی عرضه می شودو 

هیچ کمبــودی در ایام عید وجود نخواهد داشــت. 
هزینه های تولید نسبت به سال های گذشته چندین 
برابر شــده که منجر به افزایش قیمت میوه شــده 
اســت. همچنین قیمت هر هکتــار زمین اجاره ای 
برای کاشت میوه افزایش قابل توجهی داشته که در 
قیمت میوه موثر بوده است. اسماعیلی گفت: جهاد 
کشاورزی باید برای کاشت میوه به کشاورزان یاری 
دهد تا مشکالت این چنینی ایجاد نشود. کشاورزان 
اکنون نقدینگی مورد نیاز خود را از بنگاه ها و بانک ها 
دریافت می کنند و مجبورند با سود چند برابری آن 
را بازپرداخت کنند، اما اگر وزارت جهاد کشاورزی به 
کشاورزان تسهیالت پرداخت کند تاثیر قابل توجهی 
در کاهش قیمت محصوالت تولیدی خواهد داشت. 
کشاورزان باید تحت پوشش جهاد کشاورزی قرار 

گیرند. تا ۱۰ روز آینده سیب زمینی تولید جیرفت و 
سبزوار وارد بازار می شــود، بنابراین در تامین سیب 
زمینی هم مشکلی در بازار وجود ندارد. میزان تولید 
به قدری بوده که اگر سال آینده صادرات نشود روی 
دست کشــاورزان خواهد ماند. اکنون قیمت سیب 
زمینی از هر کیلو ۱۶ هزار تومان شــروع می شــود. 
کارشناسی در این بخش انجام نشــده و منجر به 

سوء استفاده دالالن شده است.
هر ایرانی در سال پنج کیلوگرم سیب زمینی مصرف 
می کند، در کشــور بیش از این نیاز ســیب زمینی 
 تولید شده است، اما مشکل از داخل بوده و به دلیل 
ســوء مدیریت ایجاد شده اســت. دولت نباید در 
قیمت گذاری صیفی جــات دخالت کنــد، در این 

بخش عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت است.

رییس اتحادیه صنف میوه و سبزی فروشان اصفهان:

برای تامین میوه شب عید هیچ مشکلی وجود ندارد

عضو هیئت مدیره صنف کشاورزان اصفهان:
 آبیاری گندم دهه اول 
فروردین ضروری است

خبر روز

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خبر داد:

برگزاری نمایشگاه های مشترک با خواهر خوانده ها
علیرضا مرتضوی، مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در گفت و گویی با »ایمنا« 
به سواالتی درباره اهداف و چشم انداز و برنامه های آتی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان پاسخ 

داده که در ادامه می خوانید:

شرکت نمایشــگاه های بین المللی اســتان اصفهان چه برنامه ای برای گســترش روابط اصفهان با 
خواهرخوانده ها و استفاده از ظرفیت تجاری اقتصادی این شهرها دارد؟

اصفهان با ۱۳ شهر دنیا پیمان خواهرخواندگی دارد که یاش در کشــور رومانی یکی از مهم ترین آنهاست، 
زیرا اکنون تعامالت خوبی بین ایران و رومانی شکل گرفته اســت. در حوزه کشاورزی و ماشین آالت این 
صنعت، نقاط قوت این کشور در نظر گرفته شده تا به بهبود این صنعت بینجامد. این ظرفیت باعث شده تا در 
حال تدارک برگزاری هفته اصفهان در شهر یاش و برگزاری هفته یاش در اصفهان باشیم. نجف اشرف هم 
یکی دیگر از خواهرخوانده های اصفهان است که در نظر داریم با مساعدت خانه حکمت، نمایشگاه کودک 
فیلسوف را در اصفهان برگزار کنیم که از ظرفیت های علمی و شــخصیت های برجسته شهر نجف در این 
نمایشگاه به نمایش گذاشته می شود. با دیدگاه تسهیل گری صادرات در برگزاری نمایشگاه های مشترک 
با خواهرخوانده ها اقدامات الزم انجام خواهد شد. در جشــنواره بین المللی نور هم که قرار است در آینده 
برگزار شود، از هر ۱۳ شــهردار خواهرخوانده اصفهان دعوت خواهد شد تا با ظرفیت های صادراتی اصفهان 
آشنا شوند. با سن پترزبورگ هم مذاکراتی انجام شده تا اشتراکات این شهرها با اصفهان شناسایی شده و 

همکاری های متقابل شکل گیرد.

برای رشد و توسعه صنایع دستی و استفاده از ظرفیت اقتصادی آن، در شرکت نمایشگاه های بین المللی 
استان اصفهان چه برنامه ای وجود دارد؟

برنامه ریزی های خوبی برای رشد و توسعه صنایع دستی در استان در حال شکل گیری است. همچنین برای 
اولین بار نمایشگاه مشاغل خانگی در اصفهان برگزار می شود که هدف از برگزاری آن بیش از درآمدزایی، 
فراهم آوردن مکانی برای ظهور ظرفیت صنایع دستی اصفهان است. پاویون های ۱۰۰ متری هم برای صنایع 
دستی همدان و تبریز در این نمایشگاه حضور خواهند داشت. هنری که در نمایشگاه موفق باشد می تواند 
در بازار هم موفق عمل کرده و به اندازه ای رشد کند که قابلیت عرضه در عرصه های بین المللی را داشته باشد.

صنعت گردشگری در دو سال اخیر با افت جدی مواجه بوده است، برای بازنمایی ظرفیت های گردشگری 
اصفهان و رونق و توســعه این صنعت چه برنامه ای دارید؟ برگزاری نمایشــگاه ها چه تاثیری در صنعت 

گردشگری دارد؟
گردشگری داخلی و خارجی به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است. برای پیک سفرهای نوروزی ظرفیت 
هتل ها و محل های اقامتی اصفهان محدود بوده و گفته شــده آموزش و پرورش هم مدارس را در اختیار 
گردشگران قرار نمی دهد. برای جذب گردشگر مقرر شــد که از امکانات نمایشگاهی پل شهرستان برای 
اسکان سرریز گردشگران استفاده شود. یکی از مهم ترین اقداماتی که برای جذب گردشگر خارجی به ویژه 
گردشگران کشور همسایه انجام شده، برگزاری نمایشگاه های بین المللی در سایر کشورهاست. با نمایشگاه 
سلیمانیه و بصره تفاهم نامه ای منعقد شده تا محلی برای استقرار پزشکان اصفهانی در نظر گرفته شده و 
گردشگر سالمت به طور هدفمند به اصفهان هدایت شود. حداقل ۱۰۰ شرکت ایرانی قرار است در طول هر ماه 
به بصره رفته و معرفی شوند. بزرگ ترین مانع برای این کار نبود پروازهای مستقیم بین سلیمانیه و بصره با 
اصفهان با هدف جذب گردشگر سالمت، مذهبی و اقتصادی است. فرصت های سرمایه گذاری در اصفهان 
باید به کشورهای همسایه معرفی شود. نبود پروازهای مســتقیم با تاجیکستان هم مستقیما در جذب 
گردشگر موثر است. به خوبی می توان از کشورهای حوزه آسیای میانه گردشگر غذا به اصفهان جذب کرده 
و درآمد خوبی از آن کسب کرد. به زودی و با شروع ماه رمضان آثار این اقدامات مشاهده خواهد شد. آمار 
گردشگری اصفهان حتی در مقایسه با شهرهای مشهد و شیراز بسیار کم است. نداشتن امکانات و برنامه 

در این حوزه نیز آسیب زا بوده است.

کافه اقتصاد

معاون سازمان جهاد کشاورزی اصفهان:گفت و گو

در ایام نوروز هیچ کمبودی در بازار مرغ نداریم
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با تاکید بر فراوانی مرغ در بازار اصفهان گفت: هیچ مشکلی در توزیع مرغ گرم وجود ندارد.حسین 
ایراندوست اظهار کرد: فعال مرغ با نرخ ۲۹ هزار و۵۰۰ تومان عرضه می شود و برای ایام نوروز با توجه به فراوانی این محصول، مردم هیچ نگرانی در تامین مرغ نداشته 
باشند. وی افزود: به دلیل جوجه ریزی مناسب در سال جاری، میزان مرغی که وارد کشتارگاه های اصفهان می شود بیشتر از نیاز است. حتی با تهران هم قراردادی 
منعقد کرده ایم که هر شب ۱۰۰ تا ۲۰۰ تن مرغ زنده ارسال داشته باشیم. معاون سازمان جهاد کشاورزی اصفهان ادامه داد: ذخیره سازی خوبی هم انجام گرفته 
است و اگر در بازار مرغ کمبودی احساس شود، مرغ های ذخیره شده وارد بازار می شود. ایراندوست در رابطه با تاثیر حذف ارز ترجیحی بر قیمت مرغ گفت: مردم 
نگران گرانی نباشند؛ زیرا حذف این ارز به معنای اصالح نظام یارانه ای است؛ به این صورت که ارز تخصیص یافته به واردکننده، به طور مستقیم به مصرف کنندگان 

اختصاص می یابد. وی در رابطه با پیش بینی این بازار تا ماه رمضان اظهار کرد: در تالش هستیم قیمت ها بر همین میزان، ثبات گیرد.

چرخ کار ساکنین 
پالسکو دوباره 

چرخید
آییــن افتتاحیه ســاختمان 
جدید پالســکو، صبح جمعه 

برگزار شد.

وز عکس ر

عضو هیئت مدیره صنف کشــاورزان اصفهان 
گفت: آب زاینده رود برای نوبــت دوم آبیاری 
کشت کشاورزان شرق اصفهان در دهه نخست 
فروردین ماه باید رهاسازی شود. حسین وحیدا 
اظهار داشــت: با توجه به اینکه اراضی شــرق 
اصفهان در بهمن ماه امسال زیر کشت گندم و 
گلرنگ رفت، محصول گندم ابتدای فروردین 
ماه به آبیاری مجدد نیاز دارد. وی در عین حال 
خاطرنشــان کرد: بازگشــایی آب برای کشت 
کشاورزان شرق در روزهای نخست فروردین و 
ایام عید نوروز به بارش های این مدت بستگی 
دارد؛ از این رو رهاسازی آب برای آبیاری اراضی 
کشاورزی بسته به شرایط آب و هوایی در دهه 
اول فروردین ۱۴۰۱ باید انجام شود. عضو هیئت 
مدیره صنف کشاورزان اصفهان افزود: اگر در 
روزهای باقی مانده اسفند و اوایل فروردین در 
اصفهان بارندگی نشود، آب از بین یکم تا پنجم 
فروردین ماه برای آبیــاری گندم حتما باید باز 
شود ولی اگر بارندگی شــد یک هفته دیرتر از 
این تاریخ )بین یکم تا پنجــم فروردین( باید 

آب رها شود.
 وحیدا با اشــاره به اینکه کشــت گندم تا پنج 
فروردین ماه باید آبیاری شــود، ابراز داشت: 
آبی که همیشه در نوبت اول برای کشت گندم 
رهاسازی می شد بین ۱۸ تا ۲۴ روز بود، امسال 
در بهمن ماه ۱۰ روز آب رها کردند و کشــاورزان 
نتوانستند صد درصد اراضی خود را کشت کنند و 
تنها ۳۰ درصد از اراضی شرق اصفهان زیر کشت 
گندم و گلرنگ رفت. عضو هیئت مدیره صنف 
کشاورزان اصفهان درباره مدت زمان رهاسازی 
آب برای نوبت دوم آبیاری اراضی شرق، گفت: 
اگر از یکم تــا پنجم فروردیــن آب زاینده رود 
بازگشایی شد باید تا رسیدن محصول گندم تا 
۷۵ روز )تا ۱۵ خرداد( جاری شود. وحیدا اضافه 
کرد: نوبت آبی که کشاورزان در صحرا و کانال ها 
دریافت می کنند در برخی مناطق ۱۸ روز طول 
می کشد تا دوباره دریافت کنند. دبی آب ممکن 
است کمتر باشد ولی جریان آن باید پایدار باشد 

تا کشت به محصول برسد. 

عکس: میزان

تلخ کامی تولیدکنندگان پولک و نبات اصفهانی، در نبود شکر؛

ناخونک به خاطرات پولک!
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شرکت های دانش بنیان چهارمحال و بختیاری امسال ۶۸۵ هزار دالر محصول صادر کردند؛

سهم موثر دانش بنیان ها در صادرات

رییس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری گفت: شرکت های 
دانش بنیان اســتان در ســال جاری ۶۸۵ هزار و ۱۰۰ دالر محصول به 

کشورهای عراق، گرجستان و افغانستان صادر کردند.
اســماعیل پیرعلی افزود: محصوالت صادر شده شــامل تین فیلم، 
تجهیزات پتروشیمی و پاالیشگاهی و تجهیزات آزمایشگاه بوده است.

وی، گردش مالی شرکت های دانش بنیان استان را ۲۳۰ میلیارد ریال 
اعالم کرد و گفت: شــرکت های فناور و دانش بنیان استان یک هزار و 

۳۰۰ میلیارد محصول در سال جاری به فروش رساندند.
رییس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری، شرکت های مستقر 
در پارک علم و فناوری استان را ۱۴۷ شرکت عنوان کرد و گفت: از این 
تعداد ۷۹ شرکت رشدیافته، ۳۵ واحد رشــد و ۴۳ شرکت مقدماتی 
هستند.پیرعلی با اشاره به افزایش شرکت های دانش بنیان استان در 
سال های اخیر تصریح کرد: این شرکت ها از هفت مورد در سال ۱۳۹۴ 

به ۴۳ شرکت در سال جاری افزایش یافته است.
وی، از پرداخــت ۸۰ میلیارد تســهیالت ارزان قیمت به شــرکت های 
دانش بنیان اســتان خبر داد و گفت: این تســهیالت از ســوی بنیاد 
برکت پرداخت شده است.پیرعلی به اقدامات انجام شده برای رشد 
و توسعه شرکت های دانش بنیان استان اشاره کرد و افزود: برگزاری 

نشست مشــترک با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری 
و اســتاندار چهارمحال و بختیاری در دفتر معاونــت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، نشست مشترک با حضور معاون فناوری و نوآوری 
وزارت علوم تحقیقات و فناوری و رییس شــهرک های کشــور برای 
واگذاری اراضی در شهرک صنعتی شهرکرد به شرکت های دانش بنیان 
و فناور و اراضی واقع در پردیس پارک علم و فناوری، فراخوان و آغاز 
فرآیند معرفی ۲۴ شــرکت دانش بنیان و فناور مستقر در پارک علم و 
فناوری جهت دریافت تسهیالت تبصره ۱۸ به معاونت علمی و فناوری 
رییس جمهوری و همکاری با صندوق پژوهش و فناوری استان جهت 
ارائه تسهیالت به شرکت های دانش بنیان و فناور مستقر در پارک بالغ 
بر ۲۸ میلیارد ریال از ابتدای سال ۹۸ تا کنون از جمله اقدامات انجام 

شده در این حوزه بوده است.
رییس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیــاری اراضی در اختیار 
این پارک را ۲۱ هزار مترمربع اعالم کرد و افزود: این  پارک دارای سه 
مرکز رشد شهرستانی، چهار مرکز نوآوری صنعتی و ۲ کانون شکوفایی 

شهرستانی است.
گفتنی اســت؛ پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری برای ۹۳۴ 

نفر اشتغال زایی کرده است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

 30 درصد از کارکنان ادارات دولتی
 دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: هم اکنون حدود ۳۰ درصد از کارکنان ادارات دولتی 
چهارمحال و بختیاری، دوز سوم واکســن کرونا را تزریق کرده اند که نیاز اســت با نظارت مدیران 
دستگاه های اجرایی این رقم افزایش یابد.ارسالن خالدی فر  افزود:باید با توجه جدی به مصوبات 
ستاد مقابله با کرونا، به حفظ سالمت جامعه و ریشه کنی بیماری کرونا کمک کنیم.خطر ابتالی به 

کرونا در کمین کودکان است و از آموزش این قشر نباید غافل شویم.
 

