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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

 پلیس راهور می گوید مسیرهای دوچرخه سواری اصفهان غیر کارشناسی است
 و عضو شورای شهر هم معتقد است مسیرهای دوچرخه سواری باید استانداردسازی شود ؛

اصالح پس از اجرا !

شهردار مطرح کرد:

اصفهان؛ مبدع سامانه 
»به همراه« در کشور

شخصیت های شاخص 
 منطقه 3 اصفهان 
معرفی می شوند

20 هزار تن نهاده  دامی 
برای عشایر استان 

اصفهان تهیه شد

ابالغ 31 هزار و ۷01 هزار 
میلیارد تومان تسهیالت 

بانکی مصوبات سفر 
رییس جمهور به اصفهان

زواره؛ نگینی در 
دل کویر

تپه اشرف اصفهان در وضعیت 
اسفناکی قرار دارد؛
 بی تفاوتی میراث 
برای میراث!

فوالد مباركه»تندیس 
زرین جایزه ملی تعالی 

نگهداری و مدیریت دارایی 
ایران« را كسب كرد
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 توسعه فرهنگ کتاب خوانی در اصفهان
 با تقویت زیرساخت های مطالعه

اجرای تدریجی قانون سامانه مؤدیان 
مالیاتی و پایانه های فروشگاهی

 رنگ از  رخسار سیب سمیرم پرید
 قطب باغداری کشور ، زخمی از تیشه دالالن؛

دستگاه مناقصه گزار: شهرداری مبارکه

آگهی مناقصه عمومی

محمد مهدی احمدی – شهردار مبارکه م الف 1398331

نوبت دوم

مدت انجام کار )ماه(برآورد )ریال(رتبه مورد نیازعنوان پروژه

520/375/330/6925 راه و باندعملیات لکه گیری آسفالت و ترمیم ترانشه های سطح شهر

شرایط شرکت در مناقصه:
1- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: ارائه ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی بابت سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 1/020/000/000 ریال بحساب سیبای 0105193396003 بنام شهرداری مبارکه

2- شرکت کنندگان بایستی رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت را نمایند.
3- مهلت دریافت اسناد: متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی در روزنامه و سامانه »ستاد» تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1401/08/11 جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه 

تدارکات الکترونیک دولت مراجعه نمایند
4- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: مناقصه گران بایستی پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/08/21 در سامانه ستاد بارگذاری نمایند.

5- زمان بازگشایی پیشنهادات: ساعت 14:30 بعد از ظهر روز یکشنبه مورخ 1401/08/22 با حضور اعضای کمیسیون عالی معامالت در محل ساختمان شهرداری خواهد بود.
6- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات ارسالی مختار می باشد.

7- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارک مناقصه درج گردیده است. 
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واکنش آمریکا و کره جنوبی به پرتاب موشکی جدید کره شمالی
پرتاب موشک های بالستیک کره شــمالی با واکنش آمریکا و کره جنوبی روبه رو شده است.یک 
روز پس از آن که کره شمالی اولین پرتاب تسلیحات بالستیک خود در دو هفته گذشته را با پرتاب 
دو موشک کوتاه برد به سمت دریا انجام داد، مقامات نظامی آمریکا به این پرتاب موشکی واکنش 
نشــان دادند. فرماندهی مرکزی آمریکا در اقیانوس آرام در واکنش به پرتاب موشــکی اخیر کره 
شمالی گفت این پرتاب ها تاثیر بی ثبات کننده ای بر برنامه های موشک های بالستیک و تسلیحات 
هسته ای غیرقانونی کره شمالی خواهد داشت.همزمان نیز قرار شده رزمایش »طوفان هوشیار« 
به صورت مشترک با حضور  نیروهای کره جنوبی و آمریکا برگزار شود. این رزمایش به زودی  برگزار 
خواهد شد و حدود 140 هواپیمای جنگی کره جنوبی و حدود 100 آمریکایی در آن شرکت می کنند.کره 
شمالی برگزاری هرنوع رزمایش از سوی کره جنوبی با مشارکت آمریکا را خطرناک توصیف کرده و 
گفته است که به آن پاسخ خواهد داد. همزمان برخی کارشناسان می گویند پیونگ یانگ از برگزاری 
این رزمایش ها توسط کره جنوبی و آمریکا به عنوان فرصتی برای آزمایش سیستم های تسلیحاتی 
جدید و تقویت توان هسته ای و همچنین افزایش اهرم فشار در معامالت آتی با واشنگتن و سئول 

استفاده می کند.
 

