
خراسان رضوی با اختصاص ۵ درصد از منابع بانکی در مقام سوم کشور از این نظر قرار دارد در حالی برخی از استان ها تنها یک دهم درصد از منابع بانکی کشور را در اختیار دارند
 که این مسئله نشانه نبود توازن منابع بانکی میان استان هاست که باید به طور جدی پیگیری شود.

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی                          
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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان
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سخنگوی صنعت برق استان اصفهان:

از پیک بار سراسری عبور کرده ایم

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان مطرح کرد:

صنعت نساجی اصفهان رو به افول

5

معاون استاندار: تنها یک دهم از منابع بانکی تهران به اصفهان اختصاص دارد؛

تهران؛ تافته همیشه جدابافته!

مدیرکل فنی وحرفه ای استان خبر داد:

ضمانت اشتغال در طرح 
دوگانه فنی وحرفه ای 

استان اصفهان

مدیرکل امور مالیاتی استان خبرداد:
پیش بینی وصول 31 هزار 
 میلیارد تومانی مالیات 

در استان اصفهان

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

بهره برداری از فاز اضطراری 
طرح بن-بروجن حرف 

دقیقی نیست

5

3

3
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رییس شورای شهر تهران: 

خوشحال نشوید، 
»زاکانی« نمی رود

3

مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی 
کشاورزان، روستاییان و عشایر 

استان خبرداد:
 ۹۷ هزار روستایی
  در استان اصفهان

 زیر چتر بیمه 

روابط عمومی شرکت متروی منطقه اصفهان اعالم کرد:

نظارت بر استفاده از ماسک در مترو

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_3628416۷_8

۷

شهرداری شــاهین شــهر در نظر دارد کاالهای خود به شــرح مذکور و با جزئیات 

 مندرج در اســناد مزایده را بــا بهره گیری از ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت 

)www.setadiran.ir( بــا شــماره مزایــده 1001094734000003 بــه صورت 
الکترونیکی به فروش برساند.

- تاریخ انتشار فراخوان: 1401/05/24

- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/06/08

- مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/06/20

- زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/06/21

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد. 

1- برگزاری مزایده صرفا از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و 

کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اســناد مزایده )در صورت وجود 

هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(،  ارسال پیشنهاد قیمت، 

بازگشایی پاکات، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از 

این طریق امکان پذیر می باشد.

2- پیشــنهاد می گردد با توجه به تنوع کاالهای مطرح شــده در مزایده قبل از ارائه 

پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید. 

3- عالقمندان به شــرکت در مزایده می بایســت جهت ثبت نــام ودریافت گواهی 

الکترونیکی )توکن( با شــماره های ذیل تماس حاصل نمایند: مرکز پشــتیبانی و 

راهبری سامانه: 41934-021 اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت 

سامانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام / پروفایل مزایده گر« موجود است.

آگهی مزایده عمومی شماره 10413
فروش اموال اسقاطی مازاد )نوبت سوم(

سعید ابریشمی راد –شهردار شاهین شهر م الف: 13650۷4

۷

چاپ اول

  به  گفته مدیرکل پزشکی قانونی اصفهان در 3 ماه اول سال جاری؛ میزان تلفات رانندگی و 
 تلفات ناشی از حوادث کار و مسمومیت با قرص برنج اصفهان »افزایش« و تلفات سوختگی

 و برق گرفتگی در استان »کاهش« داشته است؛

گاهی خوش، گاهی غم!

  اصفهان الگوی باغ شهرهای ایرانی در جهان بوده است،
 شهری برای نمایش تصویری از بهشت؛

تبلور معماری ایرانی در باغ  گل های اصفهان

2



      ایران به متن پیشنهادی اروپا پاسخ داد؛

تعیین تکلیف توافق ؟
امیرعبداللهیان، وزیر خارجه کشــورمان روز دوشــنبه 
اعالم کرد که پاسخ مکتوب خودمان درخصوص آخرین 
نسخه از پیش نویس توافق وین را تا ساعت 12 شب به طرف های مقابل 
اعالم می کنیم. حاال پس از اعالم نظر و نتیجه ایران درباره پیش نویس 
پیشنهادی اروپا، لورا روزن، خبرنگار آمریکایی که تحوالت پرونده هسته ای 
ایران را دنبال می کند به نقل از یک مقام اتحادیه اروپا توئیت کرد که » ایران 
در پاسخش درخواست های سختی در مورد تحریم ها مطرح کرده است.« 
این مقام اتحادیه اروپا که نامش را فاش نکرد، گفت که ایران »فقط در مورد 
رفع تحریم ها« واکنش نشان داده که تعبیر آن شاید این باشد که ایران 
بقیه پیشنهادها را پذیرفته است. این مقام گفت: »اما آنها درخواست های 

سختی در مورد تحریم ها دارند.«
در همین حال محمد مرندی، مشاور تیم مذاکره کننده هسته ای ایران هم 
گفته است که »در الجزیره عربی عرض کردم که در پاسخ ارائه شده توسط 
ایران، دغدغه ها نسبت به چند مسئله باقی مانده مطرح شده، ولی اینها 
مسائلی نیستند که غربی ها نتوانند حل کنند. به توافق نزدیک تر هستیم، 

ولی تا مشکالت باقی مانده حل و فصل نشوند، کار تمام نیست.«
خبر دیگر درخصوص پاســخ ایران به طرف های برجام را هم استفانی 
لیختنشاتین، خبرنگار پولتیکو نوشت: پاسخ ایران توسط اتحادیه اروپا 
دریافت شد. یک منبع می گوید: »هیچ چیز بسیار تحریک برانگیز در آن 

وجود ندارد. «
خبرنگار پولتیکو اضافه کرد: ظاهرا چیزی در مورد بحث پادمان در پاسخ 

ایران وجود ندارد؛ بیشتر بر تحریم ها و تضمین ها متمرکز است.
در همین حال، ایســنا از قول یک منبع مطلع ایرانی اظهار کرد که انتظار 

است تا دو روز آینده به طور متقابل پاسخ طرف مقابل را دریافت کنیم.
اخبار البته کمی ضــد و نقیض بود. به عنوان مثــال کانال تلگرام بخش 
فارسی روزنامه ایندیپندنت  خبر از پذیرفتن پیشنهاد اروپا توسط ایران داد 
و نوشت: یک دیپلمات غربی به نقل از هیئت مذاکره کننده فرانسوی به 
ایندیپندنت فارسی گفته است، ایران متن پیشنهادی اتحادیه اروپا در مورد 
احیای توافق هســته ای را به صورت مشروط می پذیرد. به این معنی که 
سیاست گام به گام لغو تحریم ها را در قبال بازگشت به تعهدات برجامی 

پیش خواهد گرفت.
امیرعبدالهیان، رییس دســتگاه دیپلماسی کشــورمان روز دوشنبه در 
نشستی با خبرنگاران گفته بود: هفته پیش مجلس بودم و گفتند پیش 
نویس را دیدیم و این ایرادات را دارد، ولی از همین االن می گویم اگر فردا 
به توافق رسیدیم، اگر کسی موشــکافی کند، حتما متنی که ما نوشتیم 
ایراداتی دارد، اما ایرادات به این برمی گردد که باالخره طرف مذاکرات ما 

هم مطالباتی دارد و نمی توانیم بگوییم آنچه شما می گویید درست نیست 
و حرف شما قابل قبول ما نیست. متنی که داریم ممکن است ایرادات 
برجام در آن باشــد. این به دلیل ماهیت مذاکره است و آن هایی که کار 
کردند فن مذاکره را می دانند.در همین حال رحمان قهرمانپور، کارشناس 
سیاست خارجی در گفت و گو با »انتخاب« در پاسخ به پرسشی مبنی بر 
اینکه با توجه به اظهارات طرف های مذاکره کننده، در این دور از مذاکرات 
به احیای برجام نزدیک  شــده یا برعکس از آن دور شده ایم، عنوان کرد: 
»پیشــنهادی که روزنامه پولیتیکو مطرح کرده، صورت تصویری چیزی 
است که آمریکایی ها قبال به صورت کلی قولش را داده بودند. یعنی گفته 
بودند که بعد از انجام انتخابات کنگره، دست دولت بایدن در مورد سپاه 
و کاهش فشار بر آن، بازتر خواهد شد. البته آن زمان هم وعده ای مبنی 
بر اینکه که سپاه را از فهرست تحریم ها خارج می کنند، نداده بودند بلکه 
گفته بودند که تعداد تحریم ها را کمتر می کنند. حال اگر متنی که پولیتیکو 
منتشر کرده است، صحت داشته باشــد، که به نظر هم می آید صحیح 
است، این پیشنهاد کلی آمریکا با تالش و همکاری اروپایی ها جزئی تر 
شده است. در هر صورت باید ببینیم که برداشت جمهوری اسالمی از این 

مسئله چیست؛ آیا آن را امتیاز مهمی می داند یا برعکس.«
این کارشناس مسائل سیاست خارجی معتقد است آمریکا می خواهد 
پیش از اجالس سپتامبر آژانس و حداکثر قبل از اجالس نوامبر، درمورد 

برجام به نتیجه قطعی برسد.
حاال باید منتظر پاسخ کاخ سفید بود. ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
اعالم کرده بود که واشنگتن هم پاسخ خود را درباره پیش نویس توافق 
به جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ارائه خواهد کرد. 
او ادعا کرد اگر ایران آماده بازگشت به پای بندی متقابل به برجام باشد، 

آمریکا نیز این آمادگی را دارد.
به هر روی روزهای آینده، روزهای مهمی برای سرنوشت برجام به شمار 
می رود. اگر نظرات منطقی ایران در خصوص ســه موضوع باقی مانده 
تامین شــود این آمادگی از طرف تهــران وجود دارد کــه توافق نهایی را 
اعالم و نشست جمع بندی را با حضور وزرا برگزار کند. در غیر این صورت 
انتظار می رود که اتحادیه اروپا و بــه طور کلی طرف هایی که تالش دارند 
تا دیدگاه ها به هم نزدیک شــود، باید ســعی کننــد »آمریکایی ها را به 

دیدگاه های منطقی ایران نزدیک تر کنند.«

اخبار
چهار شنبه 26  مردا د 1401 / 19 محرم 1444 / 17  آگوست 2022 / شماره 3602

رییس شورای شهر تهران: 

خوشحال نشوید، »زاکانی« نمی رود
رییس شورای اسالمی شهر تهران در واکنش به پرسشی مبنی بر رفتن علیرضا زاکانی از شهرداری تهران گفت: 
خوشحال نشوید آقای زاکانی نمی رود.مهدی چمران در نشستی با خبرنگاران در آغاز دومین سال از فعالیت 
ششمین دوره شورای اسالمی شهر تهران، آماری از تعداد جلسات و مصوبات و تذکرات شورای شهر ارائه کرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مطابق رای دیوان عدالت امکان خداحافظی زاکانی از شهرداری تهران 
وجود دارد، گفت: رای دیوان عدالت اداری چیز دیگری است و ربطی به آقای زاکانی ندارد.به گزارش ایرنا، بر 
اساس اعالم دیوان عدالت اداری، آیین نامه انتخاب شهرداران فاقد اشکال قانونی تشخیص داده شده و 
همه شهرداران شهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت از جمله تهران باید دارای سوابق مرتبط شغلی باشند.

 
اولیانوف: 

روسیه هرگز مانعی سر راه احیای برجام نبوده و نخواهد بود
»میخائیل اولیانوف«، نماینده روسیه در سازمان های بین المللی تاکید کرد این کشور هرگز مانعی بر سر راه 
احیای توافق هسته ای ایران نبوده و نخواهد بود.این دیپلمات روس در پاسخ به سوالی درباره مشورت با وی 
در خصوص متن پیشنهادی اتحادیه اروپا پیش از ارائه آن و این که آیا هیئت مذاکره کننده روسیه در صورت 
پذیرش ایران، آن را خواهد پذیرفت، گفت: از »پیش نویس اتحادیه اروپا« اطالعی ندارم. متن روی میز توسط 
همه شرکت کنندگان در گفت وگوهای وین تهیه شده است. اتحادیه اروپا هشتم اوت تنها چند اصالحیه در آن 

ارائه کرد.وی در ادامه تاکید کرد: روسیه هرگز مانعی بر سر راه احیای برجام نبوده و نخواهد بود.
 

سفارت ایران در ایروان:

 6 شهروند ایرانی مفقود شده سالم و در گرجستان هستند
سفارت جمهوری اسالمی ایران در ایروان اعالم کرد که ۶ شهروند ایرانی که در پی انفجار اخیر در ارمنستان نام 

شان در بین مفقودشدگان قرار داشت، زنده و سالم بوده و در حال حاضر در گرجستان هستند.
در پی انتشار اطالعیه ای از سوی سفارت جمهوری اسالمی ایران در ایروان مبنی بر این که به دلیل نامعلوم 
بودن سرنوشت ۶ نفر از هموطنان ایرانی، نام آنان در فهرست مفقودان حادثه آتش سوزی و انفجار یک مرکز 
تجاری در ارمنستان قرار دارد، این سفارتخانه اعالم کرد که این ۶ نفر زنده و سالم و در گرجستان حضور دارند.
در اطالعیه ای که سفارت ایران در ارمنستان بدین منظور منتشر کرده، آمده است: این افراد به عنوان مسافر 
در ارمنستان به سر می بردند و به دلیل عدم دسترسی به اینترنت در جاده و مسیر تا گرجستان، از صبح روز 
یکشنبه تا ساعات پایانی روز دوشنبه با خانواده های خود در ارتباط نبوده اند و زمان دقیق سفر به گرجستان را 
به بستگان خود اطالع نداده بودند. براساس اعالم سفارت ایران در ایروان، این سفارتخانه اطالعات و تصاویر 

حضور این افراد در گرجستان را نیز دریافت کرده است.
 

»مخبر« دولت روحانی را به ولخرجی متهم کرد
معاون اول رییس جمهور گفت: تنخواهی که باید در طول سال هزینه می شد ظرف چند ماه توسط دولت 
دوازدهم مصرف و ۸ میلیارد دالر ارز ترجیحی که برای سال 1۴۰۰ درنظر گرفته شده بود نیز ظرف همان ماه 
ها توسط دولت قبل هزینه شد.محمد مخبر اظهار کرد: در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، تورم حدود پنجاه 

درصد، فروش نفت و وصول درآمدها پایین و هزینه های جاری کشور به دو برابر افزایش پیدا کرده بود.
مخبر گفت: تنخواهی که باید در طول سال هزینه می شد ظرف چند ماه توسط دولت دوازدهم مصرف و ۸ 
میلیارد دالر ارز ترجیحی که برای سال 1۴۰۰ درنظر گرفته شده بود نیز ظرف همان ماه ها توسط دولت قبل 
هزینه شد که این مسائل شرایط بسیار سختی را پیش روی دولت سیزدهم قرار داده بود. معاون اول رییس 
جمهور گفت: در حال حاضر زمین مورد نیاز برای ساخت یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تامین شده 

که این عدد تا پایان سال به ۳ میلیون واحد خواهد رسید.

ریاست جمهوری لبنان اعطای شهروندی به »زینب سلیمانی« 
را تکذیب کرد

ریاست جمهوری لبنان اعطای شهروندی این کشور به »زینب سلیمانی«، دختر سردار شهید سلیمانی 
را تکذیب کرد.به گزارش میدل ایست، در بیانیه رسمی دفتر ریاســت جمهوری لبنان آمده: »گزارش 
منتشرشده در شــبکه »الحدث« و پایگاه »العربیه.نت« درباره اینکه »میشــل عون« حکم اعطای 
شهروندی لبنان به »زینب سلیمانی«، دختر قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس را امضا کرده 

بی اساس است«.این بیانیه تاکید کرده که این خبر کامال کذب و بی اساس است.
 

چین 7 مقام تایوان را تحریم کرد
رسانه دولتی چین سه شــنبه گزارش داد که پکن هفت مقام تایوانی را بابت حمایت از استقالل تایوان 
هدف تحریم ها قرار داد.به نقل از خبرگزاری رویترز، این تحریم ها در شرایطی مطرح می شوند که نانسی 
پلوسی، رییس مجلس نمایندگان آمریکا اوایل ماه جاری میالدی به تایوان سفر کرد؛ اقدامی که به گفته 
چین یک سیگنال اشتباه برای نیروهای طرفدار استقالل در این جزیره خودگردان ارسال می کند.تایوان 
اما ادعای حاکمیتی چین را رد می کند. آژانس خبری دولتی چین -شینهوآ- گزارش داد، در میان افرادی 
که دفتر امور تایواِن چین، تحریم  کرده است نام سفیر دوفاکتو تایوان در واشنگتن و دبیرکل شورای امنیت 
ملی تایوان به چشم می خورد. سیاستمدارانی از حزب حاکم تایوان موسوم به ترقی خواه دموکراتیک هم 
هدف تحریم های چین قرار گرفته اند.یک سخنگوی دفتر امور تایوان گفت، تحریم شدگان از سفر به چین، 
هنگ کنگ و ماکائو منع می شوند. همچنین شرکت ها و سرمایه گذاران مرتبط با آنها هم اجازه ندارند 
از امتیازات اقتصادی در چین استفاده کنند. این هفت نفر، جدای از نخست وزیر تایوان، وزیر خارجه و 
رییس پارلمان این جزیره خودگردان هستند که پیش تر از سوی چین هدف تحریم ها قرار گرفته بودند.