رییس اتحادیه طال و جواهر شهرکرد:

تقاضا برای فروش سکه باالست
رییس اتحادیه طال و جواهر شهرستان شهرکرد گفت: باتوجه به وضعیت اقتصادی موجود، تقاضا 
برای فروش سکه در بازار باالست و بیشتر مردم راغب به این امر هستند.عزیزا...نافیان اظهار کرد: 
قیمت سکه نسبت به هفته گذشــته افزایش ۱۰۰ هزار تومانی داشــته که دلیل افزایش، مربوط به 
مسائل جهانی از جمله تنش میان روسیه و اوکراین است.رییس اتحادیه طال و جواهر شهرستان 
شهرکرد با اشاره به اینکه  حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیری بر افزایش قیمت ارز نداشته است، افزود: 
این امر تاثیری بر قیمت ارز در بازار نداشته، از طرفی افزایش بی مورد و ناگهانی قیمت سکه در بازار، 
نیازمند مدیریت صحیح بر این بازار بوده که الزم است با قیمت ثابتی خرید و فروش شود، بنابراین 

افزایش قیمت سکه در آینده بستگی به تصمیم دولتمردان دارد.
 

به همت جهاد دانشگاهی صورت گرفت؛

 برگزاری آزمون استخدامی قوه قضاییه
 با رقابت 24۵0 نفر در چهارمحال و بختیاری

رییس جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری از برگزاری آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه 
توســط جهاد دانشــگاهی همزمان با سراسر کشــور خبر داد. ســیروس رضایی از برگزاری آزمون 
استخدامی قوه قضاییه برای جذب ۱۶۰ نفر در بخش های مختلف دادگستری استان  خبر داد و اظهار 
کرد: این آزمون به همت مرکز آزمون جهاددانشگاهی استان با حضور ۲۴۵۰ داوطلب برگزار شد.رییس 
مرکز آزمون جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری افزود: آزمون استخدامی قوه قضاییه در دو حوزه 
اصلی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد )ویژه خواهران( و دانشگاه شهرکرد )ویژه برادران( با رعایت 
پروتکل های بهداشتی و بر اساس استانداردهای آزمون های استخدامی برگزار شد. رضایی گفت: این 
آزمون از ساعت ۹ صبح آغاز و در ساعت ۱۱ به پایان رسید.وی بیان کرد: داوطلبان شرکت کننده در آزمون 
استخدامی قوه قضاییه در چهارمحال و بختیاری می توانند نتایج این آزمون را در سایت مرکز آزمون 

جهاددانشگاهی به آدرس hrtc.ir  دریافت کنند.
 

انتصاب سرپرست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
چهارمحال و بختیاری

معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شــهید و امور ایثارگران با صدور حکمی اســماعیل عسگری 
چالشتری را به عنوان سرپرست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران چهارمحال و بختیاری منصوب 
کرد. سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
طی حکمی اسماعیل عسگری چالشتری را به عنوان سرپرست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران 

استان منصوب کرد.

بام ایراناخبار

 نشان عالی یونسکو به هنرمند چهارمحال
 و بختیاری اهدا شد؛

 جایزه »حکیم نظامی« 
در دستان »کوروش اسدپور«

هنرمنــد چهارمحــال و بختیــاری به عنــوان یکی از 
برگزیدگان نخستین جایزه بین المللی حکیم نظامی، 
شامگاه پنجشنبه در آیین بزرگداشت این شاعر ایرانی، 

نشان عالی یونسکو را دریافت کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری 
گفت: آیین بزرگداشت حکیم نظامی شامگاه پنجشنبه 
با حضور چهره های فرهنگی و هنــری در تاالر وحدت 
برگزار و نشان عالی یونســکو به ۱۰ برگزیده این رویداد 
فرهنگی از جمله کوروش اســدپور هنرمند استان اهدا 
شد.ابراهیم شــریفی با اشــاره به طراحی و انتخاب 
نخســتین جایزه بین المللی حکیــم نظامی در هفت 
حوزه ادبیات، نظامی پژوهی، خوشنویسی، نگارگری، 
هنرهای نمایشــی، فرهنگ عامه و موسیقی از سوی 
کمیسیون ملی یونسکو – ایران، افزود: اسدپور خواننده 
موسیقی محلی، ترانه سرا و فعال فرهنگی چهارمحال و 
بختیاری در بخش موسیقی این رویداد فرهنگی مورد 
تقدیر قرار گرفت.وی یادآور شد: این هنرمند فعال در 
عرصه موسیقی محلی و اســتاد آواز بختیاری از جمله 
چهره های برگزیده فرهنگ و هنر کشور به شمار می رود 
که در طول عمر هنری خود سهم عمده ای را در ترویج 
و معرفی آموزه ها و دســتاوردهای حکیم نظامی ایفا 

کرده است.
کوروش اســدپور، هنرمنــد ۵۶ ســاله چهارمحال و 
بختیاری در سال ۱۳۷۳ نخستین مجموعه موسیقی 
خود را با نام »تیه کال« ارائه کرد. وی در این ســال ها 
فعالیــت در عرصه هنر موســیقی به ویژه موســیقی 

بختیاری و حماسی را با جدیت دنبال کرده است.
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مفاد آراء
12/102 آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي اســت در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد.
1- راي شماره 3449- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي قدمعلي 
شــجاعي فرزند محمدرضا بشــماره شناســنامه 468 صادره از گلپایگان 
درششدانگ مغازه به مساحت 127.35 مترمربع مجزی شده از پالك 9 فرعي 

از 4158 اصلي  واقع در بخش1  محرز گردیده است.
2- راي شــماره 3446- تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضي آقاي رضا 
هاشمي فرزند حسین بشماره شناســنامه 1858 صادره از بوئین و میاندشت 
در ششدانگ ساختمان به مســاحت 108.57 مترمربع مجزی شده از  پالك 

4061 اصلي واقع در بخش 1محرز گردیده است.
3448- تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــي  3- رای شــماره
خانــم مریــم علــي جعفــري فرزنــد رمضانعلــي بشــماره شناســنامه 
4123 صــادره ازتهــران در ششــدانگ مغــازه بــه مســاحت 59.30 
مترمربــع مجــزی شــده از  پــالك 5 فرعــي از 2965 اصلــي  واقــع 
 در بخــش 1خریــداري از مالــك رســمي آقــاي مجیــد ملکــی محرز 

گردیده است.
4- رای شــماره 3447- تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضي خانم مریم 
علي جعفري فرزند رمضانعلي بشماره شناســنامه 4123 صادره از تهران در  
ششدانگ مغازه به مســاحت 62.83 مترمربع مجزی شده از  پالك 5 فرعي 
از 2965 اصلي  واقع در بخش1  خریداري از مالك رسمي آقاي مجید ملکی 

محرز گردیده است.
5- راي شــماره  3546- تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضي آقاي 
علي اكبــر نجاري فرزند محمدحســین بشــماره شناســنامه 20 صادره از 
گلپایــگان در  ششــدانگ ســاختمان  بــه مســاحت 251.02 مترمربــع 
 مجزی شــده از پالك 237 فرعــي از 5 اصلــي واقع در بخــش4 محرز 

گردیده است.
6- راي شماره  3543- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سیداحمد 
حسیني فرزند رضا بشماره شناســنامه 57 صادره از گلپایگان در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 152.84 مترمربع مجزی شده از  پالك 1725 فرعي از 

1 اصلي واقع در بخش2  محرز گردیده است.
7- رای شــماره 3545- تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضي آقاي 
محمــد اســدي فرزنــد ابوالحســن بشــماره شناســنامه 397 صــادره 
از گلپایــگان درششــدانگ خانه بــه مســاحت 164.61 مترمربع مجزی 
 شــده از پــالك1133 فرعــي از27 اصلــي  واقــع در بخش3محــرز

 گردیده است.
8- رای شماره3303- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي مسجد حضرت 

ابوالفضل در ششــدانگ ســاختمان مســجدحضرت ابوالفضل به مساحت 
795.43 مترمربع مجزی شــده ازپالك  1739 اصلي واقع دربخش1 محرز 

گردیده است.
9- رای شــماره3547- تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضي آقاي  
سید رحمان حســیني فرزند ســید حسن بشــماره شناســنامه 17 صادره 
از نائیــن در ششــدانگ ســاختمان بــه مســاحت 152.73 مترمربــع 
 مجزی شــده از  پــالك938  فرعي از3 اصلــي   واقع در بخــش2  محرز 

گردیده است.
10- راي شــماره  3301- تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــي 
بقعه باب شــیخ در ششــدانگ موقوفه بقعه باب شــیخ به مساحت 1400 
 مترمربــع مجــزی شــده از پــالك 75 اصلي واقــع در بخــش3 محرز

 گردیده است.
11- رای شــماره 2210و 2211- تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضي 
خانم معصومه عســگري فرزند ابوتراب بشــماره شناســنامه 304 صادره 
ازگلپایگان درچهاردانگ و یك پنجم دانگ مشاع و آقاي  ابولفضل محسني 
فرزند علي اكبر بشــماره شناســنامه 764 صادره از گلپایگان دریك دانگ 
و چهار پنجم دانگ مشــاع از ششــدانگ یك   زمین مزروعي به مســاحت 
 14340.53 مترمربع مجزی شده ازپالك  4572 اصلي واقع در بخش1 محرز 

گردیده است. 
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/12/07
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/12/22

م الف: 1283529 محمد سلمانی رئیس ثبت اسناد و امالك گلپایگان
مفاد آراء

12/103 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایي قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان لنجان تصرفات 
مالکانــه و بالمعارض متقاضي ذیل محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات 
متقاضي وامالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز در روزنامه هاي تعیین شده توســط اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمي لنجان آگهي میشود در صورتي كه اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشــته باشــند، مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مــدت 2 ماه اعتراض خــود را به اداره ثبت اســناد و امالك محل 
تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مرجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي اســت در صورت 
 انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر

خواهد شد. 
1- راي شــماره 140060302015001341 مــورخ 1400/07/29 آقای 
حسین طوقانی ریزی فرزند ابوالقاســم نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 44/35 متر مربع مفروز از پالك 107- اصلي واقع در زرین شهر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداري شــده از مالك رسمي ابوالفتح 

قهرمان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/12/07

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/22 
م الف: 1283016 مصطفي شمســي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

لنجان 

مفاد آراء
12/104 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مــورخ  14006030200700  5131 شــماره   رای  بــر   برا

 30 / 10 / 1400  هیــات اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی وســاختمانهای فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــك فالورجــان تصرفات مالکانــه بالمعــارض متقاضی آقــای مجید 
توكلی گارماســه فرزند عباســعلی بشــماره شناســنامه  2468 وكدملی  
 1818129523  صادره از آبادان درششــدانگ یك باب خانه به مســاحت
  44 / 262 مترمربــع پــالك  405 اصلــی واقــع در گارماســه خریداری 
مع الواسطه ازمالك رسمی آقای حسین یزدانی گارماسه  محرزگردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود 
 در صورتی كه اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی
 داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولیــن آگهی به مــدت دوماه 
اعتراض خــود رابه ایــن اداره تســلیم وپس از اخذ رســید ظــرف مدت 
 یك مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را بــه مراجع قضایی

 تقدیم نمایند.
 بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/12/07

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/22 
م الف: 1282306 محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالك 

فالورجان
مفاد آراء

12/105 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

مــورخ  14006030200700  5297 شــماره   رای  بــر   برا
  12 / 11 / 1400  هیــات اول موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت 
ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی 
حوزه ثبــت ملك فالورجــان تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضی 
آقای اصغر غالمــی فرزند علی میرزا بشــماره شناســنامه 1057 وكدملی 
 4171074452 صادره از الیگودرز درششــدانگ یك باب مغازه به مساحت
 89 / 46 مترمربع پالك 411 اصلی واقع در شــرودان فالورجان خریداری 
 مع الواســطه ازمالك رســمی آقای حــاج نجفقلی شــفیعی فرزند مرحوم

 نوروز علی  محرزگردیده است
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در 
صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه 
این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/12/07

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/22 
م الف: 1283049 محمد علی ناظمی اشنی   رئیس ثبت اسناد وامالك 

فالورجان

مفاد آراء
12/106 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  5120 14006030200700 مورخ30 /1400/10  هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فالورجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای حســین موذنی قهدریجانی فرزند جعفر بشــماره 
شناســنامه 350 وكدملی 1111099677  صادره از فالورجان درششدانگ 
یك باب خانه به مســاحت 33 / 234 مترمربع پــالك 386 اصلی واقع در 
قهدریجان  خریداری مع الواســطه ازمالك رســمی آقــای ابراهیم قدیری 
قهدریجانی  محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت 
به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت 
یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/12/07