رییس جمهور آلمان: 

برلین و مسکو اکنون روبه روی هم هستند
فرانک والتر اشتاین مایر، رییس جمهور آلمان اعالم کرد که مسکو و برلین اکنون در مقابل یکدیگر 
ایســتاده اند. وی عملیات نظامی روســیه در اوکراین را دلیل ارزیابی مجدد روابط دوجانبه عنوان 
کرد و افزود که بازگشــتی به رویاهای قدیمی وجود ندارد.به نقل از آرتی، فرانک والتر اشتاینمایر، 
رییس جمهور آلمان روز جمعه در محل اقامت رســمی خود، کاخ بلوو Bellevue، در ســخنرانی 
»وضعیت ملت« با عنوان »آنچه ما را به هم متصل می کند، ما را قوی تر می کند« در حضور نمایندگانی 
از سازمان های مختلف دولتی و همچنین سازمان های غیردولتی و جوانان از سراسر آلمان، بسیاری 
از مسائلی روز  مردم این کشور شــامل بحران هزینه زندگی در میان تورم فزاینده و بحران انرژی و 
همچنین جنگ در اوکراین را مطرح کرد.اشتاین مایر متعهد شد آلمان از اوکراین حمایت کند در واقع، 
او با توصیف روشنی از وحشت خاطرنشان کرد که این جنگ باعث  عمیق ترین بحرانی شده که آلمان 
متحد دوباره به خود دیده است.فرانک والتر اشــتاین مایر، حمله روسیه به اوکراین را یک رویداد 
مهم توصیف کرد و خطاب به ملت، تصمیم روسیه برای آغاز عملیات نظامی خود را در فوریه به عنوان 
یک رویدادمهم و تاثیرگذار در تاریخ  توصیف کرد.او اعتراف کرد که بسیاری از مردم آلمان با روسیه و 
مردم احساس نزدیکی و ارتباط دارند، موسیقی و ادبیات روسی را دوست دارند.وی با اشاره به ایده 
میخائیل گورباچف، رییس جمهور سابق اتحاد جماهیر شوروی در مورد یک خانه مشترک اروپایی، 

گفت: اما واقعیت جدید به این معنی است که هیچ جایی برای رویاهای قدیمی وجود ندارد.

ادعای نروژ درباره بازداشت جاسوس روسی
دولت نروژ ادعا کرده که یک جاســوس مرتبط با روسیه را شناسایی و بازداشت کرده است.آژانس 
امنیت داخلی نروژ در این ارتباط مدعی شده که جاسوس بازداشت شده روسی خود را به عنوان یک 
محقق دانشگاه برزیلی معرفی کرده بود و پیش تر ســال ها در دانشگاه های کانادا در زمینه مسائل 
امنیتی قطب شمال تحصیل کرده بود.اطالعات بیشتری از فرد بازداشت شده در دست نیست، اما 
مقامات نروژ ادعا کرده اند که دستگیری جاسوس مرتبط  با روســیه زمانی رخ داد که موضوعات 
مرتبط با اقامت و مدارک مهاجرتی او از  سوی پلیس مورد بازرسی  قرار گرفت.هنوز روسیه به این 
خبر واکنشی نشــان نداده و مقامات نروژ نیز اعالم نکرده اند  که آیا درباره بازداشت فرد ادعا شده 

تاکنون مذاکراتی را با مسکو انجام داده اند  یا خیر؟

توئیت تازه »رابرت مالی« علیه ایران:

 پیام ما به ایران ساده است!