 
بولتون: 

دروغ های »ترامپ« نشان دهنده ناامیدی اوست
مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا گفت که دفاعیات ترامپ پس از بازیابی اسناد طبقه بندی شده توسط 
اف بی آی از امالک او سطح واقعی ناامیدی را نشان می دهد.بولتون در مصاحبه با نیویورک تایمز گفت: 
وقتی کسی شروع به گفتن دروغ هایی مانند این می کند، سطح واقعی ناامیدی را نشان می دهد.بولتون 
در ادامه هرگونه همکاری و دست داشتن در نگهداری اســناد طبقه بندی شده در خانه ترامپ را رد کرد 
و هرگز در جریان چنین داستان هایی نبوده است.اف بی آی در پی یورش دوشنبه گذشته به اقامتگاه 
ترامپ، اسناد قضایی را منتشر کرد که نشان می داد این عملیات بخشی از تحقیق در باره نقض احتمالی 
سه قانون مرتبط با نحوه برخورد و اداره اسناد دولتی توسط ترامپ بوده است.بر اساس اسناد قضایی که 
روز جمعه انتشار یافت، اف بی آی در این جست وجو 11جعبه حاوی اسناد محرمانه و طبقه بندی شده 
یافت که ترامپ در پایان دوره ریاست جمهوری خود از کاخ سفید بیرون برده بود و روی برخی از این جعبه 
ها مهر کامال محرمانه زده شده بوده است.اما ترامپ تاکنون با انکار همه اتهامات و خطاکاری ها گفته که 

این اسناد را هنگام اقامت در کاخ سفید از حالت محرمانه بیرون آورده است.
 

تقابل میگ 31 روسیه با هواپیمای متجاوز انگلیس
وزارت دفاع روســیه از نقض حریم هوایی خود از سوی یک فروند هواپیمای جاسوسی انگلیس خبر 
داد.به گزارش خبرگزاری »ریانوستی« وزارت دفاع روسیه اعالم کرد که یک فروند هواپیمای جاسوسی 
انگلیس قلمروی هوایی روسیه را نقض کرده است.وزارت دفاع روسیه اعالم کرد که  هواپیمای جاسوسی 
»آر سی-1۳۵« انگلیس حریم هوایی روسیه را در منطقه »سویاتوی نوس« در استان »مورمانسک« 
نقض کرده است.  به دنبال این ماجرا، ارتش روسیه یک جنگنده رهگیر »میگ-۳1«  را برای شناسایی 

هواپیما و وادار کردن آن به ترک منطقه به ماوریت اعزام کرد.

خبر روز

جاسوس های غربی  با 
سرقت خاک ایران به دنبال 

چه بودند؟
فارس: عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس 
درباره دلیل ســرقت خــاک ایران توســط 

جاسوس های غربی توضیحاتی را ارائه کرد.
سازمان اطالعات ســپاه تیرماه سال جاری 
از شناســایی و دســتگیری دیپلمات هــای 
ســفارتخانه های خارجی خبر داد که به جای 
رایزنی، جاسوســی می کردند. ســپاه اعالم 
کرد ایــن دیپلمات ها در حال جاسوســی و 
نمونه برداری از خاک کشورمان در یک منطقه 
ممنوعه بودند.معاون ســفیر انگلیس نیز از 
افرادی بود که با خانواده به عنوان گردشگر به 
کویر شهداد رفته بود اما آنگونه که تصاویر ثبت 
شده نشــان می داد، این فرد به دنبال نمونه 
برداری از خاک این منطقه بوده اســت. این 

فرد با عذرخواهی از این شهر اخراج شد.
سوال مهمی که مطرح می شود این است که 
جاسوس های غربی  با سرقت خاک ایران به 

دنبال چه بودند؟
 اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی مجلس شورای اسالمی 
در گفت وگو با فارس، در پاســخ به این سوال 
گفت: این کار قطعا نوعی جاسوســی است؛ 
کشــورهای معاند به این افراد گفته بودند که 
از برخی نقاط که به ظن آن ها مشکوک بوده، 
خاک جمع آوری کنند تــا مورد آزمایش قرار 
گیرد. جاســوس های اجنبی باید بدانند که 
دســتگاه های امنیتی ما آن ها را به حال خود 
رها نکرده و نمی کنند و دائما در حال رصدشان 

هستند.
وی با تاکید بر اینکه هر کشــوری یک سری 
ضوابط رفتاری و امنیتی بــرای خود تعریف 
کرده تا کنترل هــای مدنظر خودش را انجام 
دهد، اظهار کرد: این افراد باید بدانند که وقتی 
وارد کشور ما می شوند، بایستی طبق چارچوب 
قوانین جمهوری اســالمی ایران رفتارشــان 
را تنظیم کنند بنابراین چــه تبعه ایرانی و چه 
خارجی به قصد جاسوسی، خاک ایران را از 
کشور خارج کند، نشان دهنده خیانت آن ها به 

ملت ایران است.

بین الملل نماینده مجلس به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد
با رای شعبه ۶۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اردشیر مطهری، نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس، گرداننده اصلی یک کانال تلگرامی با تعداد زیادی شاکی شناخته 
شد.شعبه ۶۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، رای قطعی پرونده کانال موسوم به »حساب کشی« را صادر کرد و طبق آن، اردشیر مطهری، نماینده گرمسار و آرادان در مجلس 
به همراه یک نفر دیگر، گرداننده اصلی این کانال تشخیص داده شده است.در دادنامه صادره در پرونده کانال حساب کشی در دادگاه تجدیدنظر نیز آمده است: »... محرز شده، 
گرداننده اصلی کانال حساب کشی و ادمین آن، آقای اردشیر مطهری است؛ فلذا با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان مستند به بند الف ماده ۴۵۵ قانون فوق، چون 
آقایان اردشیر مطهری و مهدی خالقی فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری هستند، با رعایت بند ث ماده ۳۸ و مواد ۴۰، ۴۶، ۵۰، ۵1، ۵2، ۵۳ و ۵۴ از قانون مجازات اسالمی 
مصوب 1۳92 قرار تعلیق باقی مانده مدت حبس مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته را به مدت سه سال صادر و اعالم می  شود چنانچه تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم 
عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشوند، محکومیت تعلیقی آنان لغو و بی اثر خواهد شد. دادنامه، تجدیدنظر خواسته را با تعلیق اعمال شده تایید می کند. 

روزنامه جمهوری اســالمی نوشــت: طرحی با عنوان 
»طرح اصالح ماده 1 قانون تشکیل سازمان نظام روان 
 شناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ایران« با امضای 
تعــدادی از نمایندگان مجلس شــورای اســالمی به 
مجلس ارائه شده که در آن »مراکز مدیریت حوزه های 
علمیه کشــور« به عنوان مرجع صــدور مجوز فعالیت 
مشــاوره ای و مراکز مشــاوره ای بر اســاس و مبانی 
ارزش های اسالمی پیشنهاد شــده است.این طرح، 
مورد اعتراض رؤســای ۶ انجمن حوزه سالمت و روان 
قرار گرفته و آنها در نامه ای به رییس  مجلس شــورای 
اسالمی خواستار حذف این اصالحیه از قانون تشکیل 
سازمان نظام روان  شناسی و مشــاوره شدند. دالیل 
علمی نادرست بودن ورود حوزه های علمیه به موضوع 
صدور فعالیت مشاوره ای روان  شناسی را متخصصان 

این رشــته در نامه خــود به رییس مجلس شــورای 
اسالمی یادآور شده اند که البته دالیلی متقن و منطقی 
هستند. عالوه بر اینها دلیل روشن و محکم دیگری نیز 
وجود دارد که اضافه کردن تبصره پیشنهادی به قانون 
تشکل سازمان نظام روان  شناسی و مشاوره جمهوری 
اسالمی ایران را اقدامی غیرموجه نشان می دهد و آن 
ضرورت جلوگیری از گسترش دخالت های حوزه های 
علمیــه و روحانیت در امــور اجرایی اســت.زمانی که 
انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی)ره( شروع شد، 
هدف این نبود که روحانیت در تمام امور دخالت کند و 
حاکمیت را دربست در اختیار بگیرد. هدف این بود که 
کشور از یوغ استعمار و استبداد نجات پیدا کند و عموم 
مردم در حاکمیت حضور داشته باشند. بعد از پیروزی 
انقالب اســالمی نیز چهره های شــاخص روحانیون 

انقالبی و در رأس آنها شــخص امــام خمینی)ره( با 
صراحت اعالم کردند هدف این نیســت که یک قشر و 
یک طبقه بر کشور حکومت کند. آنها با صراحت گفتند 
روحانیت کار مستقل ترویج دین را برعهده دارد و قرار 
نیست حکومت را در دست بگیرد. حتی امام )ره( ابتدا 
اعالم کردند رییس  جمهور نباید روحانی باشد و بعدها 
به خاطر حوادث مهمی از قبیل خیانت بنی صدر، شهادت 
رجایی و انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسالمی که 
به شهادت آیت ا... بهشتی و جمعی از وزرا و نمایندگان 
مجلس منجر شــد و به دلیل تنگناهای به وجود آمده 
بر اثر ضــرورت، نظر خود را تغییر دادنــد و اجازه دادند 

روحانیون هم کاندیدای ریاست  جمهوری شوند. 

انتقاد روزنامه جمهوری اسالمی از یک طرح مجلس: 

امام معتقد بود روحانیت در هیچ کار اجرایی دخالت نکند، 
شما امور روان شناسی را هم به روحانیون می دهید؟

عکس خبر روز

»چاوشی« سفیر ایران 
در بنگالدش شد

به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تایید 
رییس جمهور، منصور چاوشــی به 
عنوان سفیر جدید جمهوری اسالمی 

ایران در بنگالدش منصوب شد.



چهار شنبه 26  مردا د 1401 / 19 محرم 1444 / 17  آگوست 2022 / شماره 3602
معاون استاندار خبر داد:

اختصاص 30 هزار میلیارد ریال تسهیالت محرومیت زدایی 
به اصفهان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیالت با 
هدف محرومیت زدایی و ایجاد اشتغال به استان اصفهان اختصاص داده شده است.امیررضا نقش 
در گفت و گو با خبرنگار بازار با اشاره به سیاست های دولت سیزدهم در رسیدگی به مناطق محروم اظهار 
داشت: راهبرد قطعی دولت سیزدهم ایجاد اشتغال و محرومیت زدایی است و از این رو تالش ما در 
این جهت است.وی با بیان اینکه بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیالت به استان اصفهان اختصاص 
داده شده ، ابراز داشت: این اعتبار به منظور محرومیت زدایی و ایجاد اشتغال در سطح استان اختصاص 
داده شده است.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان افزود: این تسهیالت در قالب 
بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ به استان اختصاص داده شده که زمینه اشتغال ۱۵ هزار اشتغال 
خرد در مناطق مختلف استان ایجاد خواهد شد.وی با اشاره به تشکیل قرارگاه محرومیت زدایی در 
استان اصفهان گفت: اعتبار فوق برای ایجاد اشتغال در مناطق کم برخوردار به استان اصفهان اختصاص 
یافته است.نقش تاکید کرد: این مبلغ به تناسب میان دستگاه های اجرایی مرتبط تقسیم می شود.

 

صنعت نساجی اصفهان رو به افول
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: به دلیل ارزش پایین پول  ملی امکان خرید 
ماشین آالت نو در صنعت نساجی وجود ندارد و باید شرکت های دانش بنیان در این زمینه وارد کار 
شوند.عبدالوهاب سهل آبادی با اشاره به وضعیت کنونی صنعت نساجی در سطح استان اصفهان اظهار 
داشت: سابقه استان اصفهان در گذشته در صنعت نساجی بسیار درخشان است ولی متاسفانه در 
حال حاضر روبه افول گذاشته شده است.وی با بیان اینکه طی سال های نه چندان دور اصفهان به دلیل 
کثرت کارگاه ها و کارخانجات نساجی به منچستر ایران معروف بود، ابراز داشت: با رونق صنعت نساجی 
شاهد رشد صنایع دیگر از جمله آهنگری، قطعه سازی و ... هم در اصفهان بودیم.رییس خانه صنعت، 
معدن و تجارت استان اصفهان با اشاره به اینکه تا چندی پیش هم کارخانجات این صنعت در سطح 
استان فعال بودند، تصریح کرد: با توجه به بحران های اقتصادی طی سال های گذشته بسیاری از این 
کارخانجات نیروهای خود را تعدیل کردند.وی با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین مشکالت تولیدکنندگان 
صنعت نساجی در سطح استان و حتی کشور فرسودگی ماشین آالت و تجهیزات تولیدی است، گفت: 
به دلیل اینکه پول  ملی ارزش پایین دارد صنعتگران نتوانسته اند تجهیزات و ماشین آالت نو برای کارگاه 
ها و کارخانجات خود خریداری کنند.سهل آبادی با اشاره به اینکه این موضوع باعث شده است برخی 
از کارخانجات رو به خرید تجهیزات دست دوم آورند،افزود:مطمئنا با استفاده از تجهیزات دسته دوم 

تولیدات به کیفیت سابق نیست و امکان رقابت با تولیدات خارجی را نخواهیم داشت.
 

معاون توسعه بازرگانی و صنایع جهاد کشاورزی استان خبر داد:

انتقال یارانه نان از تولید کننده به مصرف کننده نهایی
در مرحله دوم هوشمند سازی فروش نان، قیمت ها افزایش نمی یابد و یارانه از تولید کننده به مصرف 
کننده منتقل می شود.معاون توسعه بازرگانی و صنایع جهاد کشاورزی استان در گفت وگوی تلفنی با 
خبر ساعت ۲۰ شبکه اصفهان از اجرای مرحله دوم هوشمند سازی یارانه نان در آینده نزدیک خبر داد 
و گفت: این طرح با هدف یکنواخت سازی قیمت آرد در تمام نانوایی ها انجام می شود.امید شریفی با 
بیان اینکه مرحله اول این طرح در استان اصفهان با تجهیز نانوایی ها به دستگاه های کارتخوان هوشمند 
به اتمام رسیده، افزود: طرح یکسان سازی قیمت آرد که مرحله دوم هوشمندسازی فروش نان به 
شمار می آید همزمان با سراسر کشور از شهریور ماه امسال اجرایی می شود.وی گفت: در این طرح 
قیمت نان هیچ افزایشی ندارد و دولت با فراهم کردن زمینه، مابه تفاوت قیمت را برای نانوایی ها جبران 

می کند و یارانه حذف نمی شود و از حلقه اول یعنی تولید کننده به مصرف کننده نهایی داده می شود.

معاون استاندار: تنها یک دهم از منابع بانکی تهران به اصفهان اختصاص دارد؛

تهران؛ تافته همیشه جدابافته!

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: اکنون بیش 
از نیمی از منابع بانکی کشــور در اســتان تهران تمرکز یافته که این امر 

نگرانی هایی را در سایر استان ها به وجود آورده است.
امیررضا نقش در جلســه کارگروه ویژه پروژه فعال سازی ظرفیت های 
تولید و احیای واحد های راکد اســتان اصفهان اظهار کرد: اکنون بیش 
از نیمی از منابع بانکی کشــور در اســتان تهران تمرکز یافته که این امر 

نگرانی هایی را در سایر استان ها بوجود آورده است.
وی ادامه داد: خراســان رضوی با اختصاص ۵ درصد از منابع بانکی در 
مقام ســوم کشــور از این نظر قرار دارد در حالی برخی از استان ها تنها 
یک دهم درصد از منابع بانکی کشــور را در اختیار دارند که این مسئله 
نشانه نبود توازن منابع بانکی میان استان هاست که باید به طور جدی 

پیگیری شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان با تاکید بر پایین 
بودن منابع بانک ها در استان ها اظهار داشت: ما به دنبال آن هستیم که 
منابع بانکی از استان خارج نشود و با همکاری مدیران بانکی می کوشیم 

تا نسبت منابع و مصارف خود را به سطح متوسط کشور برسانیم.

وی خاطرنشان کرد: نسبت منابع و مصارف بانکی در استان ۲۵ درصد 
کمتر از متوسط کشــوری اســت که باید اقدامات جدی در این زمینه 

انجام شود.
نقش گفت: ۸۲ جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در ۹ ماهه گذشته 

در استان برگزار و بیش از هزار و ۳۰۰ پرونده در آن بررسی شده است.
وی با بیان اشاره به اجرایی شــدن بیش از ۸۰ درصد از مصوبات ستاد 
تسهیل و رفع موانع تولید استان خاطرنشــان کرد: حدود ۵۰ درصد از 
حجم پرونده های ستاد تسهیل استان در ماه های گذشته به مشکالت 
واحد های صنعتی با بانک ها اختصاص داشــت که با همکاری خوب 
بانک ها با این ستاد، این آمار در زمان حاضر به زیر ۲۰ درصد رسیده است.

معاون استاندار اصفهان تصریح کرد: مشکل تامین مالی و سرمایه در 
گردش در صدر مشکالت واحد های تولیدی استان اصفهان قرار دارد که 
دلیل اصلی آن مشکالت اقتصادی و افزایش نرخ ارز و مواد اولیه است.

نقش افزود: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از ظرفیت قانونی برخوردار 
بوده و طبق دستور دادستان کل کشــور مصوبات این ستاد نافذ و الزم 

االجراست.