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/22 
م الف: 1282812 محمد علی ناظمی اشنی   رئیس ثبت اسناد وامالك 

فالورجان
فقدان سند مالکیت

12/107 شــماره نامــه: 140085602033004919-1400/12/17 نظر 
به اینکه سند مالکیت 3/5 سهم مشاع از 9/5 ســهم ششدانگ قطعه زمین 
معروف به باغ پاییــن  پالك ثبتی 361 فرعــی از 52- اصلی واقع در كوی 
وشوشــاد جزء بخش 9 در صفحه 190 دفتر 22- امالك ذیل ثبت 3648 به 
نام غالمحسین وشوشادی فرزند عباس ثبت و صادر و تسلیم گردیده سپس 
بموجب سند قطعی 19803 مورخ 1335/05/03 دفتر 7 نطنز تمامی مالکیت 
فوق به خانم مریم وشوشادی فرزند غالمحســین انتقال قطعی گردیده كه 
آقای محمد باغبــادی برابر وكالت 32175 مــورخ 1400/10/13دفترخانه 
1554 و 34543 مورخ 1400/09/18 دفترخانه 681 تهــران از ورثه خانم 
مریم وشوشادی بموجب درخواست وارده 140021702033002464 مورخ 
1400/12/04 منضم به دو برگ  استشــهادیه  كه امضاء شهود آن به شماره 
شناســه یکتا 140002155336000172 و رمز تصدیق 595853 و شماره 
9424 مورخ 1400/12/04 كه به تایید دفترخانه اســناد رســمی 25 نطنز 
رسیده مدعی مفقود شدن سند مالکیت پالك مرقوم در اثر جابجایی شده و 
درخواست سند مالکیت المثنی  ملك فوق را نموده است لذا مراتب به استناد 
تبصره یك اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت  در یك نوبت آگهی 
می شود چنانچه كسی مدعی انجام معامله نســبت به ملك مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سندمعامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
كننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید 
یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به 
 صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1289193 

رحمت اله شاهدی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملك  نطنز



یکشنبه 22 اسفند 1400 / 10 شعبان 1443 / 13 مارس 2022 / شماره 3492
رییس پلیس فتای اصفهان خبر داد:

کالهبرداری مجازی به بهانه نذورات نیمه شعبان
رییس پلیس فتای اصفهان گفت: افراد فرصت طلب و کالهبردار با سوء استفاده از مناسبت نیمه 
شعبان با ارسال پیامک جعلی به شهروندان، درپی جمع آوری کمک های مردمی و کالهبرداری 

از آنان هستند.
سرهنگ سید مصطفی مرتضوی اظهار داشت: افراد ســودجو، اطالعات کارت بانکی خیران را با 
ارســال پیامک های جعلی حاوی لینک فیشــینگ یا دانلود نرم افزار های جعلی، سرقت کرده و 
موجودی حساب آن ها را برداشت می کنند.وی گفت: پیامک های ارسالی توسط این کالهبرداران 
فاقد سرشماره رسمی است و از سیم کارت های شخصی ارسال می شود و به تازگی در شبکه های 
اجتماعی با جعل هویت اقدام به ارســال پیــام یا برقراری تماس های صوتــی می کنند.رییس 
پلیس فتای اصفهان عنوان داشت: در بســیاری از موارد کالهبرداران با معرفی شماره های کارت 
بانکی و جمع کردن حتی مبالغ اندک از تک تک مردم، ســرمایه های مــردم را به تاراج می برند.

سرهنگ مرتضوی تصریح کرد: شهروندان نذورات خود را به تشکل های خیریه که دارای تاییدیه 
و مجوز فعالیت هســتند، اهدا کرده و از واریز وجه به حســاب افراد ناشــناس که در شبکه های 
اجتماعی احساســات آن ها را تحت تاثیر قرار می دهند، خودداری کنند.وی در پایان خاطرنشان 
کرد: شــهروندان می توانند تخلفات صورت گرفته در فضای مجازی را از طریق سایت پلیس فتا 
به آدرس Cyberpolice.ir، بخش مرکز فوریت های سایبری، لینک ثبت گزارش های مردمی 

با ما در میان بگذارند.
 

رییس زکات کمیته امداد اعالم کرد:

 افزایش 47 درصدی پرداخت زکات
 توسط نیک اندیشان اصفهانی

رییس زکات کمیته امداد امام خمینی)ره( و دبیر زکات استان اصفهان اظهار داشت: مردم نیکوکار 
اصفهانی از ابتدای سال تاکنون بیش از 82 میلیارد تومان زکات پرداخت کرده اند.حجت االسالم 
رنجبر با اشاره به هزینه کرد بیش از 90 درصد زکات جمع آوری شده در امور محرومان، ادامه داد: 
حدود 10 درصد از زکات باقی مانده نیز صرف پروژه های عام المنفعه شــده است.وی با تاکید به 
اینکه بیشترین مبلغ زکات جمع آوری شده در روستاها بوده است، افزود: بیش از 500 روستای 
استان اصفهان از شورای زکات برخوردار هستند و مبالغ جمع آوری شده نیز به منظور رفع مشکالت 
همان روستاها مصرف  شده است.حجت االسالم رنجبر، با اعالم جمع آوری بالغ بر 82 میلیارد 
و 780 میلیون تومان زکات واجب و مستحب در اســتان اصفهان گفت: این مبلغ نسبت به مدت 

مشابه سال قبل 47 درصد رشد داشته است.
 

رهایی از قصاص با تالش شورای حل اختالف
رییس شورای حل اختالف استان اصفهان از رهایی یک زندانی محکوم به قصاص با اعالم رضایت 

اولیای دم خبر داد.
سید محمد موســویان  گفت:پرونده ای ۳ سال پیش جهت ســازش و کمک به آزادی و رهایی 
محکوم علیه نادم از قصاص نفس به شــعبه 4۳ شورای حل اختالف اصفهان ارجاع شد.به گفته 
وی،  این پرونده با تالش اعضای شعبه 4۳ شــورای حل اختالف اصفهان و با برگزاری جلسات 
متعدد با خانواده اولیای دم، در نهایت اولیای دم گذشت خود را اعالم کردند.عفو و بخشش یکی از 
تاکیدات دین و ائمه اطهار )ع( است که اعضای شعب صلحی شورا های استان اصفهان با تکیه بر 
مبانی قوی اسالمی و همچنین غنای فرهنگی مردم در گذشت موفق به ثبت میزان قابل توجهی از 
مصالحه در پرونده های مختلف ارجاع شده به شورا های حل اختالف شده اند که بخش عمده ای 

از آن را پرونده های قصاص تشکیل می دهند.

خساراتی که توفان در مناطقی از استان اصفهان به بار آورد؛

معضل فعال شدن کانون های گرد و غبار

استان اصفهان در مقاطع زمانی سال جاری  نرگس طلوعی
با شــرایط گرد و غبار و وزش باد شــدید 
مواجه بود  که به طوفانی شدید منجر شد و سرعت باد در برخی از زمان 
ها به 120 کیلومتر در ساعت رسید که در بعضی از مناطق جاده ای از جمله 
محور نایین- اصفهان موجب خیزش گرد و غبار و فعال شدن کانون ها 
و کاهش میدان دید شد. این وزش شدید باد و توفان های لحظه ای روز 
جمعه منجر به مختل شدن رفت و آمد در مسیر نایین به اردکان شد و 
ضمن شکسته شــدن درخت ها، ســقوط شــماری از تیرهای برق و 

خسارت های مالی را نیز به دنبال داشت.
بحــران  مدیریــت  مدیــرکل  فــروش،  شیشــه  منصــور   
اســتانداری اصفهــان در ایــن بــاره گفــت: در  روز جمعــه 250 نفر 
از سرنشــینان خودروهــای در راه مانــده در محورهــای شــرق 
 جنوب و شــمال اســتان در اماکــن ورزشــی، مســاجد و پایگاه ها

 اسکان یافتند.
محورهای شرق و شمال اســتان اصفهان  از جمله محورهای نایین - 
اردکان، اردستان- نایین،  سجزی،  کنارگذر شرق اصفهان و جاده نطنز و 
اتوبان کاشان در بعضی از مقاطع و همچنین محورهای شهرضا  بادخیز 

بوده و از ظرفیت ایجاد گرد و غبار برخوردارند. به گفته مســئوالن امر 1۶ 
کانون ریزگرد در مجموع با مســاحت نزدیک به یک میلیون و 90 هزار 
هکتار در استان اصفهان قرار دارد و بروز این پدیده ساالنه بیش از ۳۶0 
میلیارد ریال به امکانات زیربنایــی و منابع طبیعی از جمله پایگاه های 
نظامی، زمین های کشاورزی، راه های ارتباطی، شهرک های صنعتی و 

راه آهن زیان وارد می کند.
 تجزیه و تحلیل اطالعات یک دوره 10 ســاله نشــان می دهد که کالن 
شــهر اصفهان به طور میانگین هر 9 روز یک پدیده گرد و غبار داشــته 
اســت. به گفته این کارشناســان، گرد و غبار اصفهان مانند شــهرهای 
 mineral( صنعتی تهران و اهواز، ترکیبی از ذرات غبار طبیعی یا معدنی
aerosol( از جمله سیلیس یا سیلیکا، کانی رسی و کمی آهک است 
که از زمین های پیرامون یا ســاخت و ســازهای شــهری سرچشمه 
می گیرد. به عالوه فلزات سنگین ناشی از فعالیت صنایع که در شهری 
 مثل اصفهان زیاد مشــاهده می شــود و دوده که از اگزوز ماشــین ها

 خارج می شود.
فلــزات ســنگین صنایــع و دوده یا کربن ســوخته حاصــل فعالیت 
خودروهای دیزلی و کارخانه های با سوخت مازوت و گازوییل است که 

ترکیب ذرات گرد و غبار هوای این کالن شهر را تشکیل می دهد، ترکیباتی 
که در هوای شهرهایی مثل تهران و اهواز هم وجود دارد.

 استان اصفهان 10.7 میلیون هکتار وسعت دارد و بیش از 90 درصد از آن 
را معادل 9.8 میلیون هکتار عرصه های طبیعی دربر گرفته است. یک 
سوم عرصه های طبیعی استان اصفهان در مساحتی حدود سه میلیون 
و 200 هزار هکتار مناطق بیابانی است.سه نوع کانون گرد و غبار در داخل 
استان اصفهان، اســتان های همجوار و کشورهای همسایه این خطه را 
تهدید می کند و تقویت طرح های بیابان زدایی و احیای زاینده رود برای 

مقابله با آنها ضروری است. 
طوفان های گرد وغبار، معضل بسیار بزرگی است که گاه و بی گاه بر زندگی 
مردم مناطق خشک و نیمه-خشک جهان مستولی می شود. به دلیل 
افزایش اثرات گرد و غبار در ایران به ویژه استان اصفهان، نیاز مبرمی به 
شناسایی منشأهای داخلی گرد و غبار و عوامل موثر بر ایجاد آن و پیدا 
کردن راه حل مناســب در مبارزه با آن وجود دارد. استان اصفهان پنج 
میلیون نفر جمعیت دارد و در سال های اخیر با معضالت زیست محیطی 
مانند آلودگی هوا، گرد و غبار، خشک شدن زاینده رود و تاالب گاوخونی 

و کمبود منابع آبی مواجه شده است.

فلزات سنگین صنایع و دوده یا کربن سوخته حاصل 
فعالیت خودروهای دیزلی و کارخانه های با سوخت 
مازوت و گازوییل است که ترکیب ذرات گرد و غبار هوای 
این کالن شهر را تشکیل می دهد، ترکیباتی که در هوای 

شهرهایی مثل تهران و اهواز هم وجود دارد

با مسئولان جامعه
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تحدید حدود عمومی
 منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان 

12/100 پیرو آگهی های نوبتی قبلی و  به موجب ماده 14  قانون ثبت اسناد 
و امالک تحدید حدود امالک واقع در قســمتی از بخش 5 ثبت اصفهان به 

شرح ذیل  صورت  میگردد :
2/13347–  خانم مینو درباغی لنبانی  فرزند نعمت اله ســه دانگ مشــاع 
از ششدانگ یکباب خانه بمســاحت 198/62 مترمربع واقع دربخش5ثبت 

اصفهان
4483/4904– آقای مهدی جمالی دنبه فرزند قدمعلی ششدانگ یکباب 

ساختمان بمساحت 146/79مترمربع واقع دربخش5ثبت اصفهان
4485/280 – آقای محمد رضا حسن نژاد فرزند محمود ششدانگ یکقطعه 
زمین و اطاق مخروبه بمساحت 78/83مترمربع واقع دربخش5ثبت اصفهان

 برای روز دوشنبه مورخ :  1401/1/15

5000/5041-خانم پریناز صداقت نژاد فرزند نجفقلی ششدانگ یک باب 
خانه بمساحت150/96مترمربع دربخش5ثبت اصفهان

5000/5146-آقای مهدی اباذری فرزند حسینعلی ششدانگ یکباب خانه 
بمساحت150/02 مترمربع دربخش5ثبت اصفهان 

5000/6090-آقــای محمــد قاراخانــی ده ســرخی فرزنــد امیــر 
 ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت118/74 مترمربــع واقــع دربخش

 5ثبت اصفهان

برای روز چهارشنبه مورخ :  1401/1/17

 5000/6962-آقای ســعید مسیبی فرزند ســیف اله ششدانگ یکبابخانه 
دوطبقه بمساحت 104/27 مترمربع واقع دربخش5ثبت اصفهان         

5000/26605-آقــای رضا یزدانــی آدر منابادی  ششــدانگ یکبابخانه 
بمساحت211/53 مترمربع واقع دربخش5ثبت اصفهان                

5000/26784 – آقای محمــود کریمی فرزند جواد  ششــدانگ یکباب 
ساختمان بمساحت100/07مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان

برای روز شنبه مورخ :  1401/1/20

تحدید حدود امالک فوق به ترتیب از ساعت 8:30  صبح  در تاریخهای قید 
شده در آگهی در محل ،  انجام خواهد شد .  لذا از صاحبان امالک و  مجاورین 
آنها بدینوسیله دعوت میشود که در ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند 

و چنانچه هریک از صاحبان امالک یــا نماینده قانونی آنها در موقع تحدید 
حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک آنها با حدود اظهار شده 
از طریق مجاورین تحدید حدود خواهد شد و اعتراض مجاورین وصاحبان 
امالک و کسانی که در موقع مقرر حاضر نباشد مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس و تحدید حدود ظرف مدت 30 روز پذیرفته 

خواهد شد . 
تاریخ انتشار   :یکشنبه 1400/12/22      

م الف: 1287077 مهدی شــبان رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک 
جنوب اصفهان 

تحدیدحدودعمومي 
ثبت اسنادوامالک شهرستان گلپایگان در سال 1400

12/101 آگهــي تحدید حدود مــاده14 پیرو آگهي نوبتــي قبلي تحدید 
حدودرقبات مربوط به بخشــهاي 1، 2 ،4 حوزه ثبت گلپایگان بشرح زیر 

مي باشد
 ))بخش یک ثبت گلپایگان((

12 – موقوفه عبــاس خان خلف صادق خان به نمایندگــی اداره اوقاف و 
امورخیریه شهرستان گلپایگان ششدانگ یک قطعه زمین دو جریبی تقریبی 
1911 – موقوفه آقا خان به نمایندگی اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان 

گلپایگان ششدانگ دو قطعه زمین متصل بهم 
3375 – خانم عذرا مهدوی فرزند اســداله و سایر شرکا ششدانگ یکباب 

ساختمان به مساحت 84/06 مترمربع 
4352 – خانم طاهره شــهیدی فرزند محمد و شرکا ششدانگ یک قطعه 

زمین هجده قفیزی تقریبی
4984 – آقای داود سلطانی فرزند حیدر تمامی ششدانگ یک قطعه زمین 

به مساحت 39/78 مترمربع
4985- آقای داود سلطانی فرزند حیدر تمامی ششدانگ یک قطعه زمین 

به مساحت 43/37 مترمربع
4986- خانم اعظم خالصی فرزند رضا و سایر شرکا تمامی ششدانگ یک 

قطعه زمین به مساحت 75/74 مترمربع  
4987- آقای احسان سلطانی فرزند محمدرضا ششدانگ یک قطعه زمین 

به مساحت 18/23 مترمربع
4988- آقای حسین سلطانی فرزند محمدرضا ششدانگ یک قطعه زمین 

به مساحت 18/60 مترمربع

تاریخ تحدید حدود : دوشنبه 1401/1/15
 ))بخش دو ثبت گلپایگان((

)شماره فرعی زیر از شماره یک  اصلی واقع در قریه سررباطان (
2377-آقای رضا آســوده فرزند علی تمامی ششــدانگ یک قطعه زمین 

مزروعی به مساحت 1934/76مترمربع
)شماره فرعی زیر از شماره 2  اصلی واقع در قریه ابلوالن علیا (

266-آقای حسن ولیجانی فرزند ابوالفضل ششدانگ یک قطعه زمین به 
مساحت 2495/03 مترمربع

 )شماره فرعی زیر از شماره 3  اصلی واقع در قریه ابلوالن سفلی (
839-آقای مهدی خوش نویسان فرزند خدارحم ششدانگ یک قطعه زمین 

مزروعی به مساحت 2235/46 مترمربع
1838- آقای احمد غیاثی فرزند اسمعیل تمامی ششدانگ یک قطعه زمین 

به مساحت 3157/47 مترمربع
1839- آقای احمد غیاثی فرزند اسمعیل تمامی ششدانگ یک قطعه زمین 

به مساحت 3004/95 مترمربع
)شماره فرعی زیر از شماره 5  اصلی واقع در رباط پیرعلی (

132- مســجد امام حســین )ع( به نمایندگی اداره اوقــاف و امورخیریه 
شهرستان گلپایگان تمامی ششدانگ یکباب مســجد امام حسین )ع( به 

مساحت 512/77 مترمربع
138- مسجد صاحب الزمان )عج( )کربال عباس( به نمایندگی اداره اوقاف 
و امورخیریه شهرستان گلپایگان تمامی ششدانگ یکباب مسجد صاحب 

الزمان )عج( )کربال عباس( به مساحت 205/09 مترمربع
153- حمام رباط پیرعلی به نمایندگی اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان 

گلپایگان تمامی ششدانگ یکباب حمام به مساحت 229/19 مترمربع
)شماره های فرعی زیر از شماره 7 اصلی واقع دررباط حسن حافظ(

10-آقای سعید شــاهپری فرزند مسعود ششــدانگ یک قطعه زمین به 
مساحت 587/49 مترمربع  

تاریخ تحدید حدود : چهارشنبه 1401/1/17

)شماره فرعی زیر از شماره 8 اصلی واقع در رباط نعلبند(
629-آقای رامین حاج علیرضایی فرزند عباس و سایر شرکا ششدانگ یک 

قطعه زمین به مساحت 3237/76 مترمربع
 )شماره فرعی زیر از شماره 9 اصلی واقع در رباط حسینیه(

976 –آقای حسین ابراهیمی فرزند علی اکبر تمامی ششدانگ قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 1773/84 مترمربع 

)شماره فرعی زیر از شماره 10 اصلی واقع در قریه خواجه علیجان(
37-مسجد صاحب الزمان )عج( خواجه علیجان به نمایندگی اداره اوقاف 
و امورخیریه شهرستان گلپایگان ششدانگ مسجد صاحب الزمان )عج( به 

مساحت 289/54 مترمربع 

))بخش سه ثبت گلپایگان((
)شماره فرعی زیر از شماره 49 اصلی واقع در قریه مالزجان(

166 – خانم زهره عظامی فرزند محمدصادق و سایرشرکا ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی

))بخش چهار ثبت گلپایگان((
)شماره فرعی زیر از شماره 5 اصلی واقع در قریه سفالوزن(

2897 – آقای محسن طاهر شمسی فرزند علی و سایر شرکا ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 15569/09 مترمربع

)شماره فرعی زیر از شماره 6 اصلی واقع در گوگد(
152 – آقای سلمان ثمری و شرکا ششدانگ قطعه زمین
)شماره فرعی زیر از شماره 9 اصلی واقع در قریه آرجان(

104-سید محمد علی منیری فرزند سید عابدین ششدانگ یک قطعه زمین
 )شماره فرعی زیر از شماره 13 اصلی واقع در قریه دستجرده(

624 – موقوفه شــاهزاده گلین  به نمایندگی اداره اوقــاف و امور خیریه 
شهرســتان گلپایگان ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 

2644/16 مترمربع
 )شماره فرعی زیر از شماره 59 اصلی واقع در قریه شادگان((

691 – آقای محمد علی شــفاعت فرزند غالمرضا و سایرشرکا ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 9600 مترمربع

692 – آقای محمد علی شــفاعت فرزند غالمرضا و سایرشرکا ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 4800 مترمربع

تاریخ تحدید حدود : شنبه 1401/1/20

تحدید حدود امالک یاد شده به ترتیب از ســاعت 9 صبح به بعد در محل 
شروع خواهد شد و در صورت مواجه شــدن با تعطیلي ناگهاني در روز بعد 
تحدید میگــردد لذا بموجب مــاده 14 قانون ثبت بــه صاحبان امالک و 
مجاورین اخطار مي شــود که در روز و ساعت مقرر د ر محل حضور به هم 
رســانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانوني آنها در موقع 
تعیین حدود حاضر نباشــند مطابق ماده 15 قانون ثبت ملک آنها با حدود 
اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد .اعتراضات مجاورین 
و صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبــوده اند مطابق مقررات ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید فقط 30 روز پذیرفته 
خواهد شــد ضمنا بموجب تبصره 2 ماده واحده مصوب 83/3/25 مجلس 
شوراي اســالمي معترضین بایســتي ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مرجع قضائي مراجعه نمایند 
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در حالی که برخی از فرنگی کاران برتر رقابت های جام تختی و همچنین ملی پوشان مسابقات جهانی ۲۰۲۱ نروژ هم اکنون در اردوی تیم ملی حضور دارند و در 
حال پشت سر گذاشتن نخستین مرحله تمرینات آماده سازی هستند، اخبار ضد و نقیضی از انتخاب ملی پوشان اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا منتشر شده 
است.بر این اساس محمد بنا و همکارانش در کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی با رد انتشار لیســت نهایی نفرات اعزامی به قهرمانی آسیا از مدت ها قبل اعالم 
کردند ترکیب تیم اعزامی به این مسابقات بعد از پایان اردوی کنونی و تا پایان اسفندماه نهایی و اعالم خواهد شد.رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا اواخر 
فروردین ماه سال آینده به میزبانی مغولستان برگزار خواهد که تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان تا زمان اعزام به این مسابقات، سه اردوی آماده سازی را پیش 
رو دارد.به گفته محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی، در خصوص نفرات دعوت شده به نخســتین اردوی فرنگی کاران، ۳۸ نفر به این مرحله از تمرینات 
دعوت شدند که اکثر آنها از نفرات برتر مسابقات جام تختی به عنوان آخرین مرحله از فرآیند انتخابی بودند. این اردو از روز ۱۵ اسفندماه در خانه کشتی تهران آغاز 

شده و تا روز ۲۶ اسفندماه ادامه دارد.

»بنا« هنوز لیست مسافران آسیایی را اعالم نکرده است

یکشنبه 22 اسفند 1400 / 10 شعبان 1443 / 13 مارس 2022 / شماره 3492

دردسر بزرگ برای آبی های پایتخت
دولت انگلیس روزجمعه اعالم کرد که آبراموویچ را نیز به فهرست افراد روسی که در لیست تحریم 
این دولت قرار دارند، اضافه کرده اســت. این تصمیم پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین و به 
دلیل رابطه نزدیک این مالک باشــگاه چلسی با پوتین و دولت روســیه گرفته شده است. بانک 
بارکلیز اعالم کرده دلیل مسدود شدن حساب های چلسی این است که این بانک نیاز به زمان دارد 
تا مجوز اعطا شده به چلسی برای ادامه فعالیت هایش در زمینه فوتبال را مورد ارزیابی قرار دهد. 
دولت انگلیس اعالم کرد مجوزی به باشگاه چلسی ارائه کرده تا به فعالیت های فوتبالی خود ادامه 
دهد، این در حالی است که آبراموویچ اجازه دسترسی به هیچ یک از اموالش در خاک انگلیس 
را تا اطالع ثانوی ندارد. در همین حال، دولت انگلیس اعالم کرد که مذاکراتش با مشــاوران این 
مالک روسی باشگاه چلسی را برای فروش این باشگاه آغاز کرده است. آبراموویچ چند روز قبل 
و پیش از قرار گرفتن در فهرست تحریم دولت انگلیس اعالم کرده بود که قصد فروش چلسی را 
دارد و مذاکراتی را نیز با چند تاجر آمریکایی و ترک انجــام داده بود؛ اما پیش از آن که قراردادی 

نهایی شود، وارد فهرست تحریم شد .
 

نگرانی در آنفیلد؛ پاسخ منفی »صالح« به پیشنهاد جدید
محمد صالح، ستاره مصری لیورپول، آخرین پیشنهاد ارائه شــده از سوی این باشگاه را رد کرده 
اســت.قرارداد صالح با لیورپول تا تابســتان ۲۰۲۳ ادامه دارد؛ اما مدتی است که مذاکرات برای 

تمدید این قرارداد آغاز شده است. 
مدیران لیورپول در تالش هستند تا هرچه زودتر قرارداد جدیدی را با این بازیکن به امضا برسانند 
تا احتمال انتقال یا توافق او با سایر باشگاه های اروپایی که عالقه مند به جذب این مهاجم مصری 
هســتند را از بین ببرند. با این حال گاردین خبر داده که آخرین پیشــنهاد مطرح شــده از سوی 
لیورپول هم نتوانســته نظر صالح را جلب کند و این بازیکن و نمایندگانش پاسخ منفی خود را به 
این باشگاه اعالم کرده اند. پس از آن نیز مذاکرات متوقف شده و هنوز هم ادامه پیدا نکرده است. 
گفته می شود صالح دوست دارد به حضورش در آنفیلد ادامه دهد؛ اما احساس می کند که شایسته 
دریافت پیشنهادات بهتر با شرایطی بهتر از آنچه که در حال حاضر به او ارائه شده است و به همین 
دلیل تصمیم گرفته که فعال دست نگه داشته و قرارداد جدیدی را امضا نکند. این بازیکن مصری 
پیش از این نیز به صورت علنی اعالم کرده بود که دوســت دارد همچنان به حضورش در لیورپول 
ادامه دهد، باشگاهی که پیش از این موفق شده یک قهرمانی در لیگ برتر و یک قهرمانی در  لیگ 
قهرمانان اروپا به همراه آن کســب کند. هرچند گاردین معتقد است که اگر صالح در نهایت با این 
تیم به توافق نرســیده و قرارداد جدیدی با لیورپول به امضا نرساند، ممکن است به یکی از رقبای 

این تیم در لیگ برتر ملحق شود.
 

در پی جانشین »لئوناردو«؛ تماس PSG با مدیر معروف
شکست برابر رئال مادرید در دیدار برگشت مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان شرایط را در باشگاه 
پاری سن ژرمن دستخوش تغییرات بســیاری کرده اســت. رابطه بین لئوناردو و مدیریت این 
باشگاه فرانسوی کامال خراب شده و آنها در نظر دارند تا در سریع ترین زمان ممکن او را برکنار کرده 
و فرد دیگری را در پست مدیریت ورزشی این باشــگاه به کار بگیرند. توتومرکاتو مدعی شده که 
پی اس جی مستقیما با فابیو پاراتیچی تماس گرفته تا احتمال جدایی او از تاتنهام و انتقالش به 
پایتخت فرانسه را بررسی کند و پیشنهاد قابل توجهی برای همکاری به این مدیر ایتالیایی بدهد. 
گفته می شــود که در حال حاضر تنها صحبت  های اولیه بین دو طرف انجام شده تا احتمال طی 

شدن این روند و عملی بودن این انتقال بررسی شود.