وی افزود: بر اســاس آمار، اصفهان از شــرایط ویژه ای نسبت به سایر 
استان ها برخوردار است و صنعتی ترین استان کشور محسوب می شود 

و به همین نسبت نیز با مشکالت و موانع بیشتری سروکار دارد.
نقش اظهار داشت: هشت جلسه رونق تولید در یک ماه گذشته برگزار 
شــده که در مجموع تبصره ۱۸ و رونق تولید حــدود هفت هزار میلیارد 
تومان مصوبه داشــته و در حال حاضر حدود پنج هــزار میلیارد تومان 
آن پرداخت شــده که نشــانه اقدامات جدی در زمینه تامین مالی در 

استان است.
جلســه کارگروه ویژه پروژه فعال ســازی ظرفیت های تولید و احیای 
واحد های راکد، با حضور معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 

در شرکت شهرک های صنعتی اصفهان برگزار شد.
سال گذشته حدود ۹۰۰ واحد راکد در شهرک های صنعتی استان اصفهان 
شناسایی شدند که با اقدامات صورت گرفته توسط مدیران واحد های 
صنعتی و پیگیری شرکت شــهرک های صنعتی اصفهان، حدود ۲۱۹ 

واحد به چرخه تولید بازگشتند.

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان با بیان اینکه 
از پیک بار سراسری عبور کرده ایم، گفت: براساس 
برنامه ریزی هــای انجام شــده، محدودیت برق 
صنایع تا پانزدهم شــهریورماه اعمال می شود؛ اما 
اگر در اثر خنک تر شــدن هوا، مصرف برق بیش از 
این نیز کاهش یابد، محدودیــت مصرفی صنایع 
نیز کاهــش خواهد یافت.ســیدمحمدرضا نوحی 

در گفت وگو با خبرنــگار ایمنا، اظهار کــرد: در روز 
بیست وچهارم مردادماه، اوج مصرف روز در ساعت 
۱۰:۳۷ بوده است که ۴,۴۷۱ مگاوات برق در استان 
اصفهان تولیــد، ۵,۲۱۴ مــگاوات مصرف و ۷۴۳ 
مگاوات انرژی از شــبکه سراسری به شبکه توزیع 
برق اســتان اصفهان وارد شــد.وی افــزود: اوج 
مصرف دوشنبه شب نیز ساعت ۲۱:۰۱ بوده است که 
۵,۱۶۴ مگاوات برق تولید، ۵,۲۱۰ مگاوات مصرف و 
۴۶ مگاوات از شبکه سراسری به شبکه توزیع برق 

استان اصفهان وارد شد.
ســخنگوی صنعت برق اســتان اصفهان با اشاره 
به اینکه هیچ یک از واحدهای نیروگاهی اســتان 

از مدار خارج نبوده اســت، گفــت: افزایش تولید 
در شــب، به دلیل فعال بودن همــه نیروگاه های 
اســتان اســت.نوحی اضافه کــرد: از پیــک بار 
سراســری عبور کرده ایــم و در روزهــای آینده با 
خنک تر شــدن هوا در سایر شهرســتان ها مصرف 
برق در شــبکه سراســری کاهــش می یابد.وی 
تصریح کرد: براســاس برنامه ریزی هــای انجام 
شــده، محدودیت برق صنایع تا ۱۵ شــهریورماه 
اعمــال می شــود اما اگــر مصرف برق ناشــی از 
خنک تر شــدن هوا بیش از این نیــز کاهش یابد، 
 محدودیــت بــرق مصرفــی صنایع نیــز کاهش

خواهد یافت.

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان:

از پیک بار سراسری عبور کرده ایم

خراسان رضوی با اختصاص ۵ درصد از منابع بانکی در 
مقام سوم کشور از این نظر قرار دارد در حالی برخی از 
استان ها تنها یک دهم درصد از منابع بانکی کشور را در 
اختیار دارند که این مسئله نشانه نبود توازن منابع بانکی 

میان استان هاست که باید به طور جدی پیگیری شود

با مسئولان

خریداری بیش از 42 هزار تن گندم از کشاورزان استان با عاملیت بانک کشاورزی 
با عاملیت بانک کشــاورزی تا پایان ۲۳ مرداد ماه بیش از ۴۲ هزار و ۸۰۰ تن گندم به ارزش ۴ هزار و ۹۳۷ میلیارد ريال به صورت تضمینی از کشاورزان استان اصفهان 
خریداری شد. به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی استان اصفهان، از آغاز فصل خرید گندم ۳۹ مرکز خرید در استان با مشارکت سازمان غله و شرکت های تعاونی 
روستایی از طریق سامانه جامع الکترونیکی خرید تضمینی گندم بانک کشــاورزی ۴۲ هزار و ۸۱۰ تن گندم در قالب ۸۰۰۰ محموله از کشاورزان خریداری کرده اند.رضا 
جمشیدیان، مدیر شعب بانک کشاورزی استان اصفهان گفت: تاکنون مبلغ ۳ هزار و ۶۹۷ میلیارد ريال معادل ۷۵درصد وجه گندم خریداری شده، به حساب گندمکاران 
واریز شده و عملیات پرداخت همچنان ادامه دارد.ارزش وزنی گندم خریداری شده از کشاورزان اصفهانی نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته صد درصد رشد داشته 
که نشان دهنده استقبال کشاورزان از خرید تضمینی گندم است. ابتدای ســال جاری هیئت دولت قیمت خرید تضمینی گندم برای سال ۱۴۰۱ را مبلغ ۱۱۵ هزار ريال 
تعیین کرد. این رقم سال گذشته معادل ۷۵ هزار ريال به ازای هر کیلو بود.کارشناسان پیش بینی کرده اند رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی خرید تضمینی هم می تواند در افزایش 

تولید گندم  و خود کفایی موثر باشد و هم می تواند تحریم ها را خنثی کند.

وز عکس ر

خبر روز

مدیرکل امور مالیاتی استان خبرداد:

پیش بینی وصول 31 هزار میلیارد تومانی مالیات در استان 
اصفهان

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: سال گذشــته حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان مالیات در 
استان اصفهان وصول شد و پیش بینی امسال وصول ۳۱ هزار میلیارد تومان مالیات است.عباس 
مزیکی با بیان اینکه پارسال حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان مالیات در استان اصفهان وصول شد، اظهار 
کرد: پیش بینی امسال وصول ۳۱ هزار میلیارد تومان مالیات است.وی افزود: هم اکنون ۱۸ خدمت 
مالیات همچون شــماره اقتصادی، خالصه پرونده، ارائه اظهارنامــه و صورت معامالت و پرداخت 
الکترونیکی و ابالغ در درگاه خدمات الکترونیکی مالیات به نشانی my.tax.gov.ir ارائه شده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با اشاره به ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی تاکید کرد: هم 
اکنون در اجرای این قانون که از شهریور اجرایی می شود، مؤدیان مکلفند پذیرنده های بانکی خود 

را در سامانه الکترونیکی مالیات الصاق کنند.
 

گازرسانی به ۸0 واحد کشاورزی در استان اصفهان
۸۰ واحد کشاورزی و دامداری گازدار و به تعداد مشترکان گاز استان افزوده شد.مدیرعامل شرکت گاز 
استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۷ هزار و ۵۲۷ واحد کشاورزی در استان، مشترک 

گاز طبیعی هستند، گفت: از این میزان ۲ هزار و ۶۷۴ واحد مربوط به گلخانه های استان می شود.
ابوالقاسم عسکری، گازرســانی به بخش کشــاورزی را به عنوان یکی از طرح های اولویت دار این 
شرکت نام برد. وی، چشمگیری هزینه  سوخت مصرفی و حذف هزینه های جانبی به ویژه حمل و 
نقل سوخت مایع، سودآوری و رونق فعالیت های کشاورزی با توجه به ارزان بودن گاز طبیعی نسبت 
به دیگر سوخت ها و همچنین افزایش کیفیت محصوالت تولیدی با توجه به پاک بودن گاز را فواید 

گازرسانی برای کشاورزان و صاحبان مراکز تولیدی دانست.
 

بهره برداری از ۸7 طرح عمرانی در اردستان
همزمان با هفته دولت ۸۷ طرح عمرانی، خدماتی و صنعتی در اردســتان به بهره برداری می رسد.

سرپرست فرمانداری اردستان گفت: عملیات اجرایی این طرح ها با ۲۴۷ میلیارد تومان هزینه به 
پایان رسیده و با حضور مسئوالن استان و شهرستان افتتاح می شود.سید محمدهادی احمدی طبا 
افزود: برگزاری یادواره شهدای دولت و ۲۴ شهید کارمند شهرستان اردستان، دیدار چهره به چهره 
مسئوالن با مردم و برپایی میز خدمت در حاشیه نماز های جمعه از دیگر برنامه های هفته دولت در 

این شهرستان خواهد بود.
 

طراحی و بازسازی دو دستگاه آزمایشگاهی پاالیشگاه اصفهان
برای نخستین بار در کشور دو دستگاه آزمایشگاهی پاالیشگاه اصفهان طراحی و بازسازی شد.

بنابر اعالم روابط عمومی شرکت پاالیش نفت اصفهان، این شــرکت با تکیه بر دانش متخصصان 
داخلی، موفق به باز طراحی و بازسازی دو دستگاه شاخص جداپذیری آب از سوخت های هوایی 
شد.دو دستگاه شــاخص جداپذیری آب از ســوخت های هوایی آزمایشگاه شرکت پاالیش نفت 
اصفهان به دلیل اشکاالت فنی از مدار سرویس خارج شــده بود و با توجه به تحریم ها، تعمیر این 
دستگاه یا خرید آن ها از شرکت خارجی امکان نداشت.مســئوالن آزمایشگاه با اعتماد به توانایی 
شرکت های دانش بنیان، تعمیر این دستگاه ها را به شــرکت کنترل فرآیند کیمیای ارجان در شهر 
شیراز سپردند. برد الکترونیکی این دستگاه ها آسیب جدی دیده بود و دیگر قابل تعمیر نبود و این 
شرکت به طور کامل دســتگاه ها را باز طراحی و بازســازی کرد که پس از بررسی کارآیی مورد تایید 

کارشناسان شرکت پاالیش نفت اصفهان قرار گرفت.

کافه اقتصاد

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

بهره برداری از فاز اضطراری طرح 
بن-بروجن حرف دقیقی نیست

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
گفت: ما دیگر اجازه نمی دهیم بعد از رفع مشکل 
آب شرب شهرکرد از برداشت آب از طریق پمپاژ 
برای پروژه غیرقانونی بن-بروجن سوءاستفاده 
شود.مهدی طغیانی درباره برخی اخبار نسبت به 
بهره برداری از فاز اضطراری طرح بن- بروجن، 
اظهار کرد: بهره برداری از فاز اضطراری طرح بن-
بروجن حرف دقیقی نیست.وی توضیح داد: فاز 
اضطراری شــامل تغییر محل آبگیری و اجرای 
خط لوله تغییر محل آبگیری بود که هیچ کدام از 
آن ها انجام نشده، البته بخشی از خط اضطراری 
اجرا شده، اما هنوز آبگیر احداث نشده که محل 
آن تغییر کند.نماینده مردم اصفهان در مجلس 
افزود: مشــاهدات میدانی نشــان می دهد که 
محل آبگیر اضطــراری طــرح بن-بروجن در 
روســتای مارکده هنوز احداث نشــده ، اما در 
مورد اینکه از خط لوله فعلی آب اســتفاده شده 
یا خیر، امکان اســتفاده وجود دارد.وی اضافه 
کرد: یک سری ایســتگاه های پمپاژ در استان 
چهارمحال و بختیاری در دهه هفتاد و هشــتاد 
مجوز بارگذاری و برداشت آب گرفته اند و به نوعی 
این ها تخصیص های غیرمجاز هستند و ما امروز 
معترض به تمام برداشت های مجاز و غیرمجاز 
باالدست زاینده رود هســتیم، بنابراین از محل 
پمپاژ ها و آبی که برای باغات استفاده می شو د 
مانند طرح باغات »عمان سامانی«، امکان دارد 
بخشی از آن را در خط لوله بن-بروجن انداخته 
باشند تا بتوانند مشکالت گل آلود بودن آب شرب 
شــهرکرد را مرتفع کنند.طغیانی تاکید کرد: این 
موضوع و همین میزان برداشت آب هم برای ما 
قابل قبول نیست. البته اینکه آب را برای شرب 
شــهرکرد اســتفاده کنند، قابل قبول است، اما 
اینکه بخواهند از این شــرایط به عنوان فرصتی 
برای تطهیر کردن پروژه غیرقانونی بن-بروجن 
استفاده شود، اصال قابل قبول نیست و بالفاصله 
که مشکل سرچشــمه کوهرنگ برطرف شود، 
ما برای قطع کردن برداشــت این آب وارد عمل 
می شویم، چراکه از پمپاژ آب باغات حق استفاده 

و بهره برداری از خط لوله بن-بروجن را ندارند. 

طالسازی با تکنولوژی 
پیشرفته در اصفهان

کارگاه های طال سازی در اصفهان به دلیل استفاده 
از تجهیزات مدرن و پیشرفته ساخت خود و نیروی 
انســانی ماهر، جزو کارگاه های شناخته شده در 
ایران اســت. در کارگاه طالســازی به ترتیب ایده 
پردازی، طراحی و پیاده سازی، قالب سازی سه 
بعدی، ریختــه گری، در مرحله آخــر تمیز کاری، 
پرداخت و اعمال ابزار بر روی مدل و بعد از جال زدن 
و شست وشو مدل به مرحله  نهایی یعنی آبکاری 
می رســد، زیرا آب و رنگ مدل، یکی از مهم ترین 

فاکتور های اصلی است.



    بویین میاندشت، شهر چهارفصل چشم نواز
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شهر بویین میاندشت در فاصله ۱۷۰ کیلومتری مرکز استان اصفهان جای گرفته است. این شهر گرجی نشین از محله های بویین، میاندشت و ششجوان تشکیل 
می شود. بویین میاندشت در راستای سلسله جبال زاگرس با ارتفاع ۲۴۳۰ متر از ســطح دریا به عنوان دومین منطقه مرتفع کشور به حساب می آید. جمعیت 

این شهر گرجی نشین بیش از ۳۰ هزار نفر است.
بویین میاندشت از طرف شمال به شهرستان خوانسار و روستای ازناوله، از طرف غرب به استان لرســتان و شهر افوس، از طرف جنوب به شهرستان فریدون 
شهر و روستای داشکسن و همچنین از طرف شرق به شهرستان فریدن و روستای معصوم آباد منتهی می شود. مساحت تقریبی شهر بویین میاندشت ۱۰۳۰ 

کیلومتر مربع تخمین زده شده است. همچنین این شهر گرجی شامل دو شهر و پنج دهستان از پنج قوم ترک، لر، فارس، ارمنی و گرج می شود.
این شهرستان از آب و هوای کوهستانی برخوردار است و میانگین بارش ساالنه در شهر حدود ۴۰۰ میلی متر به صورت برف و باران است. حداقل و حداکثر دما 
بر طبق داده های هواشناسی به ترتیب ۳۴- و ۳۴+ درجه سانتیگراد است. تنوع فصول و همچنین آب وهوای کوهستانی بویین میاندشت باعث شده، در میان 

مقاصد مهم گردشگری مردم شهرهای اطراف قرار بگیرد.
تمامی فصل ها در بویین میاندشت زیبا هستند. در فصل بهار طبیعت نقاشی شده شهرستان بویین میاندشت به استقبال مسافران می رود. در فصل تابستان 
نیز آب و هوای کوهستانی این شهرستان، مکان مناسبی برای فرار از گرمای شهرها فراهم می کند. اما باور کنید که شما در پاییز بویین میاندشت عاشق خواهید 
شد. در پاییز این شهرستان باران و رقص برگ های زرد شده، به تنهایی یک اثر خارق العاده را تشکیل می دهند تا نفس مخاطبین خود را بند آورند. زمستان در 
این شهرستان هرچند با سرمای کوهستان همراه است؛ اما تصویر سفیدپوش این شهرستان از خاطر هیچ بیننده ای به سادگی نخواهد رفت. پس بیراه نیست 

اگر بگوییم که فصل ها نیز از دیدنی های بویین میاندشت به شمار می روند.
شاید برای شما این سوال پیش آمده باشد که معنی اسم بویین میاندشت چیست؟ باید بگوییم که این اســم از دو قسمت بویین و میاندشت تشکیل شده 
است. بویین به عنوان مرکز و مکان وســیع و البته انبار؛ میاندشت نیز به منطقه جغرافیایی این شــهر توجه دارد. میاندشت در واقع به قرار گرفتن در میان دو 

دشت اشاره می کند.
بویین میاندشت در طول تاریخ شــاهد تغییرات زیادی در ساختار خود بوده است. در ابتدا، شهرستان به آســتانه، بویین کرج یا بویین کره )معنای انبار کره( 
معروف بوده است. همچنین قبل از تغییر اسم شهرستان به بویین میاندشت، این شــهر به نام  بویین تورل معروف بود. بویین تورل به لحاظ لغوی به معنی 
انبار ماه است، اما ترول در زبان گرجی به معنای اهل تولی است. تولی به منطقه ای در حدود ســیصد سال پیش در استان کاختی گرجستان اشاره دارد. این 

طور به نظر می رسد که گرج ها بعد از مهاجرت خود به این منطقه از نام زادگاه شان برای آن استفاده کرده اند.
دو مکان جغرافیایی بویین و میاندشت در اصل هسته این شهر را تشکیل داده اند. بنیانگذاران این شهر از گرجی های تبعید شده در زمان شاه عباس اول بودند 
که به اجبار از گرجستان به ایران مهاجرت کرده بودند. به دستور شاه عباس اول گروهی از سلحشوران جهت حفظ منطقه  فریدن و همچنین پایتخت آن زمان 

ایران، اصفهان، در فریدن شهر ساکن شدند.
در گذشته ای نه چندان دور بویین و میاندشت با فاصله و در دو سوی رودخانه جای گرفته بودند؛ اما قبل از سال ۱۳۵۰ این دو روستا از مرزهای خود عبور کردند تا 
زمینه رشد و توسعه خود را فراهم کنند. در حال حاضر یک محله به نام ششجوان )نام روستای ششجوان پیشین( در غرب بویین میاندشت وجود دارد. اما شما 
هنوز هم می توانید با قدم زدن در خیابان شهرستان بویین میاندشت، شاهد صمیمیت و مهمان نوازی روستایی مردم خونگرم این شهرستان زیبا باشید. پس 
اگر از آن دسته از مردم هستید که دوستدار رابطه گرم و صمیمانه در طول سفر خود هستند، شهرستان بویین میاندشت مقصدی استثنایی برای شما خواهد بود.