مروری بر نکات آماری دیدار ذوب آهن اصفهان- آلومینیوم اراک؛

اوضاع بر وفق مراد سبزپوشان

جمعه ۲۰ اسفندماه را باید یکی از تاریخی   سمیه مصور
ترین روزهای ورزش اصفهان در ســال 
۱4۰۰ نامید، روزی که تیم فوتسال گیتی پسند جشن قهرمانی را به راه 
انداخت و نماینده های فوتبال اصفهان در لیگ برتر بردهای شیرینی 
را در کارنامه به ثبت رســاندند. در این روز تیم سپاهان و در چارچوب 
هفته بیســت و دوم رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور به مصاف تیم 
نساجی مازندران رفت که این دیدار در پایان با برتری دو بر یک طالیی 

پوشان به پایان رسید.
 در این هفته تیم ذوب آهن در خانه میزبان تیم آلومینیوم اراک بود که 
ذوبی ها در فوالد شهر جشنواره گل به راه انداختن و حریف اراکی خود 

را با چهار گل خورده، راهی خانه کردند.
در این دیدار توپ و میدان کامال در اختیار سبزپوشان اصفهانی بود تا 
شاگردان مهدی تارتار قابلیت هایشــان را به نمایش بگذارند. خارج 
از بحث فنی و عملکرد خوب ذوبی ها شــاهد یک دیــدار پربرخورد و 
پرکارت هم بودیم تــا پرکارت قرمزترین بازی ایــن فصل در اصفهان 

رقم بخورد. 
در این گزارش نگاهی خواهیم داشت به نکات آماری دیدار ذوب آهن 

اصفهان- آلومینیوم اراک:

تیــم ذوب آهــن در شــرایطی ایــن هفتــه مقابــل تیم 
آلومینــوم اراک قرار گرفــت که در دو هفته گذشــته موفق 
شــده بود دو پیروزی متوالی را در کارنامه به ثبت برســاند، 
بردهای شــیرینی که باعث شــده بود آرامش در اردوگاه شــاگردان 
تارتار حاکم شــود و همیــن آرامش انگیــزه بازیکنــان ذوب آهن را 
برای برتــری مقابل حریــف اراکی افزایــش داد. ذوبی هــا با این 
پیروزی تعداد بردهایشــان را به عدد ۸ رســاندند تا با 4 تســاوی و 
۱۰ باخت و کســب ۲۸ امتیــاز به رتبه نهــم جدول رســیده و جایگاه 
خــود را تک رقمی کننــد. سبزپوشــان اصفهانی امیدوارنــد با توجه 
به بــازی های خوبی کــه در چند هفته گذشــته به نمایش گذاشــته 
انــد بتوانند بــه رده های بــاالی جدول صعــود کنند و پــس از چند 
 ســال ناکامی در این فصل تجربه تلخ تیم های فانوس به دســت را 

نداشته باشند.

مهدی تارتار، اولین برد با 4 اختالف در لیگ بیست و یکم 
را رقم زد. هفته بیست و یکم لیگ برتر در حالی با ۵ بازی 
آغاز شد که شاگردان مهدی تارتار با پیروزی قاطعانه برابر آلومینیوم 

اراک زمین را ترک کردند .نکته مهم اینکه پیروزی چهار گله شــاگردان 
تارتار باعث شــد تا بهترین برد فصل به نام تیم فوتبال ذوب آهن رقم 
بخورد.  در نیمه اول این بازی ذوبی ها یک بار با ضربه خدا بنده لو به گل 
رسیدند و در نیمه دوم نیز سه بار دروازه آلومینیوم اراک را باز کردند.این 
در حالی است که پیش از این ســپاهان و گل گهر با برد 4-۱ برابر نفت 
مسجدسلیمان و تراکتور، بهترین برد لیگ برتر را داشتند اما این بار تیم 
مهدی تارتار با ثبت کلین شیت، چهار گل به حریف خود زد و به این برد 

بزرگ رسید.

محمدحسین اسالمی، بازیکن جوان ذوب آهن 
که به عنــوان یار تعویضی به میــدان آمد بهترین 
بازیکن این میدان بود، او که گل سوم تیمش را در کمال آرامش به ثمر 
رساند پایه گذار گل چهارم تیمش نیز بود زیرا به دلیل خطایی که رویش 
انجام شد داور پنالتی گرفت تا اینچنین ذوب آهن پرگل زمین مسابقه 
را ترک کند.  این بازیکن جوان بســیار پرتالش ظاهر شد و می تواند به 

زودی تبدیل به یکی از پدیده های سبزپوشان اصفهان شود.

خبر روز

مغانلوی محروم در اردوی تیم سپاهان!
شهریار مغانلو، مهاجم تیم سپاهان با وجود محرومیت و اینکه نمی توانست تیمش را در مصاف 
با نساجی همراهی کند همراه این تیم به مشهد سفر کرده بود.او حتی پیش از آغاز بازی دو تیم 
نساجی و سپاهان در استایوم امام رضای مشــهد وارد استادیوم شد و به صورت انفرادی تمرین 
کرد تا آمادگی بدنی اش برای بازی بعدی حفظ شود. سپاهان در بازی بعدی خود میزبان گل گهر 
است و این یک بازی حساس برای هردو تیم اســت به خصوص برای سپاهان که در بازی رفت 

شکست سنگینی را متحمل شد.
در غیاب شهریار مغانلو، سجاد شهباززاده که فصل گذشته به عنوان آقای گلی دست پیدا کرده بود 
به خوبی در خط حمله سپاهان جوالن داد. او روی گل اول با استفاده از پاس اشتباه اکبر صادقی 
دروازه تیم نساجی را باز کرد و روی گل دوم هم با پاس خوبی که به امید نورافکن داد سپاهان را 
دو بر صفر پیش انداخت و در نهایت سپاهان این بازی را با نتیجه ۳-۱ به سود خود به پایان برد 
تا دست کم موقعیت خود را در رده سوم جدول تثبیت کند.در پایان بازی هم شهریار مغانلو همراه 
تیم سپاهان به اصفهان برگشــت تا با پیگیری تمرینات برای بازی با گل گهر آماده شود. شهریار 
مغانلو در حالی در اردوی تیم سپاهان در مشهد حاضر شد که در چنین شرایطی بازیکنان محروم 
یکی دو روز اردوی تیم را ترک می کنند تا اســتراحتی کرده باشند به خصوص که این روزها بازی 
ها به صورت فشرده برگزار می شود. این موضوع نشان می دهد سپاهان با وجود از دست دادن 
شــانس قهرمانی تالش خواهد کرد در هفته های باقی مانده ارائه گر بــازی های خوبی در برابر 

حریفان باشد و امتیازات از دست رفته را جبران کند.
 

یک پرسپولیسی، دربی را از دست داد
از هفته بیست و سوم لیگ برتر، عصر پنجشنبه ۲۶ اسفند دو تیم پرسپولیس و استقالل در دربی 
به مصاف یکدیگر می روند که در این بازی پرســپولیس ســیامک نعمتی را به دلیل مصدومیت 

در اختیار ندارد.
از جمع سه کارته های تیم فوتبال پرسپولیس قبل از بازی برابر تیم نفت مسجدسلیمان، بازیکنی 
با اخطار روبه رو نشد تا پرسپولیســی ها بدون محروم برای دربی آماده شوند. از اردوی سرخ ها 
خبر می رسد حامد پاکدل هم تا روز بازی با استقالل تهران مشکلی برای همراهی تیمش ندارد. 
این در حالی است که در حال حاضر غیبت سیامک نعمتی برای دربی حتمی است و این بازیکن 
که هنوز مجوز حضور در تمرینات گروهی را ندارد، شانسی برای حضور رر شهرآورد ندارد تا فعال تنها 

غایب پرسپولیس برای این دیدار لقب بگیرد.
 

تکذیب حضور »فرهاد« در رختکن صنعت نفت
اتفاقات پس از دیدار اســتقالل و صنعت نفت باعث بروز حواشــی عجیبی در 

نشست خبری علیرضا منصوریان شد. 
ســرمربی آبادانی ها که پس از پایان بازی از سرمربی آبی پوشان حسابی 
گالیه مند بود، صحبت های انتقادی را نســبت به مجیدی مطرح کرد.بعد 
از نشســت خبری منصوریان، خبری توسط برخی از رســانه ها در فضای 
مجازی مطرح شــد که فرهاد مجیدی برای عذرخواهــی  راهی رختکن 
آبادانی ها شــده تا از منصوریان عذرخواهی کند کــه البته این خبر 
صحت نداشته و سرمربی آبی پوشان در پایان بازی هیچ واکنشی 
به نشســت خبری منصوریان نداشــت.باید دیــد در روزهای 
 آینده فرهاد مجیدی نســبت به این گفتــه چه موضع گیری

 خواهد داشت.

مستطیل سبز

»من به این ها 
نمی بازم«ترین تیم تاریخ 

لیگ
استقالل که در این فصل عملکرد بی نظیری 
داشته و تاکنون توانسته اســت با اقتدار در 
صدر جدول رده بندی قرار بگیرد، برای بیست 
و دومین هفته متوالی، دیدارهایش را بدون 
شکست سپری کرد تا به یک رکورد خاص و 

جاودانه در تاریخ لیگ برتر دست پیدا کند.
رکوردی که به آســانی به دســت نیامده و 
اســتقالل با مجیدی در راه رســیدن به آن، 
ســختی زیادی کشیده اســت. این رکورد 
زمانی ارزشــمندتر می شــود که نسل های 
بعدی بفهمند آبی پوشــان در همان بیست 
و دو هفته ابتدایی بدون تجربه شکســتی، 
به آن رســیده اند و از آغاز لیگ، پیوســته و 

متوالی بوده است.
فرهاد مجیدی و اســتقالل رکورد ۲۱ بازی 
بــدون شکســت ســپاهان را شکســتند. 
زردپوشان اصفهانی در لیگ دهم با هدایت 
قلعه نویی پس از شکست هفته هفتم برابر 
اســتقالل، تا هفته بیست و هشــتم برابر 
پیکان باختی را تجربه نکردند و توانســتند 
این رکورد را خلق کنند؛ اما در نهایت با نتیجه 
۳ بر ۲ بازی را به مس کرمان واگذار کردند.

در حالی رکورد امیر قلعه نویی و ســپاهان 
پس از ۲۱ بازی شکسته شــد که این رکورد 
نزدیک به ۱۱ سال دست نخورده باقی ماند 
و هیچ تیمی نتوانست در دوره های گذشته 
لیگ برتر، حتی به رکورد ۲۱ بازی شکســت 
ناپذیری در یک دوره از رقابت های لیگ برتر 
نزدیک شــود. اما تیم مجیدی در بیست و 
یکمین دوره رقابت های لیگ برتر، سرانجام 
به این رکورد جاودانه پایــان داد. آبی ها با 
گذشــت ۲۲ هفته از لیگ برتر، توانسته اند 
برابر هیچ تیمی زانوهایشان را بر زمین نزنند 
و ســربلند از زمین مســابقه خارج شوند. 
رکورد بی نظیری که به دست سرمربی جوان 
آبی ها به ثبت رسید. نکته قابل توجه اینکه 
اســتقالل در این ۲۲ هفته، تنهــا یک بار از 
حریفان خود عقب افتاده و آن بازی نیز برابر 

صنعت نفت در آبادان بود.

نکته مهم اینکه پیروزی چهار گله شاگردان تارتار باعث 
شد تا بهترین برد فصل به نام تیم فوتبال ذوب آهن 
رقم بخورد.  در نیمه اول این بازی ذوبی ها یک بار با 
ضربه خدا بنده لو به گل رسیدند و در نیمه دوم نیز سه 

بار دروازه آلومینیوم اراک را باز کردند

فوتبال جهان

وز عکس ر

حضور استاندار اصفهان 
در مراسم جشن 

قهرمانی تیم گیتی پسند
سید رضا مرتضوی، استاندار اصفهان 
عصر جمعه در مراسم جشن قهرمانی 
تیم گیتی پسند حضور به هم رسانید. 
ســرخ پوشــان اصفهانی چند هفته 
مانده به پایان فصل جاری مسابقات 
توانستند به عنوان قهرمانی این دوره از 

رقابت ها دست یابند.

مربی تیم ملی ووشوی ایران درباره شرایط تیم ملی 
ووشو با توجه به برگزاری اردوها پیش از سال جدید، 
توضیح داد: ما انتخابی کشــوری را در قشم برگزار 
کردیم و از آنجا برای هر وزن 4 نفر وارد اردو شدند. 
در اردوها هم چند نفر از قهرمانان جهان را داشــتیم 
که با نفرات تازه وارد انتخابــی زدند تا بهترین ها در 
اردو باقی بمانند. االن در هر وزن دو نفر اردونشــین 
هستند که در سال جدید بین آن ها انتخابی برگزار 
می کنیم تا یک نفر فیکس شود.امیر اوجاقی درباره 
نحوه برگزاری مســابقات انتخابی نیــز گفت: این 
مسابقات همانند گذشته به صورت ۲ برد از ۳ برگزار 
خواهد شد. شــرایط حال حاضر اردوها هم خوب 
است. ســه مرحله اردو را پشت ســر گذاشته ایم و 

شرایط کامال مهیا بود. از نظر اسکان، امکانات، غذا و 
... همه چیز خوب است و از فدراسیون تشکر می کنم 
که در این مســیر ما را حمایت کرد.مربی تیم ملی 
ساندای ایران درباره هدف گذاری فدراسیون برای 
بازی های آســیایی پیش رو نیز گفت: واقعا سعی 
داریم بهتریــن نتیجه را رقم بزنیم و ســر خودمان 
را برای این کار گذاشــته ایم، ولی ووشو یک ورزش 
چینی اســت و چینی ها هم در این زمینه ســخت 
کار می کنند تا با هر شکلی که می شود مدال ها را به 
دست آورند. ما چهار نماینده خواهیم داشت و سعی 
می کنیم در این شرایط نتیجه خوبی را مانند دور قبل 
رقم بزنیم. می خواهیم نتایج دور قبل را تکرار کنیم 
و حتی ارتقــا دهیم.امیر اوجاقی در پاســخ به این 

سوال که آیا با توجه به تفاوت فضای رده بزرگساالن 
با جوانان، کار کردن برای او در تیم ملی بزرگساالن 
سخت نیست؟ تصریح کرد: باالخره چون بنده در رده 
جوانان سرمربی بودم، با توجه به رزومه ای که داشتم 
انتخاب شدم. تقریبا شــاکله این تیم بزرگساالن 
هم به جز محمدســیفی همگی نفراتی هستند که 
در جوانان با آن ها کار کرده و از آن ها شناخت دارم. 
شرایط برای من مساعد است چون شناخت خوبی 

از نفرات تیم دارم.