بر اساس تحقیقات باستان شناســان، بویین میاندشت قدمتی در حدود ۴۰۰۰ هزار ساله دارد. همین امر باعث شــده تا در سراسر این شهرستان، بقایای آثار 
تاریخی دیده شود. تپه های باستانی و سفال های عتیقه یافت شده در این شهرستان همگی گواه بر این موضوع هستند که این شهرستان از دیر باز سکونتگاه 

بشر بوده است.
در حال حاضر آثار تاریخی کشف شده در شهرستان بویین میاندشت به ۲۰۰ اثر می رسد. همچنین ابزارهای سنگی مانند نیزه، تیغه، چاقو ابزاری برای جدا کردن 

گندم یافت شده که حاکی از قدمت کشاورزی در این شهرستان است.
از دیدنی  های بویین میاندشت می توان به ۶ حمام تاریخی از زمان قاجاریه، ۴ مســجد تاریخی، ۵ خانه تاریخی، یک کلیسا، یک قلعه و دو پل قدیمی اشاره 

کرد. از میان این آثار تاریخی تا به امروز تنها ۵ اثر تاریخی به ثبت ملی رسیده اند.
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مفاد آراء
5/163 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره  1705 14016030200700 مــورخ 21 / 04 / 1401  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای یونس جمشــیدی فرزند علی بشماره شناســنامه 200 وکدملی 1284881792 
صادره از فالورجان درششــدانگ یــک قطعه زمین کشــاورزی باکاربــری زراعی 
 به مســاحت 57 / 9998 مترمربــع پالک 430 اصلــی واقع در مینادشــت خریداری 
مع الواســطه ازمالک رسمی آقای حســین جمشیدی فرزند قاســمعلی محرزگردیده 
اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در 
 صورتی که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم 
وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/26

م الف: 1358351 محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

5/164 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  1702 14016030200700 مــورخ 21 / 04 / 1401  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای یونس جمشــیدی فرزند علی بشماره شناســنامه 200 وکدملی 1284881792 
 صادره از اصفهان درششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی باکاربری زراعی به مساحت

  45 / 10011 مترمربع پالک 430 اصلی واقع در مینادشــت خریداری مع الواســطه 
ازمالک رسمی آقای مختار رشیدی محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/26

م الف: 1358333 محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

5/165 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایــي قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرســتان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضي ذیل محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضي وامالک مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عمــوم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاي تعیین شــده 
توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي میشود در صورتي که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشــته باشند، مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ 

رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایي 
تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
1- راي شماره 140160302015000200 مورخ 1401/04/29 آقای مجتبی جوادی 
ریزی فرزند حسن  نسبت به شــش دانگ  یکباب خانه  به مساحت 273/47  متر مربع 
مفروز از پالک 107- اصلي واقع در  زرین شــهر  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه 

خریداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/11                 

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/26
م الف: 1358177 مصطفي شمسي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 

مفاد آراء
5/166 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صــادره هیات هاي موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شــود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شــماره 4967 - 1401/05/03 هیات ســوم خانم زکیــه آقا کوچکی 
فروشــانی به شناســنامه شــماره 2227 کدملي 1142410226 صادره خمینی شهر 
فرزند عباس در ششدانگ یکباب کارگاه و انبار به مساحت 935/80 متر مربع از پالک 
شماره 9  فرعی از 44  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از مالکیت حسن ملکی فروشانی طبق ســند انتقالی شماره 3183 مورخ 1347/04/29 

دفتر 92 اصفهان 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/26
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/10

م الف: 1364786  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/167 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 695 مورخ 1401/3/12 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکیت خانم پروین کریمی دســتنائی 
به شناسنامه شــماره 53 کدملی 6339950787  صادره شــهرکرد فرزند عبدالرضا در 
ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 120/96 متر مربع مفروزی از پالک شماره 424  
 فرعی از 4348 اصلی واقــع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملــک جنوب اصفهان 
 مع الواســطه و به موجب بیع نامه عادی و وکالتنامه از طرف آقای علی اکبر شیراز پور 

)مالک رسمی( خریداری شده است.
 لذا به منظور اطــالع عمومی مراتب در دو نوبــت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود 
در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین  آگهی به مــدت دو ماه اعتــراض خود را به 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را بــه مراجــع قضایی تقدیــم نماینــد. بدیهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکــور و عدم وصــول اعتراض طبق مقــررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/26
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/10

م الف: 1364928  مهدي شبان رئیس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

5/168 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 996 مورخ 1401/4/4 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی، مالکیت خانم زهــرا کیانی هرچکانی 
 به شناســنامه شــماره 4610542072 کدملی 4610542072  صادره شهرکرد فرزند 
هیبت ا...  در ششــدانگ یکباب خانــه به مســاحت 153/84 متر مربــع مفروزی از 
پالک شــماره 4455  اصلــی واقــع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبــت ملک جنوب 
اصفهــان در ازای مالکیــت رســمی مشــاعی اولیــه مفــروز ثبتی گردیده اســت 
و مقــداری نیــز بــه موجــب وکالتنامــه شــماره 18669 مــورخ 1400/7/4 
 دفتــر 348 اصفهــان نســبت بــه 15 ســهم مشــاع از ششــدانگ پــالک ثبتی 
 فوق الذکر از طرف خانم افســانه فردوســی چهارمحالی )مالک رســمی( به متقاضی
 ) خانــم زهــرا کیانــی هرچگانی( وکالــت داده شــده اســت. بنابرایــن متقاضی 
 بــه شــرح فــوق، مقــداری را دارای مالکیــت رســمی مــی باشــد و مقــداری

 را وکالت دارد. 
 لذا به منظور اطالع عمومــی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشــار اولین  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/26
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/10

م الف: 1364822  مهدي شبان رئیس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

5/169 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شــماره 1327 مورخ 1401/5/1 هیات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکیت خانم زهرا دهقانی 
دستجردی به شناسنامه شماره 960 کدملی 1286538084  صادره اصفهان فرزند علی 
بر پنج دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 165/02 متر مربع پالک شماره 
56  فرعی از 4483 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
 - برابر رای شــماره 1363 مورخ 1401/5/8 هیات اول موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنــوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضــی، مالکیت خانم 
مریم نصری نصرآبادی به شناســنامه شــماره 1280 کدملی 1284908615  صادره 
اصفهان فرزند مرتضی بر یک دانگ مشــاع از ششــدانگ  یکباب خانه به مســاحت 
165/02 متر مربع پالک شــماره 56  فرعی از 4483 اصلی واقــع در اصفهان بخش 
 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز ثبتی

 گردیده است.
لذا به منظور اطالع عمومی مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
 صورتی که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند

 می توانند از تاریخ انتشار اولین  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/26
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/10

م الف: 1364662  مهدي شبان رئیس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

5/170 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 1236 مورخ 1401/4/23 هیات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکیت آقای محمد رضا 
اعرابی به شناسنامه شماره 1015 کدملی 2410599771  صادره آباده  فرزند امان اله در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 96 متر مربع مفروزی از پالک شماره 4370   اصلی 
 واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان بــه موجب بیع نامه عادی و 
مع الواسطه از طرف آقای حسین آقاجان دستجردی )مالک رسمی( خریداری گردیده 

است. 
 لذا به منظور اطالع عمومــی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 

صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/26
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/10

م الف: 1365052  مهدي شبان رئیس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

5/171 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 1328 مــورخ 1401/5/1 هیات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنــوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضــی، مالکیت آقای 
ســید محمد رجالی بــه شناســنامه شــماره 1135 کدملــی 1286410959  صادره 
اصفهان  فرزند ســید حســین  در ششــدانگ قســمتی از یکبــاب کارگاه مکانیکی 
را  نیکــی  یکبــاب کارگاه مکا 4999 تشــکیل  /11232 پــالک  بــا   )کــه 
می دهند( به مساحت 9/28  متر مربع به استثناء سه بیســتم اعیانی  پالک شماره 41  
فرعی از 4999   اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.  
لذا به منظور اطالع عمومی مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
 صورتی که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند از تاریخ انتشار اولین  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/26
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/10

م الف: 1365345  مهدي شبان رئیس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان



به دلیل  ل جاری، چهار مرد  در سه ماهه اول سا
مسمومیت با قرص برنج در استان جان خود را از 
دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه 

سال قبل که سه نفر بودند، افزایش داشته است

مدیرکل سازمان فنی وحرفه ای استان اصفهان با بیان اینکه در طرح آموزش دوگانه، 
به طور صددرصد ضمانت اشتغال وجود دارد، گفت: در این طرح ابتدا شغل را پیدا 

می کنیم و سپس آموزش های الزم به مهارت آموزان داده می شود.
آرش اخوان طبسی با بیان اینکه حدود ۳۱۰۰ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در سطح 
استان اصفهان وجود دارد، اظهار کرد: با توجه به ضعف بودجه کشور و رشد سریع 
تکنولوژی در بازار، دولت قادر به انجام به روزرســانی مراکز آموزش به طور مداوم 
نیست، سال های زیادی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با مشکالت اعتباری 
بسیار شدید مواجه بوده است و بیشتر کارگاه های کشور از تجهیزات بسیار ضعیف 

برخوردار هستند.
وی تصریح کرد: در اصفهان مدل آموزش دوگانه بررســی و ارائه شد تا از ظرفیت 
صنایع و صنوف مانند کشورهای موفق دنیا استفاده شود؛ با این نگاه در این طرح 
دوگانه، آموزش های سازمان فنی و حرفه ای استان به طور کامل به روز است زیرا از 

ظرفیت تجهیزات مستقر در صنایع و صنوف استفاده می کنیم.
مدیرکل سازمان فنی و حرفه ای استان اصفهان با بیان اینکه در این مدل، کارآموزی 
در محیط کار واقعی انجام می شود، ادامه داد: در حال تالش برای گسترده تر کردن 

آموزش های دوگانه سازمان و مهارت آموزی ها هســتیم.وی اضافه کرد: مربیان 
سازمان موظف هستند حداقل دو دوره در ســال در دوره های بازآموزی شرکت و 
اطالعات خود را به روز کنند، همچنیــن در طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی 

اساتید و مربیان با اصناف و صنایع آشنا شده و به طرح کاربینی مشاغل می روند.
اخوان اضافه کرد: سازمان فنی و حرفه ای استان بالغ بر شش تا هفت هزار استاندارد 
شایستگی شغلی دارد که به هر فردی که خواهان اجرای این شغل ها باشد مجوز 
داده می شــود، در برخی از استانداردها مانند رشــته های های تک، شرط مدرک 
تحصیلی وجود دارد.وی خاطرنشان کرد: در قالب تورهای مهارتی، دانش آموزان به 
مرکز آموزش فنی و حرفه ای می آیند و مراکز و کارگاه ها را از نزدیک بازدید می کنند 
تا با مشاغل و حرفه های مختلف آشنا شوند و اگر عالقه مند بودند به جای رفتن به 

دانشگاه جذب یکی از مهارت ها شده و شغلی برای خود پیدا می کنند.
مدیرکل سازمان فنی و حرفه ای استان اصفهان با بیان اینکه سعی داریم فرهنگ 
مهارت آموزی را در کشور جا بیندازیم تا مدرک گرایی در کشور کاهش یابد و جوانان 
به سمت مشاغل سوق پیدا کنند، افزود: برخی از رشته ها مانند آسانسور، تعمیرات 

پکیج، جوشکاری، اتوماسیون و کسب و کارهای دیجیتال بازار خوبی دارند.

مدیــرکل صنــدوق بیمــه اجتماعی کشــاورزان، 
روستاییان و عشایر اســتان اصفهان گفت: ۹۷ هزار 

نفر در استان تحت پوشش این صندوق هستند.
مهدی ابارشی اظهار داشــت: امسال هم سهمیه در 
نظر گرفته برای پوشش بیمه در استان ۲۷ هزار نفر 
است که با همکاری دستگاه های مرتبط می توان این 

رقم را به دو برابر رساند.
وی افــزود: جامعــه هــدف پوشــش بیمــه ای 
صنــدوق در اســتان ۳۱۲ هــزار نفــر بــود که ۳۷ 
درصد آنها زیر پوشــش قرار گرفته اند و بر اســاس 
 پیــش بینی هــا امســال این رقــم بــه ۵۰ درصد

 خواهد رسید.
مدیــرکل صنــدوق بیمــه اجتماعی کشــاورزان، 
روستاییان و عشــایر اصفهان خاطرنشان کرد: رفع 
موانع گسترش پوشــش بیمه جامعه هدف توسط 

این صندوق از طریق همراهی فرمانداران و مسئوالن 
دستگاه های مرتبط استان، ضروری است.

وی، خواســتار همراهی دســتگاه های مرتبط برای 
افزایش پوشش جمعیت در  صندوق بیمه اجتماعی 

کشاورزان، روستاییان و عشایر استان شد.
ابارشی با اشــاره به ســفر مدیرعامل صندوق بیمه 
اجتماعــی کشاورزان،روســتاییان و عشــایر در 
روزهای آینده بــه اصفهان اضافه کــرد: برنامه های 
متعــددی بــرای این ســفر در نظــر گرفته شــده 
که از جمله آنها مالقــات با خانواده معظم شــهدا، 
نشســت با فرمانــده ســپاه صاحب الزمان)عج( 
اصفهــان و برنامه ریــزی بــرای افزایــش ضریب 
 پوشــش بیمــه اجتماعــی بســیجیان فعــال 

استان است.
وی بیان کــرد: مالقات با خانواده شــهید ابوالفضل 

شیروانیان از شهدای مدافع حرم، دیدار با استاندار، 
انعقاد تفاهمنامــه در باره ابالغیــه معاونت مناطق 
محروم ریاســت جمهــوری برای افزایش شــمار 
بیمه شــدگان و اجرای طرح یک میلیون بیمه شده 

جدید در زمره برنامه های دیگر این سفر است.
ابارشــی، تشــکیل قــرارگاه محرومیت زدایــی و 
ایجاد قرارگاه فرعــی کرامت بــرای برنامه ریزی و 
تشریک مساعی سایر سازمان های موثر در توسعه 
روســتایی و مناطق محروم بــرای افزایش ضریب 
پوشش بیمه روســتاییان، برگزاری جلسه شورای 
هماهنگی دســتگاه های تابعــه وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی و انعقاد تفاهم نامه با اداره بهزیستی 
به منظور عضویــت مددجویان در بیمه روســتایی 
 را بخــش دیگــری از برنامه های ســفر یاد شــده

برشمرد.

مدیرکل فنی وحرفه ای استان خبر داد:

ضمانت اشتغال در طرح دوگانه فنی وحرفه ای استان اصفهان
مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان خبرداد:

۹۷ هزار روستایی در استان اصفهان زیر چتر بیمه 

چهار شنبه 26  مردا د 1401 / 1۹ محرم 1444 / 1۷  آگوست 2022 / شماره 3602
 حوادث رانندگی در جاده های اصفهان پنج کشته

 برجا گذاشت
رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان از وقوع ۲ فقره حادثه رانندگی در جاده های 
شمال و شرق این منطقه با پنج کشته خبر داد.ســرهنگ اصغر زارع در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: در شرق اصفهان در مسیر جاده فرودگاه بر اثر تصادف یک دستگاه تریلی و یک خودروی 
سواری ۲ نفر در صحنه جان باختند.وی اظهار داشت: در این حادثه که  به واژگونی تریلی در مسیر 
جاده منجر شــد، راننده و سرنشــین این خودرو  جان خود را از دســت دادند.رییس پلیس راه 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: علت بروز این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه استان 

در حال بررسی است.
وی همچنین از حادثه دیگری در شــمال استان اصفهان و در آزادراه کاشــان- اصفهان خبر داد و 
گفت: در این حادثه که براثر تصادف ۲ دستگاه تریلی و یک دســتگاه پراید رخ داد، سه نفر فوت 
کردند.سرهنگ زاع افزود: این حادثه به دلیل ورود یک دستگاه تریلی به مسیر جاده مخالف به 
وقوع پیوست و منجر به فوت راننده تریلی و ۲ سرنشین شد.وی همچنین به مجروح شدن راننده و 
سرنشین خودروی پراید نیز اشاره کرد و گفت: با حضور نیروهای اورژانس مصدومان به بیمارستان 
انتقال یافتند.رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشاره به اینکه علت این حادثه 
ورود خودرو از یک باند به باند مخالف بوده است، گفت: با وجود اینکه بارها درخواست شده که به 
دلیل تعدد این اتفاق در آزاد راه کاشان باید تجهیزات گاردریل به جای نیوجرسی در بین دو باند جاده 

نصب شود ولی تاکنون در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است.