مربی تیم ملی ووشوی ایران:

 شناخت خوبی از ملی پوشان ووشو دارم
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معاون سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری خبر داد:

مشارکت 1200 میلیاردی بخش خصوصی با شهرداری اصفهان
معاون سازمان ســرمایه گذاری و مشــارکت های مردمی شــهرداری اصفهان اظهار کرد: امسال حوزه 
سرمایه گذاری و مشارکت در شهرداری اصفهان روند صعودی داشته است و هر سال شاهد توجه بیشتر 
مدیریت شهری به این حوزه بوده ایم.علیرضا برهانی پور با بیان این که در این دوره مدیریت شهری نگاه 
ویژه تری به موضوع سرمایه گذاری و مشارکت ها وجود دارد، افزود: افزایش صددرصدی بودجه مشارکتی 
نسبت به سال ۱۴۰۰ در بودجه سال آینده نشان دهنده اهمیت این موضوع برای مدیریت شهری است.
معاون سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان با بیان اینکه درآمدهای حاصل 
از سرمایه گذاری و مشارکت ها در بودجه ســال آینده، ۱۵ درصد از کل درآمدهای شهرداری پیش بینی 
شده است، خاطرنشان کرد: در سال جاری ۲۱ مورد فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت داشته ایم که در 
این راستا ۱۱ مورد قرارداد در سال جاری منعقد شده است و امیدواریم با انعقاد چهار یا پنج مورد دیگر، 
تعداد قراردادهای سرمایه گذاری و مشــارکت افزایش یابد.وی با بیان این که ارزش ریالی قراردادهای 
مشارکتی شهرداری در ســال جاری بالغ بر ۱,۴۰۰ میلیارد تومان بوده اســت، تصریح کرد: از این میزان 
حدود ۲۲۷ میلیارد تومان آورده شــهرداری و ۱,۲۰۰ میلیارد تومان آورده بخش خصوصی بوده است که 
این موضوع نشان می دهد که اگر شهرداری، زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی را فراهم کند، عالوه 
بر آورده خود می تواند نزدیک به 6 برابر جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی را داشته باشد.برهانی پور 
ادامه داد: سرمایه گذاری بخش خصوصی برای مدیریت شهری ارزشمند است زیرا می تواند به پیشبرد 
پروژه های شهری کمک کند.وی با بیان این که میانگین ســهم شهرداری از عایدات حاصل از مشارکت 
در سال جاری حدود ۵۰ درصد بوده است، گفت: امیدواریم بسترها و حوزه های جدیدی برای مشارکت 
شهروندان و سرمایه گذاران در حوزه مدیریت شهری ایجاد شود تا بتوانیم شهر آبادتر و توسعه یافته تری 

برای شهروندان فراهم کنیم.

مدیر منطقه۱۰ شهرداری اعالم کرد:

 رضایت 96درصدی شهروندان از منطقه 10
 در خصوص پاسخگویی 137

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان از رضایت 96 درصدی شهروندان از پاسخگویی و رفع مشکالت اعالمی 
به ۱3۷ در بهمن ماه خبر داد.داود بحیرایی، تعداد تماس ها صورت گرفته توسط شهروندان منطقه ۱۰به 
۱3۷ را در بهمن ماه ۱۴6۵تماس اعالم کرد و اظهار داشت:  96 درصد شهروندان از عملیات های شهرداری 
منطقه۱۰ شهرداری اصفهان رضایت داشته اند که این درصد نسبت به دی ماه دو درصد افزایش داشته 
است.مدیر منطقه۱۰ شهرداری اصفهان بیشترین تماس های شهروندان را در حوزه های خدمات شهری، 
عمرانی و ترافیک دانست و اظهار داشت تمام تالش بنده و همکارانم در منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان جلب 

رضایت شهروندان در ارائه خدمات است.

رسیدگی ویژه به امور ایثارگران در منطقه 11
مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان اظهار کرد: منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان ۵3۰ نفر شهید تقدیم انقالب 
اسالمی ایران کرده است و حدود دو هزار ایثارگر و جانباز به عنوان یادگاران دوران حماسه و نماد افتخار و 
شجاعت دارد.حسن محمدحسینی افزود: با توجه به مراجعه روزانه تعدادی از ایثارگران و جانبازان برای 
پیگیری مشکالت و مسائل به منطقه ۱۱ شهرداری، بر اساس سیاست ها و تاکیدات شورای اسالمی شهر 
و شهرداری اصفهان در این دوره مدیریت شهری مبنی بر توجه به امور ایثارگران و جانبازان، یکی از کارکنان 
این منطقه مسئول رسیدگی به امور این یادگاران دفاع مقدس شد تا ایثارگرانی که به هر دلیلی مراجعه 
می کنند، دغدغه ای برای رفع و رجوع مشکالت خود نداشته باشند.وی تصریح کرد: ایثارگران و جانبازان 
مدافعان کشور و انقالب و پشتوانه های محکم نظام هستند و به همین خاطر بر گردن همه ما حق دارند؛ 
بنابراین امنیت کشور را مدیون ایثارگری ها و رشادت های جانبازان در هشت سال دفاع مقدس هستیم.

در راستای کاهش آلودگی هوا و حرکت به سمت شــهر پاک که از اهداف 
کالن شهرداری اصفهان است، توسعه خط مترو و حرکت ناوگان حمل ونقل 
عمومی به سمت برقی شــدن مورد توجه قرار گرفته اســت و این برنامه 
می تواند در کاهش آلودگی هوا موثر باشد؛ بر این اساس یک نمونه اتوبوس 
برقی به صورت آزمایشی وارد کالن شــهر اصفهان شد. تفاهم نامه ای نیز با 
هدف تکمیل خط دو متروی اصفهان و گسترش زیرساخت های مورد نیاز 
جهت اســتفاده از انرژی پاک در حمل ونقل عمومی در کالن شهر اصفهان 
بین شرکت مهندسی ســاخت برق و کنترل »مپنا« و شهرداری اصفهان 
منعقد شده است، برای بررسی جزئیات بیشتر این مسئله ایمنا با محمد 
نورصالحی، رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت وگویی انجام داد ه که 

شرح آن را در ادامه می خوانید:

در چه حوزه ای با شرکت »مپنا« تفاهم نامه امضا شده است؟
قرارداد و تفاهم نامه ای با شــرکت»مپنا« روز سه شنبه ،هفدهم اسفندماه 
منعقد شده است، همچنین عملیات ســاختمانی خط دو مترو اصفهان 
از سال 96 شروع شــده بود و مراحل اجرایی این پروژه به حدود ۴۰ درصد 
رسیده اســت، این عملیات شــامل حفاری تونل از دو ســمت به وسیله 
دو پیمانکار و اجرای عملیات ســفت کاری ۱6 ایســتگاه بوده که بعضی از 
این ایستگاه ها به اتمام رسیده و ســفت کاری تعدادی نیز در حال انجام 
است. بخش عمده این پروژه شــامل عملیات برقی، مکانیک، مخابرات، 

سیگنالینگ و ناوگان و تجهیزات دپو است که حدود ۷۰ درصد خط مترو را 
تشکیل می دهد. تاکنون برای خط دو مترو  کاری انجام نشده بود و از گذشته 
یک فراخوان داده شده بود تا شرکت هایی که توان تامین مالی همکاری، 
حتی با یک شــریک خارجی را می توانند داشته باشــند، همکاری کنند. 
توانمندی اجرای این گونه عملیات در داخل کشور در مراحل مختلف از نظر 
امکانات فنی و مالی تحت بررسی قرار گرفت و در نهایت امکانات آن بررسی 

و سپس امضای تفاهم نامه با شرکت »مپنا« نهایی شد.

شــرکت »مپنا« برای ادامه روند پروژه خــط دو متروی اصفهان چه 
وظایفی برعهده دارد؟

این تفاهم نامه روز سه شنبه،هفدهم اسفندماه سال جاری بین شرکت مپنا  
و شهرداری اصفهان منعقد شده است و بر اساس این قرارداد در طول ۴۸ 
ماه تمام طراحی، تهیه لوازم، مسائل، متریال، تجهیزات برقی، مکانیکی، 
مخابراتی، ناوگان و تجهیزات دپوی خط دو مترو اصفهان به وســیله این 
شرکت با منابع ارزی خارجی»مپنا« تامین خواهد شد، یعنی شرکت »مپنا« 

طراح، تامین کننده مالی و مجری این برنامه است.

چه زمانی امکان راه اندازی خط دو متروی اصفهان فراهم می شود؟
در حال حاضر این قرارداد بین شرکت »مپنا« و شهرداری اصفهان امضا شده 
و وابسته به تصویب شورای اقتصاد کشور است. تایید بانک مرکزی، معاونت 

سرمایه گذاری و وزارت اقتصاد انجام شده و باید در برنامه های آینده تایید 
شورای اقتصاد نیز انجام شود، امید است در طول چهار سال آینده عملیات 
ساختمانی این پروژه به طور کامل به اتمام برسد و عملیات تامین ناوگان، 
الکتریکال و مکانیکال آن نیز انجام شود، با انجام این دو اقدام به ویژه در 
بخش عمده برنامه ها شامل قراردادی که با شرکت مپنا منعقد شده است، 
این پروژه روند اجرایی به خود می گیرد و امــکان راه اندازی خط دو مترو 

اصفهان فراهم می شود.

تردد اتوبوس های برقی در خطوط اصفهان چه زمانی اتفاق می افتد؟
عالوه بر انعقاد تفاهم نامه ای با شــرکت »مپنــا« در بخش اتوبوس های 
برقی ساخت داخل کشــور همکاری بین شــرکت »مپنا« و شرکت های 
»عقاب افشان« و »اسکانیا« فراهم شده است، در حال حاضر بسیاری از 
اتوبوس ها در شــهر اصفهان از نوع دیزلی است که در سال ۱396 از شرکت 
»عقاب افشان« یا»اسکانیا«خریداری شده است، اکنون این دو مجموعه 
با همکاری همدیگر خط تولید اتوبوس برقی را در اصفهان راه اندازی کردند و 
یک نمونه از این اتوبوس ها چند روز به صورت آزمایشی در شهر اصفهان تردد 
داشــت و در خطوط اصفهان حرکت کرد و تفاهم نامه دومی نیز امضا شده 
است تا با همکاری مشارکتی شرکت »مپنا« و شهرداری اصفهان برای برقی 
شــدن اتوبوس های برخی از خطوط اصفهان اقداماتی انجام شود و دیگر 

شاهد فعالیت اتوبوس های دیزلی در آن خطوط نباشیم.

نصب ایستگاه های شــارژ خودروهای برقی چه زمانی محقق خواهد 
شد؟

برای جانمایی ایســتگاه شــارژ اتوبوس برقــی و خودروهــای برقی نیز 
تفاهم نامه ای منعقد شده است و تا شهریورماه سال ۱۴۰۱ هفت محل شارژ 
خودروهای برقی از جمله خودروهای سواری و اتوبوس در اصفهان جانمایی 
می شود و شهرداری با تعیین محل مناسب، امکان نصب شارژر برقی را به 
شرکت »مپنا« ارائه می دهد؛ به این ترتیب اصفهان مجهز به شارژر ایستگاه 
خودروهای برقی از جمله خودروسواری و اتوبوس خواهد شد و خودروهای 
برقی به صورت تاکسی یا سواری های شخصی و اتوبوس ها می توانند در 
این ایستگاه ها شارژ شوند، امید است سال ۱۴۰۱ سالی باشد که برقی سازی 
خودروها در اصفهان و حرکت خودروهای برقی شخصی، تاکسی و اتوبوس 
شروع شود، این اقدام در کشــورهای پیشرفته از قبل انجام گرفته است و 
بدون تردید در ایران با انجام این عملکرد، اصفهان جزو اولین شهرهای مجهز 

به ایستگاه شارژ خودروهای برقی خواهد شد.

اقدامات انجام شده در راســتای تکمیل خط دو مترو و برقی سازی 
اتوبوس ها تا چه اندازه در توسعه حمل ونقل پاک اصفهان موثر است؟

در راستای برقی سازی و ایستگاه های شارژ قبال دستگاه های محدودی در 
تهران و مشهد نصب شده اســت و اصفهان نیز به این امکان مجهز خواهد 
شد، قطعا تمام این اقدامات در جهت حمل ونقل پاک و عمومی و کاهش 

آالیندگی ناشی از حمل ونقل عمومی خواهد بود.

رییس اداره عمران منطقه ســه شــهرداری اصفهان 
با اشــاره به تکمیل ســاماندهی و مناسب ســازی 
پیاده روهای ضلع غربی منطقه سه شهرداری، اظهار 
کرد: حدفاصل میــدان قدس تا میــدان خواجو به 
عنوان یکی از محورهای اصلی و تاریخی شــمالی و 
جنوبی شهر قدیم اصفهان، عملیات اجرایی پیاده رو 
خیابان های عالمه مجلســی، هاتف، نشاط، چهارباغ 
خواجو انجام شــده اســت، همچنین شــبکه های 
اتصال به این خیابان ها شــامل عبدالــرزاق و کمال 

اسماعیل نیز در سال جاری انجام شده است. یونس 
تیموری با بیان اینکه هزینه عملیات اجرایی پیاده رو 
خیابان های عالمه مجلســی، هاتف، نشاط، چهارباغ 
خواجــو ۲۲6 میلیارد ریــال بوده که بخــش زیادی 
از اقدامات به اتمام رســیده اســت، افزود: عملیات 
اجرایی پیاده روی خیابان عالمه مجلسی با 3۰ درصد 
و خیابان کمال اسماعیل با ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی 
در دســت اقدام اســت. رییس اداره عمران منطقه 
سه با اشــاره به ســاماندهی و ایمن ســازی در برابر 
بحران های احتمالی شــبکه بازار اصفهان، ادامه داد: 
یکی از مشــکالت تردد عابران در بــازار اصفهان، نبود 
ایمنــی در برابر بحران آتش ســوزی، ریزش مصالح 
فرسوده سقف، ناهمواری کف و ریزش دیواره ها بود که 
مرمت، ساماندهی و اجرای تاسیسات آتش نشانی 

شــامل جعبه ها و شــیرهای هیدرانت آتش نشانی 
آن توســط مدیریت شــهری به منطقه ســه واگذار 
شد. وی با اشــاره به هزینه 3۱۰ میلیارد ریالی بازارها 
و خیابان ســپاه، ادامه داد: در ســال جاری عملیات 
ساماندهی پیاده راه و پیاده روهای خیابان سپاه، بازار 
رنگرزها، بازارچه نو شرقی و بازار نجارها همچنین بازار 
میدان تا میدان با آســفالت برداری، حفر کانال های 
ناکش، نوسازی تاسیسات شــهری و آتش نشانی، 
زیرسازی و سنگفرش مرغوب صورت گرفت و دیواره ها 
و سقف های معیوب مرمت و نوسازی شد. تیموری 
تصریح کرد: در سال های گذشته عالوه بر بازار اصفهان، 
محورهای گردشگری دردشت ساماندهی شد که مورد 
توجه شهروندان قرار گرفت و درخواست ساماندهی 

سایر محورهای سطح منطقه را خواستار شدند.

ایمن سازی مسیر تردد عابران پیاده در منطقه 3

آثار تاریخی نوش آباد، پاک سازی شد
مدیرعامل انجمن دوستداران آثار تاریخی و مفاخر فرهنگی نوش آباد اظهار کرد: حفظ آثار تاریخی 
نیازمند توجه شهروندان به عنوان یک وظیفه همگانی است، هر چند که هنوز هم عده ای با نوشتن 
یادگاری یا تخریب آثار تاریخی باعث ایجاد خسارت به این آثار تمدنی کشور می شوند.میثم حسان 
افزود: آثار و مکان های تاریخی، هویت و شناسنامه هر نقطه از کشور است و حفظ آنها فراتر از ظرفیت 
اداره میراث فرهنگی است. بنابراین نهادهای مدنی با فرهنگ سازی درست و به موقع، می توانند در 

آگاه کردن مردم نقش موثری ایفا کنند.
مدیرعامل انجمن دوســتداران آثار تاریخی و مفاخر فرهنگی نوش آباد، تصریح کرد: وندالیسم یا 
تخریب عمدی آثار تاریخی به عنوان یک معضل اجتماعی، در اثر فرهنگ ســازی به شدت کاهش 
یافته، اما باز هم شاهد این موضوع هستیم که با اجرای برنامه های همگانی مثل پاک سازی بناهای 
تاریخی و تشکل میراث بانان کوچک می توان به مردم نسبت به عواقب زیان بار این کارها هشدار داد.

حسان تصریح کرد: آثار و بناهای تاریخی گنجینه ارزشمندی است که تاریخ و هویت ما را ساخته و 
هرگونه صدمه به آنها، تخریب فرهنگ و هویت ملی است و آثار و عواقب بسیار زیان باری را با خود 

به همراه دارد.
مدیرعامل انجمن دوستداران آثار تاریخی و مفاخر فرهنگی نوش آباد، گفت: گذشتگان ما تاریخ و 
میراثی ارزشمند به یادگار گذاشــته اند و در هر عصری فرد فرد جامعه وظیفه دارند برای نگهداری، 

حفظ و معرفی آن تالش کرده و به نسل های آینده منتقل کنند.
وی افزود: انجمن دوستداران آثار تاریخی نوش آباد با همراهی شهروندان، طی  چهار سال گذشته، 
پاک سازی محوطه های تاریخی را انجام داده است تا مسئوالن شهرســتان آران و بیدگل را بیدار 
کنند که آثار ثبت شده این شــهر در معرض تخریب قرار دارد و همت نهادهای مسئول را می طلبد.

حسان گفت: پرونده ثبتی ۱۰ اثر تاریخی نوش آباد از سال ۱396 تهیه شده، اما در بروکراسی اداری 
خاک می خورد و خبری از ثبت این آثار نیست که این موضوع حساسیت مردم را برانگیخته است.

جهاد تبیین؛ رویکرد اختتامیه جشنواره مطبوعات
مدیر خانه مطبوعات در نشســت خبری  دوازدهمین جشنواره دوســاالنه مطبوعات و رسانه های 
الکترونیک استان اصفهان که صبح  دیروز برگزار شــد، گفت: جشنواره مطبوعات امسال با رویکرد 
»مطالبه گری« کار خود را آغاز کرد و این موضوعی اســت که جای خالی آن به شدت در رسانه های 
کشور احساس می شود، اگرچه در دو سه سال اخیر بسیاری رسانه ها به این سمت حرکت کرده اند.

منصور گلناری،  ادامه داد: در این بین آنچه مغفول اســت و باید به آن توجه شــود، روش و هدف 
مطالبه گری است، صرف خواستن و نقد به جایی نمی رسد، بلکه باید با روش و هدف روشن برای 

رسیدن به جامعه توسعه یافته مطالبه گری کرد.
دبیر دوازدهمین جشنواره مطبوعات و رسانه های الکترونیک استان اصفهان با بیان اینکه امسال 
6۵۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارســال شــد، تصریح کرد: تصور ما این بود که تعداد آثار کمتر باشد، 
چراکه آثار باید با رویکرد و موضوع جدید مطالبه گری ارســال می شدند، حدود 3۰ اثر از آثار ارسال 
شده دارای نقص بودند که پس از پیگیری مشکل اثر، یا رفع نقص و یا حذف اثر از داوری انجام شد.

گلناری با اشاره به وجود نقص و مشــکل در هر داوری، تاکید کرد: طبیعتا هر داوری سلیقه خاص 
خود را دارد، اما مالک های داوری مشخص و بررســی آثار بدون حب و بغض و اعالم نظر شخصی 
بوده است. مدیر خانه مطبوعات استان اصفهان ادامه داد: در بخش خبر ۴9، گزارش مکتوب ۱۲۸، 
عکس۱۴، مصاحبه ۷۰، مقاله 3۲، یادداشت 66، تیتر ۸۸، گزارش تصویری ۱۸، صفحه آرایی ۲۸، 

طنز مکتوب ۱۸ و اینفوگرافی ۱۱ اثر به جشنواره ارسال شد.
دبیر جشنواره مطبوعات با  اشاره به به فرمان رهبری درباره تکلیف رسانه ها تحت عنوان جهاد تبیین 
تاکید کرد: با توجه به تاکید رهبری بر این موضوع و اهمیت آن، رسانه ها به عنوان سربازان این جبهه 

باید آرایش جنگی بگیرند، چراکه جنگ فعلی در دنیا جنگ رسانه ها و روایت هاست.

شهرداری

خبرخوان

حریم منطقه 12 فرصتی 
طالیی برای سرمایه گذاران

خبر روز

مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان اظهار کرد: 
منطقه ۱۲ با مســاحت هشــت هزار و ۲۲3 
هکتار بزرگ ترین منطقه شــهر محســوب 
می شود که ۱6۰۸ هکتار آن در محدوده قانونی 
و 66۱۵ هکتار از مســاحت آن در حریم شهر 
قرار دارد.علی باقــری ادامــه داد: از جمله 
ویژگی های منطقه ۱۲ عالوه بر وسعت و رتبه 
اول حریم در بین مناطق، می توان به محالت 
آن همچون محله عاشــق آباد بــا قدمت باال 
اشاره کرد.مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان 
با بیان این که از دیگــر ویژگی های منحصر 
به فرد ایــن منطقه وجود شــهرک کارگاهی 
امیرکبیر است که در کشور جایگاه و موقعیت 
ارزشــمندی دارد، خاطرنشــان کرد: در این 
شهرک صنایع و کارگاه های فنی و تخصصی و 
شرکت های دانش بنیان مشغول به فعالیت 
هستند و خدمات تخصصی و فنی متعددی 
را به صنایع کشــور ارائه می کنند.وی اضافه 
کرد: یکی از خصوصیــات منطقه ۱۲، وجود 
اراضی بایر و بکر در حریم این منطقه اســت 
که با توجه به وجود دسترسی های مناسب، 
زیرساخت های موجود و ابالغ سند پهنه بندی 
حریم شــهر اصفهان، فرصتــی طالیی برای 
تمام ســرمایه گذاران بخش های مختلف از 
جمله انبوه سازان، شرکت های گردشگری و 
تفریحی و صنایع تولیدی و کشاورزی فراهم 
اســت.باقری با بیان این کــه فرصت های 
ســرمایه گذاری در احــداث مجموعه های 
تفریحی و ورزشی، باغ ها و تاالرها طبق سند 
پهنه بندی فراهم شــده و مجموعه مدیریت 
شهری آماده همکاری با سرمایه گذاران است، 
خاطرنشان کرد: احداث مراکز بزرگ ورزشی 
مانند پیست دوچرخه سواری، موتورسواری 
و اسب ســواری از جملــه پتانســیل های 
پیــش روی ســرمایه گذاران و عالقه مندان 
به ســرمایه گذاری در این حوزه هاست. وی 
اضافه کــرد: از دیگر مزیت هــای منطقه ۱۲، 
وجود یک خط و پنج ایستگاه مترو است که 
در آینده با تکمیل خط یک مترو و اتصال آن 
به شاهین شهر، ایستگاه های دیگر احداث 

می شود.

آماده سازی شهرک 
دارخوین برای میزبانی از 

کاروان های راهیان نور
شهرک دارخوین که قدمگاه ۱3 هزار 
شــهید لشــکر ۱۴ امام حسین )ع( 
استان اصفهان است، امسال پس از 
سال ها پیگیری میزبان کاروان های 
راهیان نور استان اصفهان خواهد بود. 
این روزها خادمین شــهدا مشغول 
آماده ســازی ایــن شــهرک برای 

استقبال از زائرین شهدا هستند.
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فکر کردن زیاد و افراطی، تفکــری طوالنی، مکرر و تکراری 
درباره نگرانی ها، تجربیات و شــخص خود همراه با منفی 
نگری اســت که می تواند آثار مخربی روی روح و روان فرد 
بگذارد. در ادامه  با راهکار های موثــر برای جلوگیری از فکر 

زیاد آشنا می شوید.
راهکار ششم؛ ورزش کنید: وقتی زیاد فکر می کنید دوست 
ندارید ورزش کنید چرا که افکار منفی انرژی روحی و ذهنی 
شــما را می خورد. با این وجود برای جلوگیــری از فکر زیاد 
وهجوم افکار مختلف، ورزش یکی از راهکار های خوب است. 
عالوه بر اینکه اعتماد به نفس را زیاد می کند، میزان ترشح 
اندورفین و ســروتونین را افزایــش داده و در نتیجه عالئم 

اضطراب و افسردگی را کاهش می دهد.
راهکار هفتــم؛ تصمیم بگیرید: گاهی اوقــات هجوم افکار 
مختلف در ســر ناشــی از ناتوانی در تصمیم گیــری درباره 
موضوع بزرگی است. ممکن است دلیل اصلی افکار مختلف 
شــما برای چیز هایی مثل طالق، تغییر شــغل و یا تصمیم 
گیری های مهم دیگر باشد.شاید بهتر باشد نتایج احتمالی 
تصمیم گیری خــود را نزد خود تحلیل کنیــد تا جایی که به 
نقطه ای برسید که دیگر چیزی برای فکر کردن باقی نماند. 
بهترین راه برای کنار آمدن با این مسئله این است که برای 

خود محدودیت زمانــی وضع کنید، مثــال 30 دقیقه و یا 2 
ساعت را به مسئله مورد نظرتان فکر کنید و به محض پایان 

زمان، بدون مکث تصمیم خود را بگیرید.
راهکار هشتم؛ افکار خود را بنویســید: یکی از راه های موثر 
در جلوگیری از فکر زیاد و افراطی و خالص شــدن از آن ها 
این است که آن ها را نوشته و ســپس کاغذ را دور بیندازید. 
همچنیــن می توانید به میــزان افکار زیــاد و افراطی خود 
امتیاز از یک تــا 10 بدهید. نتیجه را تا یــک هفته ثبت کنید 
تا بدین شــکل عــادت بیش از انــدازه فکر کــردن خود را 
 کاهش دهید چرا که به صــورت واضح تری می توانید آن را 

مدیریت کنید.
راهکار نهم؛ ذهن آگاهی را تمرین کنید: وقتی فرد بیش از 
حد فکر می کند نمی تواند ارتباط خود را با لحظه حال حفظ 
کند. یکی از راه های توقف افکار مزاحم این اســت که ذهن 
آگاهی را تمرین کنید. الزمه  این کار مدیتیشن است که طی 
آن تنها روی لحظه حال تمرکز می کنید بدون اینکه افکارتان 
را قضاوت کنید. فقط افکار منفی را بپذیرید و سپس آن ها 
را رها کنید. البته می توانید از فــردی که درباره تکنیک های 

مدیتیشن آگاهی و تخصص دارد نیز کمک بگیرید.
راهکار دهم؛ عمل گرا باشــید: چطور باید از افــکار مزاحم 

جلوگیری کــرد؟ برای جلوگیری از فکر زیــاد، به چیز هایی 
که فکر می کنید عمل کنید! گاهی اوقات یکی از مسائلی که 
بیشــتر مردم به آن ها فکر می کند کار های سختی است که 
می خواهند انجام دهند. طبق این راهکار، شما باید مستقیم 
یکی از پروژه هایی که مدام ذهن تان را آزار می دهد، شروع 

کنید.
روی هدف تمرکز کنید، برای خــود محدودیت زمانی وضع 
کنید و در همان لحظه، کار مد نظر را شــروع کنید. مرحله به 
مرحله انجام دادن دغدغه های ذهن تــان عالوه بر اینکه به 
شما در رســیدن به هدف کمک می کند بلکه شما را از افکار 

افراطی و آزاردهنده نیز خالص می کند.
راهکار یازدهم: دســت از کمال گرایــی و کنترل همه چیز 
بردارید: مــردم معموال وقتــی می خواهند بــه نتایج ایده 
آل خود برســند بیش از حد بــه آن فکر می کنند. شــاید 
بخواهید همه چیز هــای الزم را برای اجتناب از شکســت 
در نظر بگیریــد، ولی مهم اســت بدانید همه افــرادی که 
دستاورد های زیادی داشــته اند، در نقطه ای از زمان دچار 
اشتباه نیز شده اند. غیرممکن است همه چیز را تحت کنترل 
 خود داشته باشــید و از قبل همه اشــتباه های احتمالی را 

شناسایی کنید!