حریق منزل مسکونی در اصفهان
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از فوت زن ۶۰ ساله در حریق 
منزل مسکونی در خیابان سروش اصفهان خبر داد.سرآتشیار فرهاد کاوه آهنگران گفت: یک مورد 
حریق در طبقه چهارم منزل مســکونی واقع در خیابان سروش به ســازمان آتش نشانی اصفهان 
اعالم شد. بالفاصله آتش نشانان از سه ایستگاه آتش نشــانی چهار، ۹ و ۲۵ با تجهیزات کامل به 
محل حریق اعزام شدند.سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ادامه 
داد: حریق مذکور که در طبقه چهارم رخ داده بود و با محبوسی یک نفر از ساکنان این منزل که در 
محاصره دود و آتش بود، توسط آتش نشانان مهار شــد. وی ادامه داد: با عملیات جست وجو در 
دود، یک نفر خانم ۶۰ ساله بدون عالئم حیاتی کشف شد که به محوطه خارج از محل حریق منتقل 
شد.کاوه آهنگران افزود: به تشخیص اورژانس خانم حادثه دیده جان خود را از دست داده بود که 
این فوت در اثر دودگرفتگی و عدم امکان فرار از محوطه خطر بوده است.وی تصریح کرد: تشخیص 
علت دقیق فوت به عهده عوامل قضایی و علت حریق در دست بررسی کارشناسان معاونت عملیات 

این سازمان است.
 

تصادف زنجیره ای در آزادراه کاشان - نطنز
رییس جمعیت هالل احمر کاشــان گفت: تصادف زنجیره ای ۲ دستگاه تریلی و سواری پراید در 
آزاد راه کاشان به نطنز سه کشــته و سه مصدوم برجای گذاشت.ســیدمنصور میرابوطالبی اظهار 
کرد: تصادف زنجیره ای در کیلومتر هشت آزادراه کاشــان به نطنز و نرسیده به عوارضی قمصر رخ 
داد.وی ادامه داد: ۲ گروه عملیاتی از پایگاه شــهدای امدادگر و یک گروه از پایگاه شهید کریمیان 
طاهری هالل احمر کاشان، ۲ نفر از جانباختگان ســواری پراید را در این سانحه رهاسازی کردند.

رییس جمعیت هالل احمر کاشان اظهار داشت: ۲ نفر از مصدومان تصادف توسط اورژانس و یک 
نفر توسط هالل احمر با دریافت درمان های اولیه به مرکز درمانی منتقل شدند.به گفته وی، در این 
عملیات آتش نشانی، اورژانس ۱۱۵، راهداری، پلیس راهور و نیروی انتظامی نیز همکاری داشتند.

طول آزادراه کاشان - نطنز ۱۰۸ کیلومتر است.

  به  گفته مدیرکل پزشکی قانونی اصفهان در ۳ ماه اول سال جاری؛ میزان تلفات رانندگی و تلفات ناشی از حوادث کار و مسمومیت با قرص برنج 
اصفهان »افزایش« و تلفات سوختگی و برق گرفتگی در استان »کاهش« داشته است؛

گاهی خوش، گاهی غم!

مدیرکل پزشــکی قانونی اصفهان از افزایش ۶،۷ درصدی تلفات ناشی 
از حوادث رانندگی ارجاعی به اداره کل پزشکی قانونی استان در سه ماه 
اول ســال جاری در مقایسه با مدت مشابه ســال قبل خبر داد.منصور 
فیروزبخت، افزود: آمار تلفات ناشــی از حوادث رانندگی استان در سه 
ماه نخست امسال ۲۵۵ نفر بود که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 
۲۳۹ نفر گزارش شده است.وی اظهار داشت: از مجموع تلفات حوادث 
ترافیکی سه ماهه اول سال جاری در اســتان، ۵۳ نفر زن و ۲۰۲ نفر مرد 
بودند.مدیرکل پزشکی قانونی اصفهان افزود: بیشترین تلفات حوادث 
ترافیکی با ۱۴۶ نفر در جاده های برون  شــهری گزارش شــده اســت.

فیروزبخت همچنین به مصدومیت هفت هــزار و ۳۷۱ نفر در مدت یاد 
شده بر اثر حوادث ترافیکی اشاره کرد و گفت: آمار مصدومان در این مدت 

در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۱،۹ درصد افزایش داشته است.

افزایش تلفات ناشی از مسمومیت با قرص برنج
مدیرکل پزشکی قانونی اصفهان افزود: در ســه ماهه اول سال جاری، 
چهار مرد به دلیل مسمومیت با قرص برنج در استان جان خود را از دست 

دادند که این رقم در مقایســه با مدت مشابه سال قبل که سه نفر بودند، 
افزایش داشته است.وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تاکنون سازوکار 
دقیق بروز اثرات سمی فسفید آلومینیوم موجود در قرص برنج در انسان 
شناخته نشده اســت، بنابراین هیچ پادزهر اختصاصی هم برای درمان 
مســمومیت حاد آن وجود ندارد و کارهای درمانی تنها شامل اقدامات 
حمایتیـ  عالمتی است.به گفته فیروزبخت، بعد از ۱۵-۱۰ دقیقه از مصرف 
خوراکی قرص فسفید آلومینیوم، عالئم و نشانه های مسمومیت ظاهر 

می شود و ممکن است مرگ در مدت کمتر از ۶ ساعت رخ دهد.

افزایش تلفات حوادث کار در استان
وی همچنین به افزایش ۸،۸ درصدی تلفات ناشی از حوادث کار در سه 
ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته اشاره کرد و گفت: 
در این مدت  ۳۷ نفر جان خود را از دست دادند.مدیرکل پزشکی قانونی 
اصفهان با بیان اینکه تمام فوت شدگان مرد بودند، گفت: بیشترین علل 
فوت تلفات حوادث کار مربوط به سقوط از بلندی و اصابت جسم سخت 
بوده است.وی همچنین درباره افزایش ۷،۵ درصدی شمار مصدومان 

ناشی از حوادث کار در مدت سه ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال 
قبل اشــاره کرد و گفت: در این مدت ۶۷۱ مصدوم حــوادث کار به مراکز 
پزشکی قانونی مراجعه کردند که ۳۴ نفر از آنان زن و ۶۳۷ نفر مرد بودند.

کاهش تلفات سوختگی در استان
فیروزبخت همچنین به کاهش ۵،۹ درصدی آمار تلفات سوختگی ها در 
استان در سه ماه امسال اشاره کرد و گفت: در این مدت ۴۸ نفر جان خود 
را از دست دادند.وی افزود: ۲۰ نفر از آمار جان باختگان ناشی از سوختگی 

در استان مرد و ۲۸ نفر زن بودند.

کاهش تلفات برق گرفتگی در استان
مدیرکل پزشکی قانونی اصفهان همچنین به کاهش تلفات برق گرفتگی 
در مدت یاد شده در مقایسه با مدت مشابه سال قبل اشاره کرد و گفت: 
در این مدت چهار نفر جان خود را از دست دادند.وی، آمار جان باختگان 
ناشی از برق گرفتگی استان در مدت مشابه سال قبل را ۱۲ نفر شامل یک 

زن و ۱۱ مرد اعالم کرد.

اخبار جامعه
چهار شنبه  26   مرداد   1401 / 19  محرم  1444 / 17    آگوست  2022 / شماره 3602
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ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان
س: ؟؟؟

عک

تحدید حدود عمومی 
5/175 آگهی تحدید حدود عمومی مربوط به منطقه ثبت اسناد و امالک 

جنوب شرق اصفهان
پیرو آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال1400 و به موجب ماده14 قانون ثبت 
اسناد و امالک تحدید حدود رقبات زیر واقع در بخش6 ثبت اصفهان بشرح 

زیر آگهی می شود:
1-امالک واقع در مرغ بخش6 به شماره 2248 اصلی وفرعی زیر:

5912- آقای اصغر مختاریان فرزند نصراله ش .ش 1714 صادره از حوزه 

9 آبادان با شماره ملی 1819426981 تابع دولت جمهوری اسالمی ایران 
ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت شش هزارو دویست و چهل وپنج مترو 
پنجاه وهشت دسیمتر مربع )6245/58( پالک شماره2248/5912 مفروز 
و مجزی شده از شماره2248 اصلی واقع در مرغ بخش 6 حوزه ثبتی جنوب 

شرق اصفهان.
روز شنبه:1401/06/19

لذا در روزهای ذکر شده به ترتیب از ساعت8/30 صبح به بعد در محل شروع 
و بعمل خواهد آمد و به موجب ماده 14 قانــون ثبت به صاحبان امالک و 

مجاورین آنها به وسیله این آگهی دعوت میشود که در ساعت مقر درمحل 
حضور بهم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک و نماینده قانونی آنها 
درموقع تحدید حدود حاضر نباشند متعاقب ماده 15 قانون مزبور ملک آنها 
با حدود اظها رشده از طریق مجاورین تحدید حدود خواهد شد و اعتراض 
مجاورین و صاحبان امالک که در موقع مقررحاضر نباشند مطابق ماده20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس فقط تا30 روز پذیرفته خواهد شد 
و مطابق ماده86 آیین نامه قانون ثبت معترض باید اعتراض کتبی خود را 
مستقیماًبه اداره ثبت تسلیم و ظرف مهلت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 

واحد ثبتی دادخواست را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم و رسید عرضحال 
اخذ وبه اداره ثبت ارایه نماید در غیــر اینصورت متقاضی یا نماینده قانونی 
وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را 
دریافت و به اداره ثبت تسلیم  و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات 

ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد.
تاریخ انتشار:1401/05/26

م الف: 1363441 ناصر صیادی  صومعه  مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب شرق اصفهان

مفاد آراء
5/172 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابــر آرا صادره هيــات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود . 
 در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک تسليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 1706 - 1401/02/25 هيات دوم آقای محمد علی نقيان اليادرانی 
به شناســنامه شــماره 26906 کدملي 1280266694 صادره اصفهان فرزند حسين در 
ششدانگ يکباب مغازه به مساحت 16/50 متر مربع قسمتی از پالک شماره 543  فرعی 
از 3  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه 

384 دفتر 4 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/10

م الف: 1365385  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/173 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابــر آرا صادره هيــات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود . 
 در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک تسليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 

رديــف 1- راي شــماره 5325 - 1401/05/11 هيات دوم آقای حميد جمشــيدی به 
شناســنامه شــماره 41034 کدملي 1282339753 صادره اصفهان فرزند حســن در 
ششدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 101/37 متر مربع قســمتی از پالک شماره 
363  فرعی از 40  اصلــي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از 
 مالکيت غالم عباس رمضانی لمجيری از سند شماره 3195 مورخ 1336/2/5 دفترخانه

 شماره 68 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/10

م الف: 1364933  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
تحدید حدود اختصاصی

5/174 شــماره نامــه: 140185602210003801- 1401/05/22 چــون تحديــد 
حدود ششــدانگ يکباب ســاختمان نيمه ســاز  شــماره پالک 2248/6033 واقع در 
بخش 6  ثبت اصفهــان که طبق پرونــده ثبتی بنام آقــای عبدالشــهيد قنبری فرزند 
اســمعيل در جريــان ثبــت اســت و رای شــماره 140060302210004012 مورخ 
1400/10/11 هيات حل اختــالف موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در ثبت اســناد و امالک منطقه جنوب شرق 
اصفهان نســبت به ملک مرقوم صادر گرديده اســت و بــا توجه به اينکه ســابقه ای از 
تحديد حدود اوليه پالک اصلی فوق مشــاهده نگرديد لذا به اســتناد ماده 13 آيين نامه 
قانون مزبور تحديد حدود ملک مرقوم در تاريخ 1401/06/19 ســاعت 9 صبح در محل 
 شــروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب اين آگهی بــه کليه مالکيــن و مجاورين اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور يابند اعتراضات مجاورين و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود تا ســی روز 
پذيرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئين نامه قانون ثبت معترض بايد ظرف مدت يک ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايی اقدام و 
گواهی طرح دعوی خود را به اين منطقه ثبتی ارائه نمايد در غير اين صورت متقاضی ثبت 
و يا نماينده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواست 
را اخذ و به اين منطقه تسليم نمايد سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی را 

با رعايت مقررات ادامه خواهد داد.  تاريخ انتشار: 1401/05/26  
م الف: 1364092 ناصر صيادی صومعه رئيس ثبت اســناد و امالک منطقه جنوب 

شرق اصفهان
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منچستریونایتد منتظر »آنتونی« می ماند
منچستریونایتد هنوز به دنبال جذب گزینه های هجومی خود است و آنتونی وینگر آژاکس در صدر لیست 
اریک تن هاخ قرار دارد. آژاکس تالش می کند آنتونی را در هلند نگه دارد.  این بازیکن برزیلی می خواهد در 
حالی که فصل خوبی را با آژاکس پشت سر گذاشته، در اوج و در یک انتقال رویایی از این باشگاه جدا شود. 
قبال گزارش شده بود آژاکس صد میلیون یورو برای آنتونی می خواهد.به گزارش گل، منچستریونایتد تصمیم 
گرفته است برای جذب آنتونی تا روزهای آخر نقل و انتقاالت صبر کند و سپس برای خرید او با آژاکس وارد 
معامله شود. حال باید دید چه اتفاقی در روزهای آخر نقل و انتقاالت خواهد افتاد و آیا شاهد ترک آژاکس 

توسط آنتونی و پیوستن او به سرمربی سابقش اریک تن هاخ در منچستریونایتد خواهیم بود یا خیر.
 

تکذیب یک خبر جعلی درباره »لواندوفسکی«
طرفداری نوشت: روبرت لواندوفسکی هیچگونه ادعایی مبنی بر ضد فوتبال بودن تیم های حاضر در اللیگا 
مطرح نکرده است. به تازگی یک صفحه توئیتری با نام »theMadridlZone« که اسم تقریبا مشابهی 
با یکی از صفحات هواداری پر مخاطب رئال مادرید در توئیتر دارد، مطلبی را از قول مهاجم لهستانی جدید 
بارسلونا منتشر کرد که مطابق آن، لوا ضمن گالیه کردن از فوتبال محافظه کارانه رایووایکانو، گفته بود که چنین 
چیزی هرگز در بوندسلیگا رخ نمی دهد.  »وقتی دیدم بیش از شش بازیکن رایو وایکانو درون محوطه جریمه 
خودی مستقر شده اند و اتفاقا یکی از آن ها مرا یارگیری می کرد، جا خوردم! این اتفاق هرگز در بوندسلیگا 
رخ نمی دهد. این نوع بازی، ضد فوتبال اســت. امیدوارم رایو تنها تیم اللیگا بوده باشد که بدین نحو بازی 
می کند.«اما با کمی دقت مشخص می شود صفحه مورد نظر با ۵۲۰ دنبال کننده جعلی بوده و مادرید زون 
اصلی که بالغ بر ۳۸۱ هزار دنبال کننده دارد، نیســت. جالب این که توئیت مورد اشاره، تا لحظه انتشار این 
مطلب ۹۷۴ بار ریتوییت شده است و ۹,۰۵۹ نفر هم آن را پســندیده اند! این سهل انگاری حتی در برخی 

رسانه های داخلی هم به چشم خورد و آن ها نیز به پوشش این مصاحبه جعلی پرداختند.
 

غیبت »توخل« و »کونته« در کالس توجیهی داوری
توماس توخل و آنتونیو کونته که در جریان دیدار تیم هایشان، چلسی و تاتنهام، درگیر شدند؛ تنها مربیان لیگ 
برتری بودند که پیش از شروع فصل جدید در جلسه توجیهی مربیان شرکت نکردند.اتحادیه فوتبال انگلیس 
پیش از شروع فصل جدید لیگ برتر جلسه ای توجیهی برای مربیان باشگاه های حاضر در این لیگ برگزار 
کرد تا دستورالعمل های جدید برگزاری مسابقات را توضیح داده و به آنها بگوید انتظار دارد مربیان تیم های 
انگلیسی در زمین مسابقه و در بیرون از زمین چه رفتاری داشته باشند.بعد از درگیری شدید توماس توخل 
و آنتونیو کونته، سرمربیان چلسی و تاتنهام، در جریان دیدار دو تیم در استمفوردبریج، رسانه  های انگلیسی 
اعالم کردند آنها از بین ۲۰ مربی لیگ برتری دو نفری بودند که در جلسه توجیهی ابتدای فصل شرکت نکردند.

جلسات توجیهی اتحادیه توسط گروهی از داوران حرفه ای فوتبال انگلیس برگزار می شود و هدف از آن ارائه 
دستورالعمل های جدید داوری و همچنین انتظارات اتحادیه از مربیان و بازیکنان شان است.

 
چراغ قرمز »پپ«؛

انتقال ستاره سیتی به بارسلونا قطعی نیست
با وجود شایعات فراوان، منچسترسیتی برای فروش برناردو سیلوا ۱۰۰ میلیون یورو قیمت گذاشته و بارسلونا 
کار دشواری برای جذب این ستاره پرتغالی خواهد داشت.برناردو سیلوا، هافبک پرتغالی منچسترسیتی 
همچنان خواهان پیوستن به بارسلونا در این ماه است و باشگاه اسپانیایی نیز عالقه مند است به زودی این 
انتقال بزرگ نهایی شود. در روزهای اخیر اتفاقاتی رخ داده که به نظر به معنای جدایی این بازیکن از سیتی 
و انتقال او به اللیگاست. برناردو آخرین بازیکنی بود که پس از پیروزی سیتی مقابل بورنموث در روز شنبه 
زمین را ترک کرد و به نظر می رسد او در حال وداع با هواداران است. همچنین این ستاره تکنیکی متنی در 
صفحه رسمی خود منتشر کرده و از طرفداران سیتی تشکر کرد تا شایعات در مورد آینده برناردو بیشتر شود.

خبر  روز

خیال »ساپینتو« راحت شد
صالح حردانی مشکلی برای همراهی تیمش در دیدار پنجشنبه برابر ملوان ندارد.غیبت حردانی در 
هفته نخست رقابت های لیگ برتر، ضربه بزرگی به تیم ساپینتو وارد کرد. آبی ها از سمت راست گل 
نخست بازی را دریافت کردند و هرگز نتوانستند از این جناح فرصت مهمی را به روی دروازه سپاهان 
خلق کنند که علت اصلی این موضوع نیز غیبت صالح حردانی در بازی با زردپوشــان اصفهانی بود.

استقاللی ها پیش از شروع لیگ برتر، آخرین دیدار دوستانه خود را برابر تیم هوادار برگزار کردند که 
در این مسابقه حردانی از ناحیه مچ پا دچار آسیب دیدگی شد و همین موضوع باعث شد تا ساپینتو 
ترجیح دهد برای جلوگیری از تشــدید مصدومیت صالح، در دیدار با سپاهان به او استراحت دهد.

در شرایطی که شــایعاتی مبنی بر دوری چند هفته ای حردانی در رسانه ها منتشر شده بود، اما این 
بازیکن از روز  دوشنبه در تمرینات استقالل حاضر شــد و توانست پا به پای سایر هم تیمی هایش، 
تمرینات تاکتیکی را برگزار کند. بدین ترتیب بخش بزرگی از نگرانی های ساپینتو برای سمت راست 

ترکیب تیمش برطرف شده و حردانی مشکلی برای بازی ندارد.
 

بازیکن سابق سپاهان، سرمربی سایپا شد
باشگاه سایپا در راستای ارتقای تیم های پایه خود تصمیم گرفته در بخش پایه های خود تغییراتی 
ایجاد کند که در همین زمینه برای تیم جوانان این تیم تصمیم جدیدی گرفته شد. علیرضا عسگری، 
بازیکن سابق ذوب  آهن و سپاهان با تصمیم این باشگاه سرمربی تیم جوانان نارنجی پوشان شد. 
عسگری سابقه بازی در لیگ قهرمانان آسیا هم در کارنامه خود دارد و با ذوب آهن توانسته به نایب 

قهرمانی آسیا در ژاپن دست پیدا کند.
 

پست اینستاگرامی همسر »لوکادیا« درباره حجاب
همسر ســتاره جدید پرسپولیس پســتی در صفحه اینستاگرام خود منتشــر کرد. یورگن لوکادیا، 
ستاره هلندی جدید پرسپولیس در هنگام ورود به ایران همسر و فرزندان خود را هم به تهران آورد 
که این موضوع مورد توجه قرار گرفت.همســر این ســتاره هلندی پس از مشاهده حضور هواداران 
پرسپولیس در صفحه اینستاگرامش، پستی منتشر کرد و نوشــت:» از همه دنبال کنندگان جدید 
ایرانی ام بابت کلمات گرم و محبت آمیزشــان تشــکر می کنــم. من به شــما و فرهنگ تان احترام 
 می گذارم و تا زمانی که اینجا حضــور دارم با افتخار حجابم را رعایت می کنــم. بیایید باهم مهربان

 باشیم.«
 

مهاجم یاغی استقالل دوباره به پرسپولیس لینک شد؛

 گل محمدی بازیکن اخراجی خودش را می خواهد؟
گمانه زنی در مورد لیست اســتقالل زیاد است. باشگاه اســتقالل برای اضافه کردن نام بازیکنانی 
مثل کاوه رضایی، محبی، قائدی و یزدانی به فهرستش با چالش هایی روبه رو است چرا که لیست 
آبی ها باید خالی شــود.این درحالی اســت که قرار گرفتن نام آمانوف در لیست زیر ۲۵ سال ابهام 
و ایراداتی وارد شده اســت. از این رو باشگاه اســتقالل نیاز دارد دو بازیکن را از لیست خود خارج 
کند.همین موضوع باعث شــده شــایعاتی در مورد حضور احتمالی آرمان رمضانی در پرسپولیس 
شــنیده شــود. مهاجم دونده و بلندزن اســتقالل که فصل قبل در بســیاری از بازی ها کمک حال 
اســتقالل و فرهاد مجیدی شــد، گفته می شــود ممکن اســت بار دیگر مورد نظر پرسپولیسی ها 
قرار گیرد.این درحالی اســت کــه رمضانی ابتدا در پرســپولیس بازی کرد و با نظر مســتقیم خود 
یحیی گل محمدی جذب شــد امــا در نهایت در لیســت مازاد او قــرار گرفت تا راهی اســتقالل 
شود. از این رو بســیار بعید اســت که گل محمدی دیگر عالقه ای به جذب او داشته باشد. ضمن 
 این که پیگیری ها نیز نشــان می دهد رمضانی در حال حاضر در لیســت ســرمربی پرســپولیس

 قرار ندارد.

اخبار

کارشناس فوتبال: 

فوتبال اصفهان پتانسیل 
درخشش در لیگ را دارد

منصــور ابراهیم زاده درخصــوص بازی های 
هفته اول لیگ برتر به ویژه تیم های اصفهانی 
به رکنــا گفــت: دیــدار ذوب آهــن مقابل 
پرسپولیس یک بازی با ۲ تفکر خاص بود که 
یکی مثل مهدی تارتار و ذوب آهن با سیستم 
تقریبا دفاعی و در طرف مقابل پرسپولیس با 
شــرایط هجومی رو در روی هم قرار گرفتند. 
با توجه به شــناختی که از گل محمدی دارم 
او تیمش را با سیستم کامال تهاجمی مقابل 
ذوب آهــن چیدمان کرد و در شــروع بازی 
قرمز پوشــان بر بازی مسلط بودند و میزبان 
تاکتیک ضدحمله را در دســتور کار خود قرار 
داده بود؛ اما رفته رفته و بســته به نوع بازی 
ذوب آهن با بردن درگیــری میانه میدان به 
زمین پرســپولیس آمد و موفق شــد روی 
دروازه حریفش خودی نشان دهد. وی ادامه 
داد: مسلما تیم ها هنوز شکل کامل خود را به 
دســت نیاورده و قطعا زمان می برد تا لیگ 
برتر بهتر از این شود. فوتبال اصفهان پتانسیل 
درخشش در لیگ را دارد و در هفته اول من 
ســپاهان را هم خوب دیدم و بــا بازیکنان 
بزرگ و خریدهای خوبی که کرده توانســته 
خودی نشان دهد. البته که استقالل هم تیم 
خوبی نشان داد و به ویژه در نیمه اول مقابل 
سپاهان خوب بود و از سمت راست و بازیکنی 
چون رضا میرزایی، توانست بازی را در دست 
خود داشته باشد. در نیمه دوم این بازی هم 
مورایس خوب آنالیز کرده بود و با توجه به ۳ 
دفاع بودن استقالل و کند بودن دفاع مرکزی 
آن ها به ۲ گل رسید. سپاهان امسال نسبت 
به سال گذشته بهتر شده و استقالل هم تفکر 
سال گذشته مجیدی را ندارد. تفکری که اول 
گل نخوردن را می فهمید و سپس با حداقل 
گل بردن بازی را،  اما حــاال تفکر این چنین 
نیست.کارشناس فوتبال ایران اظهار داشت: 
اینکه این تعداد بازیکــن و مربی خارجی به 
لیگ آمده خوب اســت و به کلیت فوتبال ما 
کمک می کند ؛اما لیگ ما با توجه به مسائل 
حاشیه ای که دارد پتانسیل این تعداد بازیکن 

و مربی خارجی را شاید نداشته باشد. 

فوتبال جهان

وز عکس ر

خوش گذرانی ستاره آبی ها 
در سواحل ماربیا

ارلینگ هالند، ستاره نروژی منچسترسیتی 
پس از پیروزی ۴ بر صفــر مقابل بورنموث 
راهی ســواحل ماربیا در اســپانیا شــد تا از 
تعطیالت یک روزه خود اســتفاده کند. او در 
این ســفر کوتاه راهی دریا شد و از شنا کردن 
در دریا لذت برد. خریــد ۵۱ میلیون پوندی 
منچسترســیتی که موهای خود را به سبک 
وایکینگ ها بافته بود، توســط هواداران خود 
در ســاحل احاطه شــده بود و آن ها مبهوت 

تماشای این غول نروژی شدند.

سیاست یک بام و دوهوای »درویش«
رضا درویش، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس میهمان برنامه فوتبال برتر بود تا در مورد مسائل این باشگاه صحبت هایش را مطرح کند. مدیرعامل سرخ پوشان 
در حالی در این برنامه تلویزیونی شرکت کرد که طی تصمیمی مشترک با باشگاه استقالل بنا را بر این گذاشته اند تا زمانی که موضوع حق پخش تلویزیونی حل 
نشود به جز پخش زنده مسابقات به برنامه های تولیدی صداوسیما اجازه ندهند تا دوربین های خود را در ورزشــگاه ها فعال کنند. این اتفاق در بازی اول دو 
تیم استقالل و پرسپولیس هم رخ داد و به دوربین های تولیدی صداو سیما اجازه داده نشد که با بازیکنان دو تیم صحبت کنند و حتی نشست خبری اوسمار 
ویرا، دستیار یحیی گل محمدی در اصفهان به دلیل وجود دوربین های تلویزیونی انجام نشد. اینک سوال این است که چطور وقتی باشگاه پرسپولیس خواهان 
گرفتن حق پخش از تلویزیون است مدیرعامل این باشگاه در برنامه فوتبال برتر شرکت کرده و مقابل دوربین این برنامه به صورت زنده حاضر شده است؟ آیا 
این سیاست یک بام و دوهوا نیست که هر گاه نیاز است تا با صحبت هایش خود را از فشار خارج کند در برنامه های زنده تلویزیونی حاضر می شود و هر گاه که 

بحث حق پخش می شود اجازه حضور دوربین ها داده نمی شود؟

ریکاردو ساپینتو، سرمربی تیم آبی در همین هفته 
های ابتدایی از برنامه ریزی سازمان لیگ متعجب 
شده است و شــاید در مصاحبه جدید خود به این 
موضوع اشاره کند.اتفاقاتی که این مربی پرتغالی در 
هفته های ابتدایی لیگ برتر با آن مواجه شده است 
بدون شک هیچ گاه در لیگ برتر پرتغال با آنها روبه 
رو نشــده و برایش تازگی دارد. البته که با گذشت 

زمان به آن عادت می کند.
اولین عالمت سوال زمانی در ذهن او شکل گرفت 
که به یکباره به ساپینتو اعالم شد دیدار استقالل در 
برابر سپاهان بدون حضور تماشاگر برگزار می شود. 
در حالی که به او گفته بودند باشــگاه در حال بلیت 

فروشی برای ۳۰ درصد از ظرفیت استادیوم است 
و فصل گذشته این حضور در برخی از بازی ها به ۵۰ 

درصد هم رسید. 
دومیــن تغییر؛ تغییر ســاعت بازی اســتقالل - 
ســپاهان از ۱۹:۳۰ به ۱۹ بود که شاید برای ما چیز 
مهمی نباشــد؛ اما سرمربی تیم اســتقالل از این 
موضوع هم متعجب شــده بود و ســومین تغییر 
هم نامشــخص بودن زمین برگزاری دیدار ملوان 
در برابر استقالل است. ســازمان لیگ اعالم کرده 
بعد از بازدید نهایی از استادیوم سیروس قایقران 
نظر خود را در مورد بازی ملوان – استقالل در انزلی 

اعالم خواهد کرد!

همه این اتفاقات در حالی رخ می دهد که در لیگ 
های حرفه ای نــه تنها محل برگزاری مســابقات 
تغییر نمی کند بلکه ساعت بازی ها هم دستخوش 
تغییر نخواهد شد و در خصوص حضور تماشاگران 
در بازی هــا هم بــه روز و ســاعت تصمیم گیری 

نخواهند کرد.

تعجب سرمربی پرتغالی از برنامه ریزی سازمان لیگ؛

عادت می کنی!

مجتبی میرزاجانپور: پاداش لیگ ملت ها باید ۵.۵ برابر ۱۸ میلیون باشد!

توقعات توپ و توری

ایمنا در هیاهوی مسابقات ملی و آماده سازی تیم ملی 
والیبال کشورمان برای مسابقات قهرمانی جهان 
و در ماه های آینده سوپرلیگ والیبال ایران، مجتبی میرزاجانپور یکی 
از ستاره هایی است که برخالف سال های گذشته حداقل در زمان فعلی 
از این تکاپو فاصله گرفته اســت؛ وی به دلیــل مصدومیت زانوی خود 
تیم ملــی را همراهی نمی کند و در فصل آینده ســوپرلیگ ایران نیز در 
تیمی جدید توپ خواهــد زد. گفت وگویــی با مجتبــی میرزاجانپور 
داشــته ایم تا درخصوص حــال و وضع تیم ملی والیبــال، ماجراهای 
رقم خورده در باشــگاه قبلی و تیم فصل آینده اش جویا شــویم. این 

گفت وگو را در ادامه می خوانید:
درباره پاداشی که فدراسیون به ملی پوشان داده حرف و حدیث ها زیاد 
بود و چند نفر از بازیکنان نسبت به آن معترض بودند. آیا این مبلغ در 

حد آن نتیجه خوب در لیگ ملت ها بود؟
در دوره طالیی والیبال در سال های گذشته، دولت پاداشی را به بازیکنان 
می داد؛ اما قضیه لیگ ملت هــا کال متفاوت و پول آن به دالر اســت. 
یعنی تمام بازی ها و رقم خوردن شکســت یا پیــروزی و قرار گرفتن 
در رنکینگ جوایز دالری دارد. هر مبلغی باشــد FIVB به فدراســیون 
کشــورها می پردازد و آنان باید جوایز را به بازیکنان تیم ملی پرداخت 
کنند؛ حال اینکه با توجه به تحریم ها از چه طریقی مبالغ به فدراسیون 

ایران داده می شود را نمی دانم.
بچه های تیم ملی گفته اند ۱۸ میلیون تومان پاداشی است که فدراسیون 
به آنان بابت لیگ ملت ها پرداخت کرده؛ درصورتی که هرکدام از بچه ها 
باید ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان بلکه بیشــتر دریافــت می کردند؛ به قول 
عبادی پور اگر این ۱۸ میلیون تومان را نمی داننــد بهتر بود چراکه یک 

توهین است.
ملی پوشان برای پول بازی نمی کنند، در تورنمنت های جهانی بهترین 
بازی ها را بــرای آبروی خود و کشورشــان به نمایــش می گذارند که 
خودشان را نشــان بدهند و برای پرچم کشــورش، هم تیمی هایش، 
خانواده و مردم می جنگند. اما اتفاقاتی که در فدراسیون افتاده از لحاظ 

روانی به تیم لطمه زده است.
به سراغ تیم والیبال ســپاهان برویم؛ پس از کســب مقام سومی با 
تصمیم مدیران راهی لیگ دسته اول شد. همچنان با سپاهان ارتباطی 

دارید؟
در سپاهان ما نتیجه بدی نگرفتیم، با وجود قرار گرفتن روی سکو همه 
می گفتند باید تیم مان به قهرمانی لیگ می رسید؛ هدف فقط پول دادن 
به بازیکن نیســت، هیچ کار خارق العاده ای انجام ندادند که بخواهند 
تصمیمات تازه ای بگیرند. شــنیده ایم می خواهند بازیکنان را جریمه 
کنند، درحالی که جریمه کردن قوانینی دارد و بدون دلیل باشگاه ها نباید 
بازیکنان را جریمه کننــد. ای کاش این اتفاقات نمی افتاد و مقداری با 

چشم و دل بازتر در واکنش به نتیجه فصل گذشته برخورد می کردند.
جریمه بازیکنان توسط باشــگاه ها قانون و بندهایی ندارد که این گونه 

جریمه می شوید؟
به خاطر قهرمان نشدن، مدیران باشگاه سپاهان می خواهند ما را جریمه 

کنند و هنوز تکلیف این ماجرا به صورت قطعی روشــن نشــده است. 
در قانونی که فدراســیون گذاشــته ۵ درصد جریمه توسط باشگاه ها 
برای بازیکنان می تواند اعمال شــود؛ اما می خواهــم بدانم همین ۵ 
درصد بر چه اصولی تعیین شده اســت؟ به خاطر دارم سال آخری که 
همراه بانک سرمایه قهرمان ایران شدیم ۲۰ درصد ما را جریمه کردند! 
یک چیزی اینجا می لنگد و مشــخص نیســت این اتفاقات زیر سر 
فدراسیون والیبال است یا انجمن والیبال باشگاه ها که منجر به چنین 

خروجی هایی می شود.
تیم مان در مرحله مقدماتی با اقتدار صدرنشین شد و در طول فصل نیز 
من، علیرضا مباشری و فرهاد قائمی دچار مصدومیت شدیم، هنوز هم 
درد آن مصدومیت را با خودم حمل می کنم. اما با همه این ها توانستیم 

به مقام سوم سوپرلیگ دست پیدا کنیم.
می گویید به خاطر قهرمان نشدن قرار است ۵ درصد جریمه شوید؟

اکنون می خواهم بدانم چرا فدراســیون قانون جریمــه ۵ درصدی را 
برای تمام باشگاه ها تعیین کرده است! وقتی تیمی با نتایج بد سقوط 
می کند، آن زمان می شــود تصمیــم گرفت، حاال چون یــک تیم برای 
قهرمانی هزینه کرده اما قهرمان نشــده، باید حتما جریمه شود؟ این 

ماجرا اصال خروجی خوبی برای بازیکنان ندارد.
بازیکنان ماشین نیســتند که برای کار کردن، سیستم روی شان پیاده 

شود! عالوه بر این ها ۳۰ درصد از قراردادمان هم مانده که پرداخت نشده 
است؛اکنون نیز همه ما منتظر رای نهایی فدراسیون هستیم و امیدوارم 
رای کمیته انضباطی به نفع بازیکنان باشــد؛ چراکــه باید رای ها منطق 
پشتش باشد نه اینکه فی البداهه یک رای را صادر کنند و بقیه باشگاه ها 
نیز همین راه را یاد بگیرند که سر هر ماجرایی بازیکنان را جریمه کنند؛ 
وقتی بازیکنان تیم را روی سکو می برند و جریمه می شوند پس تیمی 

که دهم می شود نباید پول بازیکنانش را پرداخت کند؟
همانطور که ابتدا به شما اطالع داده شد سپاهان کار خود را از دسته اول 
از سر می گیرد؛ در این مورد و شرایطی که چند فصل گذشته در این تیم 

برای تان رقم خورده نظری ندارید؟
تصمیم باشــگاه درخصوص نحوه تیم داری به خودشان مربوط است 
و نمی شــود صحبتی کرد، حاال یا در ســوپرلیگ یا در لیگ دسته اول 
فعالیــت می کنند. زمانی که در باشــگاه ســپاهان بودم بــه مدیران 
نیز می گفتم که بــرد و باخت هــا در ورزش طبیعی اســت؛ وقتی که 
بازی هایمان را پیروز می شــدیم بــه بچه ها قول پــاداش می دادند 
اما عملی نمی شــد ولی بچه های تیم نمی گفتند مــا بازی نمی کنیم، 
بلکه بهترین عملکرد خــود را ارائه می دادند. بچه هــای تیم کاری که 
 باید یک بازیکن انجام می داد را در زمین اجــرا کردند، اما به قهرمانی

 ختم نشد.