آشپزی

بادمجان شکم پر مازندرانی
»بادمجان شکم پر« یکی از غذا های محبوب محلی شمال 

ایران و مازندران است که از تهیه و خوردن آن حتما لذت خواهید برد. 
مواد اولیه: بادمجان 5عدد، گوجه فرنگی 3عدد، پیاز )رنده شده( 

3عدد، گردو 200گرم، سیر 3حبه، سبزی یک پیمانه ساطوری شده، رب انار 
نصف پیمانه، نمک، فلفل، زردچوبه  و روغن به میزان الزم، خالل بادام

طرز تهیه :  ابتدا بادمجان ها را پوست گرفته و نمک می زنیم و اجازه می دهیم مدتی استراحت 
کنند تا تلخاب آنها از بین برود. وسط بادمجان ها را یک چاک می  دهیم به طوری که از ابتدا و 
انتها جدا نشوند و مناسب پر کردن مواد داخل شان باشند. بادمجان ها را در تابه با روغن سرخ 
کرده و کنار می  گذاریم. داخل گوجه ها را نیز خالی کرده و پوره آنها را کنار می  گذاریم. گردو را پودر 
کرده، سیر و پیاز را رنده و سبزی ها را خرد می  کنیم. همه مواد را با هم مخلوط کرده و رب انار، 
زردچوبه نمک و فلفل را به آن می  افزاییم و این مواد را کمی تفت می دهیم تا آب آن کشیده 

شود.مواد آماده شده را در شکم بادمجان سرخ شده ریخته، داخل گوجه فرنگی ها را 
نیز با مواد پر می  کنیم و در تابه ای می چینیم، پوره های گوجه فرنگی را در تابه کنار 

بادمجان ها قرار داده و یکی دو قاشق از مواد تفت داده شده و نصف پیمانه 
آب می ریزیم و در تابه را می گذاریم تا باحرارت مالیم بخارپز 

شود. در آخر کمی خالل بادام روی آن می پاشیم.

جلوگیری از افکار آزار دهنده با این راهکارها )2(

 نمایش »مشق امشب« 
در جشنواره فیلم مستند لیوبلیانا 

 فیلم سینمایی »شادروان« 
2۵ اسفند به سینما می آید

مستند »مشق امشب« به کارگردانی و تهیه کنندگی اشکان نجاتی و 
مهران نعمت اللهی در دومین حضور بین المللی در جشنواره فیلم 
مستند لیوبلیانا به نمایش درمی آید.»مشق امشب« در بخش 
مستندهای اجتماعی-انتقادی بیست و چهارمین جشنواره فیلم 
مستند لیوبلیانا که از 18 تا 25 اسفند در کشور اسلوونی برگزار می شود، 
روی پرده می رود که بخشی غیررقابتی است.

 در آستانه اکران عمومی فیلم سینمایی »شادروان« به نویسندگی 
و کارگردانی حسین نمازی و تهیه کنندگی عباس نادران، از پوستر 
این فیلم با طراحی محمد روح االمین رونمایی شد.»شادروان« که 
یکی از آثار کمدی نوروز 1401 است، اکران خود را از 25 اسفندماه توسط 
پخش خانه فیلم در سینماهای سراسر کشور آغاز می کند.این فیلم برای 
اولین بار در چهلمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد.

مدیرعامل گروه مپنا با حضور در شــرکت ذوب آهن اصفهان از طرح احداث 
تصفیه خانه پســاب بازدید کرد.عباس علی آبادی در این بازدید با بیان اینکه 
 BOT گروه مپنا سرمایه گذار این طرح اســت، گفت: این طرح که به صورت
اجرا می شــود تا نیمه دوم ســال 1401 به بهره برداری می رسد و زیان تاخیر 
در اجرای آن را نیز مپنا جبــران می کند.وی تاکید کرد: بــا اجرای این طرح 
همکاری گروه مپنا و شرکت ذوب آهن اصفهان وارد فاز جدیدی شده است 
و در آینده توسعه نیز می یابد.ایرج رخصتی، سرپرست شرکت ذوب آهن نیز 

در این بازدید کاهش مصرف آب را از اولویت های اصلی این شرکت دانست و 
افزود: با اتمام این طرح که تاکنون بیش از 20 هزار میلیارد ریال برای اجرای 
آن هزینه شده و ظرفیت ورودی آن 850 متر مکعب در ساعت است، برداشت 
آب از زاینده رود به حداقل می رســد.ذوب آهن اصفهان اولین و بزرگ ترین 
کارخانه تولیدکننده فوالد ساختمانی و ریل در ایران و بزرگ ترین تولید کننده 
محصوالت طویل در خاورمیانه اســت که با ظرفیت 3 میلیون و 600 هزارتن 

فوالد، انواع مقاطع فوالدی ساختمانی و صنعتی را تولید می کند.

577 منبع علمی و تخصصی در مورد »چگونگی بازســازی شبکه فرسوده 
فاضالب« به کتابخانه تخصصی آبفای اســتان اصفهان افزوده شد. مجری 
طرح  بازسازی شبکه فرسوده فاضالب اصفهان گفت: از سال 1395 تاکنون 
که بازســازی شــبکه فرســوده اصفهان به روش نوین در دســتور کار قرار 
گرفت، منابع علمی بســیاری از  سراسر دنیا در خصوص چگونگی بازسازی 
شبکه فرسوده فاضالب توســط آبفای استان اصفهان گردآوری شده است.  
محمدرضا جواهری  افزود: در این مدت 68 کتاب ، 126 مقاله ،23 مجله،170 
کاتالوگ و 109 استاندارد به منظور بازسازی شبکه فرسوده فاضالب  به روش 
روز دنیا به زبان های مختلف جمع آوری شــده است.وی افزود: همچنین 
نسخه الکترونیکی 50 کتاب به زبان های فارسی و غیر فارسی در قالب سه 
لوح فشرده، تهیه شده که در اختیار کتابخانه آب و فاضالب استان اصفهان  
قرار گرفت. مجری طرح  بازسازی شبکه فرسوده فاضالب اصفهان، هدف از 
این کار را جمع آوری منابع مختلف دنیا در خصوص فرآیند بازسازی شبکه 
فرسوده فاضالب عنوان کرد و گفت: از این پس فعاالن صنعت آبفا در کشور 
می توانند از این منابع به منظور بازســازی شبکه فرسوده فاضالب استفاده 
کنند.جواهری تصریح کرد: منابع فارســی که در زمینه چگونگی بازســازی 
شبکه فرســوده فاضالب پدید آمده و جمع آوری شــده، حاصل تحقیقات 
و تجربیات صنعت گران و دانش پژوهان داخلی اســت.وی خاطرنشــان 

کرد: طی ســال های اخیر توســط فعاالن صنعت آبفا در اصفهان، شــرکت 
های دانش بنیان، نخبگان و دانشگاهیان، تحقیقات و مطالعات زیادی در 
خصوص ترمیم شبکه فرسوده فاضالب به روش های نوین انجام شده که 

بسیاری از آن ها به مرحله اجرا نیز در آمده است.

مدیر آبفای تیران و کــرون از اتصال 6 روســتای این شهرســتان به طرح 
آبرسانی مجتمع روستایی تیران و کرون خبر داد.

سعید عابدینی خاطرنشــان کرد: با توجه به کمبود آبدهی و کاهش کیفیت 
چاه های روستاهای علی آباد، افجان، سوران، جعفرآباد، گالب و قلعه ناظر 
پس از اجرای 9900 متر لوله گــذاری با هزینه ای بالغ بــر 23 میلیارد ریال 

عملیات آبرسانی پایدار به این 6 روستا پایان یافت.
وی گفت: با اتصال شبکه آب این 6 روســتا به مجتمع روستایی شهرستان 
 تیران و کــرون، 1702 خانــوار با جمعیــت 5300 نفــر از آبرســانی پایدار 

بهره مند می شوند.
مدیر آبفای تیران و کرون با اشاره به این که شهرستان تیران و کرون شامل 
2 بخش کرون و مرکزی اســت، افزود: این شهرستان دارای 3 شهر تیران، 
رضوانشهر و عسگران و 46 روستاست که جمعیت شهرها، 30167 و روستاها 
41011 است.عابدینی از شهروندان شهرستان تیران و کرون خواست با توجه 
کنند تا بدون دغدغه سال جدید را آغاز کنیم.به نزدیک شدن به ایام نوروز و انجام خانه تکانی در مصرف آب صرفه جویی 

فوالد مبارکه در سال 1400 توانست حدود 90 درصد از نیازهای قطعات یدکی، 
تجهیزات و مواد مصرفی خود را از داخل کشور تامین کند و همچنین هم اکنون 

مشغول توسعه فرآیند بومی سازی است.
رییس بومی سازی مواد، قطعات و تجهیزات فوالد مبارکه در مورد سهم این 
شرکت از بومی سازی در صنعت فوالد کشور گفت: فوالد مبارکه موتور محرکه 
و پیشران صنعت فوالد در امر بومی سازی اســت و اولین واحد بومی سازی 
در صنایع فوالدی کشور، در این شــرکت راه اندازی و بعد از آن این دانش بین 
بسیاری از شرکت های فوالدسازی و ســایر صنایع کشور به اشتراک گذاشته 
شد.مهدی شــهیدی افزود: عالوه بر صنعت فوالد کشــور سایر صنایع کشور 
نیز از فرآیند فوق منتفع می شوند و نیروی جوان و تحصیلکرده کشور به این 
خودباوری رسیده اند که با تکیه بر توان داخلی می توان عالوه بر رفع نیازهای 
موجود قدم در طراحی، به روزآوری و توســعه صنعت در زمینه های مختلف 
بگذارند.وی با اشــاره به اینکه فوالد مبارکه در حال حاضر 90درصد از قطعات 
مورد نیاز خود را داخلی ســازی کرده اســت، تصریح کرد: بومی سازی اقالم 
مورد نیاز در این شرکت به لحاظ کمی  و کیفی حرکتی رو به جلو داشته و طبق 
هدف گذاری های انجام شده این حرکت همواره در مسیر بهبود و پیشرفت بوده 
است.رییس بومی سازی مواد، قطعات و تجهیزات فوالد مبارکه خاطر نشان 
کرد: در سال  جاری از خروج حدود 279 میلیون دالر ارز از کشور با استفاده از 

فرآیند بومی سازی و ساخت داخل جلوگیری شده است.
وی در مورد برنامه های افزایش سطح جلوگیری از خروج ارز خطوط تولیدی 
در شرکت فوالد مبارکه گفت: در راستای سیاست های شرکت درصدد هستیم 
که فرآیند بومی سازی را در ســطح همه اقالم مورد نیاز در گروه فوالد مبارکه 
گسترش دهیم و با استفاده از تجمیع نیازهای این گروه بتوانیم سهم بیشتری 
در بومی سازی اقالم موردنیاز و همچنین تولید تجاری این اقالم در سطح کشور 
ایفا کنیم.شهیدی افزود: با سیاست گذاری کالن که در سطح ایمیدرو و انجمن 
تولیدکنندگان آهن و فوالد انجام گرفته، زنجیره اتصال شرکت های فوالدسازی 
در سطح کشور با تمرکز روی بومی سازی شکل گرفته است، این شرکت ها طی 
جلسات مشترک و برگزاری نمایشگاه های ساالنه نسبت به اشتراک گذاری 
تجربیات خــود اقدام می کنند و طــی هم افزایی تجربیات و تبــادل نظر در 

جلسات مشترک نیاز به طراحی و پیاده سازی سیستم اعالم نیاز شرکت های 
فوالدسازی و اعالم توانمندی شرکت های سازنده با رویکرد تخصصی مطرح 
شد که خوشبختانه به طراحی نرم افزار کارلینک توسط شرکت ایریسا ختم شد. 
به گفته وی، نتیجه کار گروهی فوق در سطح ملی و استفاده از ابزارهای نوین 
تکنولوژی نظیر همین نرم افزار موجب نهادینه شدن این حرکت در سطح ملی 
و یکسو شدن سیاســت های حاکمیتی حول توان داخلی خواهد شد و امید 
است به سمت خودکفایی هرچه بیشتر کشور و استفاده حداکثری از سرمایه 

و دانش ایرانی پیش رویم.
رییس بومی سازی مواد، قطعات و تجهیزات فوالد مبارکه در مورد تحوالت تولید 
در این شرکت پس از پیروزی انقالب اسالمی  تصریح کرد: صنعت فوالد ایران تا 
پیش از پیروزی انقالب اسالمی  یک صنعت با محصوالت محدود و وابسته به 
نیروی مهندسی و فنی خارجی بود. بعد از انقالب، رویکرد به این سمت پیش 
رفت که عالوه بر توسعه این صنعت جهت تولید محصوالت جدید و توسعه و 
افزایش کمی  و کیفی سبد محصوالت فوالدی، به سمتی حرکت کنیم که در گام 
اول درحوزه بهره برداری و تعمیرات کارخانه های فوالدی و در گام های بعدی 
در به روزآوری، طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز این صنعت با استفاده از 
توانمندی های نیروی کار ایرانی خودکفا شویم. وی خاطرنشان کرد: برای نیل 
به اهداف یاد شده باید حرکتی گروهی در کشور صورت می گرفت تا ضمن تمرکز 
و تجمیع امکانات موجود بتوان نقاط قوت و نقاط قابل بهبود در راه رسیدن به 
این فرآیند را شناسایی کرد. با توجه به اینکه در اوایل انقالب صنعت فوالد در 
کشور صنعتی نوپا بود برای خودکفایی در طراحی، ساخت و تامین اقالم مورد 
نیاز خطوط باید زیرساخت هایی در کشور تشکیل می شد.  شهیدی ادامه داد: بر 
این اساس تداوم حرکت بومی سازی در صنعت فوالد موجب شد که اکتساب 
تکنولوژی و دانش فنی طراحی و ساخت اقالم مورد نیاز این صنعت در داخل 
کشور نهادینه شــود و مجموعه های صنعتی در کشور قدم در مسیر طراحی و 
ســاخت تجهیزات مورد نیاز این صنعت بگذارند. وی با اشاره به نقش فوالد 
مبارکه در تحوالت تکنولوژیکی در صنعت گفت: با توجه به پیشرفت و ارتقای 
تکنولوژی در فوالد مبارکه می توان تغییرات و پیشــرفت آن را پایش و نتایج 

حاصله را برای کل صنعت فوالد کشور تعمیم داد.

مدیرعامل مپنا تاکید کرد:

لزوم تسریع در اجرای تصفیه خانه پساب ذوب آهن اصفهان

مجری طرح  بازسازی شبکه فرسوده فاضالب اصفهان خبر داد:

 افزوده شدن منابع علمی»بازسازی شبکه فرسوده فاضالب«
  به کتابخانه تخصصی آبفای استان اصفهان 

مدیر آبفای تیران و کرون اعالم کرد:

بهره مندی 6 روستای شهرستان تیران و کرون از آبرسانی پایدار

رییس بومی سازی مواد، قطعات و تجهیزات  فوالد مبارکه مطرح کرد:

بومی سازی ۹۰ درصدی قطعات در فوالد مبارکه

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