 



چهار شنبه 26  مردا د 1401 / 19 محرم 1444 / 17  آگوست 2022 / شماره 3602
مدیر منطقه ۵ شهرداری خبر داد:

 پیشرفت ۸2 درصدی پیاده روسازی گذر تاریخی شهید
 ورژ باغومیان

مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان گفت: عملیات عمرانی پیاده روسازی گذر تاریخی شهید ورژ باغومیان که 
تاکنون ۸۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، با اعتبار ۱۷ میلیارد ریال در آینده ای نزدیک تکمیل خواهد 
شد.احمد رضایی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: پیاده روهای شهر نقشی اساسی در ارتقای سالمت 
و تسهیل عبور و مرور شهروندان ایفا می کند، از این رو مدیریت شهری اصفهان تاکید فراوانی بر افزایش 
سطح نوسازی معابر عمومی شهر دارد.وی ادامه داد: طرح پیاده روسازی گذر تاریخی شهید ورژ باغومیان 
در محله جلفا به مساحت ۲۳۰۰ مترمربع در دستور کار قرار دارد.مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان تصریح 
کرد: عملیات عمرانی پیاده روسازی گذر تاریخی شهید ورژ باغومیان که تاکنون ۸۲ درصد پیشرفت فیزیکی 
داشته است، با اعتبار ۱۷ میلیارد ریال به زودی تکمیل خواهد شد.رضایی خاطرنشان کرد: عملیات عمرانی 
گذر تاریخی شهید ورژ باغومیان به طول ۲۹۰ متر با اجرای سنگ فرش، بلوک فرش، احداث فضای سبز، 
جداول بتونی، نصب پایه های روشنایی و بر اساس طرح مصوب سازمان نوسازی و بهسازی انجام می شود.

 
مدیر منطقه ۹ شهرداری مطرح کرد:

ایجاد پاتوق های شهری در منطقه 9
مدیر منطقه ۹ شــهرداری اصفهان گفت: در راستای خدمت رسانی به شــهروندان پاتوق هایی در نقاط 
مختلف ایــن منطقه از جملــه خیابان وحدت، میدان ســقاخانه، بهــداری، میدان ابــودردا و خیابان 
آیت ا...اشرفی اصفهانی احداث شده است.سیدسلمان قاضی عســگر با بیان اینکه اجرای پروژه های 
کوچک مقیاس در محله گامی برای بازپیرایی شــهر، تغییر و تحول در محله هاست، اظهار کرد: درصدد 
هستیم با اجرای پروژه های عمرانی در ابعاد کوچک در سطح محله ها شامل احداث پاتوق محلی، بهسازی 
معابر و پیاده روسازی، اصالح هندسی و رفع گره های ترافیکی، افزایش رضایت مندی شهروندان را فراهم 
کنیم.وی ادامه داد: شهرداری منطقه ۹ عالوه بر اجرای پروژه های عمرانی بزرگ در سطح منطقه، اجرای 
پروژه های کوچک مقیاس را بر اساس نیازها و اولویت ها در دســتور کار قرار داده است.مدیر منطقه ۹ 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: احداث ورودی برای محله آشانستان و ساماندهی مادی و برج کبوترخانه 
این محله و محوطه سازی پیرامون مسجد اعظم محله کارالدان به عنوان یک پاتوق از پروژه های کوچک 
محله محور این منطقه است.وی با بیان اینکه در راستای خدمت رسانی به شهروندان پاتوق هایی در نقاط 
مختلف منطقه ۹ شــهرداری از جمله خیابان وحدت، میدان سقاخانه، بهداری، میدان ابودردا و خیابان 
آیت ا...اشرفی اصفهانی احداث شده است، اظهار کرد: در محله لنبان به دلیل وجود درختان زیبای چنار، 
مســیر پیاده رو با عنوان »گذر چنار« احداث شده اســت و در اختیار مردم قرار گرفته ، همچنین بدنه و 
دیواره مادی این محله ساماندهی شد.قاضی عسگر با بیان اینکه ورودی محله مهدیه به دلیل یک طرفه 
بودن مشکالتی را برای اهالی ایجاد کرده بود که به لحاظ شکل هندسی اصالح و مادی واقع در این محله 
ساماندهی و یک مسیر پیاده رو نیز در این مسیر احداث شد، اضافه کرد: اگرچه پروژه های محلی کوچک 
به نظر می رسد، اما اجرای آنها اهمیت زیادی دارد و هدف ایجاد آرامش و جلب رضایت شهروندان است.

 
سخنگوی شورای شهر:

خبرهای خوبی برای مناطق 1۵ گانه اصفهان در راه است
سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: نگران یک سالگی حضورمان در حصه، ارزنان و عمان 
سامانی، موقع شروع به کار شهردار بودم. خبرهای خوبی از تمام مناطق پانزده گانه در راه است. علی 
صالحی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: »واقعا نگران یک سالگی حضورمان در حصه، 
ارزنان و عمان سامانی موقع شروع به کار آقای شهردار بودم... خدا را شکر که تالش همه همکاران در 
شورا و شهرداری به اتفاق های خوب در این منطقه منجر شد و بسیاری از مسائل مهم و مورد مطالبه 

مردم در همین مدت به لطف خدا در آستانه حل شدن است.

با مسئولان 

امین شبانی

مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری تشریح کرد:

 جزییات فراخوان و آیین نامه مسابقه ملی 
»زیوری برای اصفهان«

مدیر پژوهش، خالقیــت و فناوری های نوین شــهرداری اصفهان آخریــن جزییات فراخوان و 
آیین نامه مســابقه ملی زیوری برای اصفهان )طراحی صنایع دســتی کوچک مقیاس در قالب 

زیورآالت( را تشریح کرد.
مرتضی نصوحی با اشاره به فراخوان مسابقه 
ملی زیوری برای اصفهان، اظهار کرد: شــبکه 
شــهرهای خالق جهان به دنبال نشــان دادن 
اهمیت فرهنگ و نقش آن در جامعه به عنوان 
بخشــی از اقتصاد اســت، در واقع بســیاری 
از شــهرها در سراســر جهان متوجه شده اند، 
صنایع خالق نقش مهمــی در اقتصاد محلی 

آنها بازی می کند.
وی ادامه داد: هدف اصلی شبکه، تسهیل در جهت توســعه خوشه های فرهنگی در سراسر جهان 
برای تبادل دانش، تجارب و بهترین شــیوه ها برای ترویج توسعه اقتصادی و اجتماعی محلی از 

طریق صنایع خالق است.
مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان با بیان اینکه سازمان یونسکو پس 
از پایه گذاری شبکه شــهرهای خالق، خالقیت مردم را در کنار صنایع دستی، معماری و طراحی، 
رسانه، موسیقی و غذا به عنوان شاخصه های شهر خالق اعالم کرده است، افزود: اصفهان به لحاظ 

برخورداری از صنایع دستی و هنرهای مردمی به عنوان عضو رسمی این شبکه انتخاب شد.
وی با بیان اینکه از شاخص های شهر خالق، قابلیت باال در عرصه فرهنگ و هنر است که اصفهان 
این قابلیت ها را دارد، تاکید کرد: در راســتای اهداف اصفهان در شــبکه شهرهای خالق و پس از 
موفقیت در برگزاری مسابقه ملی »چهل وکتور از خط آسمان اصفهان« و استقبال طراحان سراسر 
کشور، در گام بعدی برای ایجاد تصویر نمادین از شهر اصفهان در ذهن مخاطبان و گردشگرانی که 
اصفهان را می شناسند یا نمی شناسند، اما می توانند به عنوان مقصد سفر انتخابش کنند، تصمیم 
گرفته شد وکتورهای خط آسمان اصفهان را در مسیر توسعه گردشگری و صنایع دستی به عنوان 

یادبودی از شهر در قالب زیورآالت توسط هنرمندان و طراحان معرفی کنیم.
نصوحی افزود: هدف شــهرداری در رویداد »وکتور خط آســمان اصفهان« تقویت هویت بصری 
شهر در ذهن انسان ها بود تا برای آنها تصویری از یک شهر بسازیم که این مهم کمک خوبی برای 
برندینگ یک شــهر به عنوان مقصد گردشــگری بود.وی با بیان اینکه »وکتور خط آسمان شهر« 
تصویری از جمع ساختمان های نمادین یک شهر است که به محض رؤیت آن، می توان تشخیص 
داد این وکتور متعلق به کدام شهر است، گفت: در این راســتا فراخوان مسابقه چهل وکتور از خط 
آسمان اصفهان بهمن ماه ۱۳۹۹ به صورت رســمی اعالم شد و با استقبال بی نظیر طراحان کشور 
تا فروردین ماه ۱۴۰۰ آثار قابل مالحظه ای خلق شــد که این آثار عالوه بر چاپ در کتاب رویداد، به 
صورت الیه باز در درگاه الکترونیکی شهرداری اصفهان تحت عنوان نمایشگاه مجازی خط آسمان 

اصفهان در دسترس همگان قرار داده شده است.
مدیر پژوهــش، خالقیت و فناوری های نوین شــهرداری اصفهــان با بیان اینکه بــرای نفر اول 
مسابقات مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال، نفر دوم ۱۰۰ میلیون ریال و نفر سوم ۵۰ میلیون ریال جایزه در نظر 
گرفته شده است، ادامه داد: عالوه بر گواهی شرکت، به تمام شرکت کنندگان، کتاب مجموعه آثار 
نیز اهدا خواهد شد.وی، آخرین مهلت ثبت نام عالقه مندان به شرکت در مسابقه ملی زیوری برای 
survey. اصفهان را سی ویکم مردادماه اعالم کرد و افزود: ارســال آثار از طریق آدرس اینترنتی
Isfahan. امکان پذیر است و آدرس اینستاگرام رویداد به نشانی porsline.ir/s/LNUTocp

skyline است.

خبر  روزاخبار

با انعقاد تفاهم نامه مدیریت شهری 
و فنی و حرفه ای استان؛

مهارت  باغبانان اصفهانی 
ارتقا می یابد

رییس اداره تحقیقات، آموزش و ترویج سازمان 
پارک ها و فضای ســبز شــهرداری اصفهان از 
امضای تفاهم نامه ای با اداره کل فنی و حرفه ای 
استان اصفهان با محوریت ارتقای مهارت های 
آموزشــی و فنی باغبانان فعال در این سازمان 
خبر داد.نیما نیکخــواه اظهار کرد: هدف اصلی 
از انعقاد تفاهم نامه با اداره کل فنی و حرفه ای 
استان اصفهان، توســعه همکاری دو جانبه در 
راستای ارتقای کیفی فضای سبز شهر اصفهان 
است که با توجه به اهمیت کســب مهارت در 
تحقق این هدف، استفاده از تجارب اداره کل فنی 
و حرفه ای که در مقولــه آموزش های عملیاتی 
و تقویت مهارت ها تخصــص دارد، ضروری به 
نظر می رسد.وی در خصوص تعهدات سازمان 
پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان در این 
تفاهم نامه، تصریح کرد: نیازســنجی، تعیین 
محتــوا و برگزاری دوره های آموزشــی، تهیه و 
تدوین استانداردهای آموزشی مرتبط، همکاری 
در تدوین سرفصل های جدید و کاربردی و ارائه 
خدمات مشاوره در خصوص نگهداری فضای 
ســبز محوطه اداری این مجموعه از تعهدات 
این ســازمان اســت.رییس اداره تحقیقات، 
آموزش و ترویج ســازمان پارک هــا و فضای 
ســبز شــهرداری اصفهان درباره تعهدات اداره 
کل فنی و حرفه ای در تفاهم نامه امضا شده با 
اداره کل فنی و حرفه ای استان اصفهان، گفت: 
برنامه ریزی بــرای اجرای تعهدات آموزشــی 
در پرتــال آموزشــی آن اداره کل، بهره گیری از 
اساتید معرفی شده از سوی سازمان پارک ها در 
دوره های آموزشی و افزایش امکان دسترسی 
اعضا به آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی 
از جمله این تعهدات است.نیکخواه اظهار کرد: 
تعهدات مشترک دوجانبه نیز شامل استفاده از 
ظرفیت های دوطرفه جهت آموزش در بخش 
کشاورزی و فضای سبز شهری، همکاری جهت 
بازدیدهای آموزشی و کارآموزی در محیط کار 
واقعی مهارت آموزان،آ موزشی و همکاری جهت 

ارائه آموزش های رایگان به شهروندان است.

بازدید مدیرکل 
ارتباطات و 

امور بین الملل 
شهرداری اصفهان از 

مجتمع مطبوعاتی
علی معرک نژاد، مدیرکل ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری اصفهان 

از مجتمع مطبوعاتی بازدید کرد.

عکس خبر

روابط عمومی شرکت متروی منطقه اصفهان اعالم کرد

نظارت بر استفاده از ماسک در مترو
روابط عمومی شرکت متروی منطقه اصفهان اعالم کرد: پیرو مصوبات ستاد اســتانی مدیریت بیماری کرونا، الزام استفاده از ماسک در متروی این کالن شهر 
مورد تاکید و نظارت قرار می گیرد.بر اســاس مصوبات جلسه هشتم ستاد اســتانی مدیریت بیماری کرونا که در تاریخ هجدهم مردادماه برگزار شد، با توجه به 
بازرسی ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا مبنی بر استفاده از ماسک در سیستم حمل ونقل شهری به ویژه مترو و اتوبوس، از تمام مسافران مترو درخواست 
می شود هنگام استفاده از مترو از ماسک استفاده کنند.همچنین جهت سهولت در رفت و آمد شهروندان با مترو، خرید ماسک در تمام باجه های فروش بلیت 
در ایستگاه های متروی اصفهان امکان پذیر است؛ پیش از این نیز استفاده از ماسک توسط ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا الزامی اعالم شده بود.با توجه 
به حجم زیاد سفرهای درون شهری و افزایش ساعت کاری مترو، استقبال شهروندان در استفاده از مترو در ماه اخیر بسیار زیاد بوده است؛ عالوه بر استفاده از 

ماسک، اهمیت فاصله گذاری اجتماعی در کاهش شیوع بیماری کرونا مورد تاکید است.

فرهنگسراها یکی از مهم ترین اماکن فرهنگی به شمار 
می رود که به دلیل ارتباط نزدیک با خانواده ها می تواند 
بر روند فرهنگ سازی در خانواده موثر باشد، بنابراین 
شــهرداری منطقه پنج اصفهان در زیرمجموعه خود 
دو فرهنگسرا شامل سبحان، خانه فرهنگ اندیشه 
و دو کتابخانه به نام های شــهید طاهری و میرعماد 
دارد. با توجه به کمبود مــکان و امکانات الزم جهت 
برگزاری اجتماعات و کالس ها و کارگاه های آموزشی، 
احداث فرهنگسرای ادب در دســتور کار شهرداری 
منطقه پنج قرار گرفت که سال های زیادی در مباحث 

برنامه ریزی و بودجه شــهرداری قرار داشــت و در 
حال حاضر در مراحــل انتهایی عملیات اجرایی قرار 
دارد.این فرهنگسرا که در بیش از یک هزار مترمربع 
احداث می شــود، در شــورای نام گــذاری با عنوان 
»ادب« نام گذاری شد و بخش های مختلفی همچون 
سالن ورزشی، فضای آموزشــی و مجموعه اداری 
شــامل می شــود.احمد رضایی، مدیر منطقه پنج 
شهرداری اصفهان می گوید: فرهنگسرای ادب یکی 
از پروژه هایی است که در خیابان حسین آباد منطقه 
پنج واقع شده است و توسط معاونت عمران شهری 
شــهرداری اصفهان اجرا می شــود.وی با اشاره به 
پیشرفت حدود ۹۰ درصدی پروژه فرهنگسرای ادب، 
ادامه می دهد: مبلغ اجرایی پروژه مجموعه فرهنگی 
حسین آباد که در زمینی به وســعت ۳۷۰ مترمربع 
در ســه طبقه روی پیلوت و یک طبقــه زیرزمین در 

حال احداث اســت، ۱۵ میلیارد تومان است.مدیر 
منطقه پنج شــهرداری اصفهان با بیان اینکه پروژه 
فرهنگسرای ادب در زیربنای ۱۱۰۶ متر مربعی ساخته 
می شود، خاطرنشان می کند: در این پروژه زیرزمین 
۲۳۶ مترمربع، همکف ۲۱۶ مترمربع، طبقه اول ۲۱۶ 
مترمربع، طبقه دوم ۲۱۱ مترمربع و طبقه سوم ۱۷۷ 
مترمربع زیربنا دارد.وی در خصوص امکانات پروژه 
فرهنگسرای ادب، می گوید: ســالن های ورزشی، 
کالس های آموزشــی و ســالن های چندمنظوره و 
کارگاهی برای این مجموعه در نظر گرفته شده است.
رضایی تصریح می کند: ۱۶۰۰ مترمکعب خاکبرداری، 
۴۰۰ مترمکعب بتن ریــزی و ۵۸ تــن آرماتور برای 
احــداث این پروژه مورد اســتفاده قــرار می گیرد و 
احداث آن باعث ارتقای سطح فرهنگی، اجتماعی و 

ورزشی محله حسین آباد خواهد شد.

اعتبار 1۵ میلیارد تومانی برای احداث فرهنگسرای ادب

عکس: ایمنا

 اصفهان الگوی باغ شهرهای ایرانی در جهان بوده است، شهری برای نمایش تصویری از بهشت؛

تبلور معماری ایرانی در باغ  گل های اصفهان

باغ گل ها یکی از جاذبه های گردشــگری 
شهر اصفهان است که مجموعه ای کم نظیر 
از انواع گل ها و گیاهان را در خود جای داده و ویژگی های منحصربه فردی 
همچون وجوه چندگانه تفریحی، آموزشــی، فرهنگی و تحقیقاتی دارد.

اصفهان در سطح کشور و حتی جهان بیشتر با آثار تاریخی و بستر طبیعی 
خود شناخته می شود؛ جاذبه های کم نظیری همچون میدان نقش جهان 
و پل خواجو این شهر را به یکی از بهترین مقاصد گردشگری تبدیل کرده 
اســت.در کنار آثار تاریخی مشــهور، جاذبه های هیجان انگیز و آموزنده 
دیگری در نصف جهان وجود دارد که برای هر گردشگری می تواند جذاب 
باشد و یکی از این جاذبه ها، باغ گل هاست؛ مجموعه ای کم نظیر از انواع 
گل ها و گیاهان که فضایی دلنشین و لذت بخش را برای بازدیدکنندگان 
به ارمغان آورده است.باغ گل ها در زمینی به مساحت ۶۷ هزار مترمربع 
در حاشیه شمالی زاینده رود ایجاد شده اســت که از جمله ویژگی های 
منحصربه فرد این مجموعه می توان به وجوه چندگانه تفریحی، آموزشی، 
فرهنگی و تحقیقاتی آن و ارائه گونه های گیاهی متنوع اشــاره کرد که در 

کنار عناصر و سبک مختصات باغ های سنتی ایران، متبلور شده است.

اصفهان؛ شهری بر مبنای باغ
مریم قاسمی، دکترای معماری می گوید: اصفهان در طول تاریخ خود و 

تاریخ معماری و شهرســازی ایران، به عنوان »شهر باغ« شهرت داشته 
است و در دوره های مختلف همچون سلجوقی و صفوی، باغ های بسیار 
معروفی داشته ؛ شاکله شکل گیری این شهر تاریخی در دوره صفوی، 
بر مبنای باغ ها بوده است.وی با بیان اینکه مبانی چند هزارساله در هنر 
و معماری باغ سازی در ایران ریشه در کهن الگوها دارد، ادامه می دهد: از 
آغاز دوره معاصر شاهد هستیم که الگوهایی از هنر و معماری اروپا وارد 
این باغ سازی ها شده اســت که از جمله این موارد می توان به پارک ها 
اشاره کرد که در دوره پهلوی دوم با اجرای طرح ارگانیک، حاشیه زاینده رود 
محور سبز دیده شد و پارک های مختلفی در حاشیه آن احداث شد.این 
دکترای معماری با بیان اینکه اصفهان، شهری جهانی مطرح شده است، 
خاطرنشان می کند: این شهر جهانی، کشش و جاذبه های فراوانی را در 
خود جای داده است و جهانگردانی که در خصوص ویژگی های این شهر 
نوشته اند، به این موضوع نیز اشاره کرده اند که اصفهان همچون یک جنگل 
است که گنبدهایی بین سبزینگی آن نمایان است.وی تصریح می کند: 
در دوره معاصر رویکردی در نظر گرفته شد تا بتوانیم خدمات گردشگری 
متنوعی را در قالب باغ ها به گردشگران و شهروندان ارائه دهیم که با توجه 
به این موضوع، باغ گل ها، باغ پرندگان و دیگــر باغ ها در اصفهان ایجاد 
شد.قاسمی با اشاره به سنت های باغ سازی در جهان، اضافه می کند: با 
توجه به ثبت جهانی باغ ایرانی که نمونه آن همچون باغ کاخ چهلستون، 

باغ فین کاشان و باغ ارم شیراز است، می توان به هندسی بودن این باغ ها 
نیز اشاره کرد.

الگوهای باغ گل ها
وی تاکید می کند: قرار بود در الگو و طراحی منظر باغ گل های اصفهان، از 
باغ ایرانی، باغ انگلیسی و دیگر باغ های جهانی الگو گرفته شود؛ به عنوان 
مثال ســر در ورودی آن که توســط »محمد عمومی« طراحی شده ، از 
»زیگورات ها« الگو گرفته اســت.این دکترای معماری با اشاره به سر در 
ورودی باغ های ایرانی به عنوان یکی از مهم ترین ارکان این باغ ها، تصریح 
کرد: به رغم اینکه قرار بود برای ســاخت باغ گل هــا از الگوهای مختلف 
استفاده شود، اما اصل آن بر اســاس معماری ایرانی است و با توجه به 
اعتقادات گذشته که جهان از برخورد دو رود به وجود آمده و محل تالقی آنها 
درخت سیمره وجود دارد، این الگو در باغ گل ها اجرا شده است.وی با بیان 
اینکه تمام هنرهای ایرانی به باغ وابسته است، تاکید می کند: باغ سازی به 
هنر فرش ایرانی وابستگی بیشتری دارد، زیرا بافندگان فرش در دوره های 
مختلف از الگوهایی همچون چهارباغ استفاده کرده اند و می کنند.قاسمی 
با بیان اینکه در بخشــی از باغ گل ها الگوی فرش باغ اجرا شــده است، 
می افزاید: با توجه به اهمیت نظام کاشــت در باغ هــای ایرانی، مواردی 
همچون وجود درختان بلند در اطراف محور، گونه های همیشه سبز و تنوع 
رنگی گیاهان مورد توجه قرار می گیرد.وی با بیان اینکه »هزار تو« که در 
ورودی باغ گل ها وجود دارد، از باغ انگلیسی الگوگیری شده است، تصریح 
می کند: از دیگر موارد قابل توجه این باغ می توان به بخش های ارگانیک که 
با ماسه همراه است و از باغ های ژاپنی الگو گرفته شده  و کاکتوس ها که در 

فرهنگ کاشت باغ ایرانی جایی نداشتند، اشاره کرد.

اصفهان دوره صفوی؛ الگویی از بهشت

این دکترای معمــاری ادامه می دهد: با توجه بــه اینکه اصفهان الگوی 
شــهرباغ های ایرانی در جهان بوده ، شــهری برای نمایش تصویری از 
بهشت بوده است.وی تصریح می کند: بسیاری از بزرگان که می خواهند 
شــهر آرمانی خود را توصیف کنند، الگوی بهشت را به تصویر می کشند و 
به گفته »هانری استیرلن«، اصفهان در دوره صفوی به عنوان الگویی از 
بهشت ساخته شده بود که شهر بهشــت نیز با آب جاری، حوض کوثر و 
درختان سایه گستر شناخته می شود.قاســمی می گوید: یکی از موارد 
جذاب باغ های ایرانی، موضوع همنشینی رنگ هاست که در باغ گل ها این 
موضوع مورد توجه قرار گرفته است و می توان به خوبی آن را احساس کرد.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از مواردی که در باغ های ایرانی مورد توجه قرار 
گرفته، موسیقی آب است، می افزاید: بهتر است که با بازآفرینی باغ گل ها، 

آن را بیش از پیش به سمت باغ های ایرانی سوق داد.
این کارشناس معماری با بیان اینکه هنر باغ سازی در ارتباط با معماری 
و کشاورزی است، می گوید: در هر بنای ایرانی یک محور مورد توجه قرار 
گرفته است، باغ های ایرانی بر محور آب، مساجد بر محور قبله و اصفهان 

با توجه به وجود زاینده رود بر محور آب یا مادی ها ساخته شده است.



چهار شنبه 26  مردا د 1401 / 19 محرم 1444 / 17  آگوست 2022 / شماره 3602

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

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

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

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

مدیرعامل شــرکت فوالدمبارکه گفت: فضای رقابتــی ایجاب می کند که در 
مســیر حفظ و توســعه مزیت های رقابتی فعلی و ایجاد مزیت های جدید 
گام برداریم و باید این حرکت را در قالب گروه های کسب و کار انجام دهیم.

محمدیاســر طیب نیا مدیرعامل شــرکت فوالدمبارکه در پایان دومین روز 
از کارگاه طراحی مدل کســب وکار شرکت ســرمایه گذاری توسعه معادن و 
فلزات اظهار کرد: فضای رقابتی ایجاب می کند که در مســیر حفظ و توسعه 
مزیت های رقابتی فعلی و ایجاد مزیت های جدید گام برداریم. در این فضای 
رقابتی صرفا حرکت کردن نمی تواند برای ما ثمرات خوبی داشته باشد و باید 

حرکت خود را در قالب گروه های کسب و کار انجام دهیم.
وی افزود: باید با شناسایی مزیت ها، گروه و زنجیره ای که در آن قرار داریم 
را توانمند، از رقابت های کاذب پیشگیری و آن را به افزایش همکاری تبدیل 
کنیم؛ ورود به حوزه های جدید کســب وکار ، یکی از موضوعات مهم است و 
به همین خاطر با توجه به ظرفیت هــای جدیدی که در ایران وجود دارد الزم 

است به آن ها ورود کنیم.
مدیرعامــل فــوالد مبارکه بــا بیان اینکــه زنجیــره فوالد در حــال حاضر 
تقریبا اشــباع شــده اســت، گفت: اشــتراک دانــش ســازمانی یکی از 
مســائل مهمی اســت که باید بــه آن توجه شــود و برای رســیدن به این 
اهــدف بایــد تغییراتــی رخ دهــد، در حقیقت بایــد معماری ســازمانی 
 جدیــدی را رقــم بزنیــم و ســاختار و ترکیب ســهامداری در شــرکت ها

 را اصالح کنیم.
طیب نیا اظهار کرد: باید شــرکت های زیرمجموعه وارد کار تخصصی شــوند 
و فعالیت هایشان از هم تفکیک شــود تا در حوزه تخصصی خود رشد کنند. 
توسعه متوازن باید در زنجیره فوالد اتفاق بیفتد اما توسعه ها اکنون متوازن 
نیست. اگر این توســعه متوازن اتفاق نیفتد خودمان دچار زیان می شویم 

و به همین خاطر برای ایجاد این توازن باید برخی از طرح ها اصالح شود.
وی ادامه داد: یکی از حوزه های مهم بخش حمل ونقل است که اگر بخواهم 
آن را به موضوع اصالح ترکیب سهامداری متصل کنم، باید بگویم نیاز است 
اصالحاتی در این زمینه انجام شود. فوالد خوزســتان از شمال شرق کشور 
سنگ آهن، کنســانتره و گندله تامین می کند و از ســوی دیگر فوالد مبارکه 
از جنوب کشــور مواد اولیه برای مرکز تامین می کنــد. همچنین فوالد ارفع 
آهن اسفنجی مازاد دارد و این در حالی اســت که ما از گل گهر در سیرجان 
آهن اســفنجی خود را تامین می کنیم. البته از نظر تناژ ممکن است نتوانیم 
این اتفاق را به طور کامل رقم بزنیم؛ امــا می توانیم با بهینه کردن حمل ونقل 

جابه جایی هایی داشــته باشــیم حتی بدون اینکه ترکیب سهامداری ها را 
تغییر دهیم.

مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه گفــت: امــروز حمــل و نقل هایــی 
غیرضروری در کشــور انجام می شــود و به همین دلیل بایــد یک بازتوزیع 
برای حمــل مواد اولیــه بر اســاس منطقــه جغرافیایــی و ظرفیت حمل 
انجام شــود. فوالد مبارکــه تصمیم دارد واحد آهن اســفنجی تاســیس 
کند و این در حالی اســت کــه برخــی از شــرکت های زیرمجموعه فوالد 
مبارکــه نیــز قصــد تاســیس چنیــن واحدهــای تولیــدی را دارنــد. 
 شــاید بتوانیــم بر اســاس برخــی تصمیمــات از ظرفیت  هــای یکدیگر 

استفاده کنیم.
طیب نیا دربــاره معامالت درون گروهــی در گروه فوالد مبارکــه نیز گفت: 
آیین نامه های معامالتی فوالد مبارکه برگرفته از آیین نامه های دولتی است 
و بنابراین واگذاری پروژه ها با شرایط ویژه به شرکت های گروه کار دشواری 
اســت؛ اما می توانیم این کار را انجام دهیم که با لحــاظ رقابت در کیفیت و 
قیمت، مزیت هایی برای شــرکت های درون گروه در نظر گرفته و در هیئت 
مدیره تصویب شود که در شرایط مشابه اجازه داده شود در صورت برابر بودن 
کیفیت و قیمت ،درصدی از قراردادها را به شــرکت های گروه واگذار کنیم. 
در حوزه خدمات فنی مهندســی یا تولید برق و انرژی نیــز امکان دارد این 

اولویت ها گذاشته شود.

معاون بازســازی و مســکن روســتایی بنیاد مســکن انقالب اســالمی 
اســتان اصفهان گفت: ســازمان بنیاد مســکن انقالب اســالمی اســتان 
اصفهــان تشــکیل پرونــده  بــرای وام 200 میلیونــی تومانــی مســکن 
 روســتایی را انجــام داده و منتظــر تضمین نامــه ســازمان برنامــه

 و بودجه است.
مهدی صدر در خصوص آخرین وضعیت وام 200 میلیونی تومانی مســکن 
روســتایی گفت: هنوز چیزی به دســت ما نرســیده اســت و بــه عبارتی 
تضمین نامه ای که ســازمان برنامه و بودجه باید برای بانــک مرکزی ارائه 

دهد، اتفاق نیفتاده، اما سازمان بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان تمامی 
کار ها و تشــکیل پرونده ها را انجام داده و به محض اینکه تضمین نامه برای 
بانک مرکزی ارســال و به بانک های عامل ابالغ شود، ما منتظر مابقی کار ها 

نمی شویم و سریعا پرونده ها را به آن ها تحویل خواهیم داد.
باتوجه به تضمین نامه و گذشــت مدت زیادی از روند بــه جریان نیفتادن 
این موضوع نیاز هســت که هرچه ســریع تر اجرایی شــدن ایــن مهم در 
 دســت اقدام قرار گیرد تا شــاهد رونق مسکن روســتایی در کنار مسکن 

شهری باشیم.

در حال حاضر 15 دفتر پیشخوان دولت در سطح شهرها و روستاهای منطقه 
نجف آباد خدمــات آبفا را به مــردم ارائه می دهند که این امــر با همکاری 

شورای شهرها و دهیاری ها در روستاها عملیاتی شده است.
مدیــر آبفــا نجــف آبــاد گفــت: از ابتــدای ســال جــاری بــا متمرکز 
شــدن ادارات آبفــا در مرکــز نجــف آبــاد، خدمــات ازطریــق ســامانه 
 1522 و دفاتــر پیشــخوان در اختیــار مــردم منطقــه نجــف آبــاد

 قرار می گیرد.
جواد کاظمی افزود: در حال حاضر 15 دفتر پیشخوان دولت در سطح شهرها 
و روستاهای منطقه نجف آباد خدمات آبفا را به مردم ارائه می دهند که این 
امر با همکاری شورای شهرها و دهیاری ها در روستاها عملیاتی شده است.

وی، هدف از اجرای طرح را سرعت بخشیدن خدمات به مردم دانست و اظهار 
داشت: این پروژه به منظور ارائه سریع خدمات و انجام کلیه امور بدون نیاز به 
حضور فیزیکی در ادارات اجرایی شده که استقبال قابل توجه مردم منطقه 

را به همراه داشته است.
مدیر آبفای نجف آباد به دســتاوردهای اجرای این طرح پرداخت و تصریح 
کرد: کاهش محســوس مراجعه حضوری ارباب رجــوع به ادارات ،کاهش 
ترددهای غیرضروری شــهری و ترافیک ، افزایش سرعت و دقت رسیدگی 

به امور مردم و جلب رضایت ارباب رجوع، افزایش سالمت اداری و کاهش 
فساد اداری از طریق شفاف سازی فرآیندهای اداری، فراهم آوردن فرصت 
های بهتر برای کارمندان در جهت ارتقای علمی و حرفه ای خود و دسترسی 
سریع، آسان و به موقع مردم به خدمات مورد نیاز اداری در 24 ساعت شبانه 

روز، 7 روز هفته و تمامی روزهای سال است.

مدیرعامل فوالد مبارکه در دومین روز کارگاه طراحی مدل کسب وکار :

شکلگیریگروههایکسبوکار،مزیتهایجدیدرقابتیایجادمیکند
بنیادمسکناستاناصفهاندرانتظارتضمیننامهسازمانبرنامهوبودجه

ارائهصددرصدیخدمات23گانهآبفابهصورتغیرحضوری

درمنطقهنجفآباد
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