مهر نوشت: در شرایطی که گفت وگوهای هســته ای با ایران به دلیل 
کارشکنی های طرف های غربی به ویژه واشنگتن متوقف شده است، 
»رابرت مالی«، نماینده آمریکا در امور ایران بامداد شــنبه با انتشــار 
پستی در حساب توئیتری خود به طرح ادعاهای مداخله گرایانه علیه 

تحوالت داخلی ایران پرداخت.
رابرت مالی در ادعای ضد ایرانی خود که مرتبط با گفت وگو با خبرگزاری 
فرانسه بود، گفت: »پیام ما به ایران ســاده است: کشتار مردم خود را 
متوقف کنید و از انتقال هواپیماهای بدون سرنشــین به روسیه برای 

کشتن اوکراینی ها خودداری کنید.«
اظهارات نماینده ویژه آمریــکا علیه ایران در حالی اســت که همواره 
گزارش هایی از برخوردهای وحشیانه پلیس آمریکا با زندانیان در این 
کشور منتشر می شود. به تازگی خبرگزاری فرانسه در گزارشی در مورد 
وضعیت زندانیان مسلمان در ایالت آالسکا اعالم کرده بود که مسئوالن 
زندان اغلب آن ها را گرســنه نگه می دارند و در ماه رمضان نیز به آن ها 

غذاهایی می دهند که از گوشت خوک تهیه می شود.
چند ســاعت پیش از طرح ادعای رابرت مالی نیز رویترز در گزارشی 
اختصاصی اعــالم کرده بــود که آمریــکا هفته آینــده اعتراضات در 
ایــران را در کانون توجه ســازمان ملل قــرار خواهد داد. بر اســاس 

یادداشــتی که در تشــریح این رویداد توســط رویترز مشاهده شده 
است، آمریکا و آلبانی روز چهارشنبه یک نشست غیررسمی در شورای 
امنیت ســازمان ملل برگزار خواهند کرد. گفته شده قرار است در این 
 نشست افرادی همچون شیرین عبادی و نازنین بنیادی توضیحاتی

 ارائه دهند.
 در این ارتباط ادعا شده است: »این نشست وضعیت زنان و دختران 
و گروه های اقلیت های مذهبی و قومی در ایران را برجسته خواهد کرد 
و فرصت الزم برای انجام تحقیقات معتبر و مستقل در مورد نقض های 
 حقوق بشــر توســط دولت ایران را ایجاد می کنــد.« همچنین گفته 
شــده که »جاوید رحمان«، بازپرس مســتقل ســازمان ملل در امور 
حقوق بشر در ایران نیز قرار اســت در این نشست که سایر کشورهای 
عضو ســازمان ملل و گروه های حقوقی نیز در آن شــرکت می کنند، 

سخنرانی کند. 
طی یادداشتی درباره نشست برنامه ریزی شــده آمریکا در سازمان 
ملل ادعا شده است: »این نشست بر استفاده مداوم غیرقانونی از زور 
علیه معترضان و پیگیری اقدامات ایران در برابر مدافعان حقوق بشر 
و مخالفان در خارج از کشور برای ربودن یا ترور آنها در تضاد با قوانین 

بین المللی تاکید خواهد کرد.«

محمد مهاجری، تحلیلگر مســائل سیاســی، به 
»نامه نیــوز« گفــت: »اینکــه تصور کنیــم میزان 
ناآرامی ها آنقدر گسترده است که کشور را به آشوب 
کشیده، تصور درســتی نیســت. حاال مثال کیهان 
می گوید یک صدم درصد کشــور هســتند یعنی 8 
هزار و نیم هــزار نفر و برخی هــم بگویند 200هزار 
نفر هر دو نزدیک بــه واقعیت نیســت. مخالفان 
آشوب ها ســعی می کنند تعداد شرکت کنندگان را 
کم اعالم کننــد و موافقان آن هم اغــراق می کنند 
اما مهم تر از آنکه میزان تعداد نفرات در آشــوب ها 
این است که ببینیم مطالبات مردمی که به خیابان 

می آیند، واقعی اســت یا خیر. نکته دیگر آن است 
که آیا کســانی که به خیابان نمی آینــد اعتراضی 
ندارند یا آنکه آنها هم معترض اند؛ اما می خواهند 
به روش های دیگری اعتراض خود را دنبال کنند و 
در شرایط کنونی ســکوت کرده اند؟ تا وقتی به این 
پرسش ها پاسخ ندهیم و البته ندانیم چه تعداد به 
خیابان ها می آیند، نمی توان گفت که این آشوب ها 
آرام می گیرد. حاال در این بین عــده ای ولو اندک 
می گویند که نظام باید سرنگون شود که دیگر این 
مطالبه نیســت و آنها برای جنــگ آمده اند که در 

جنگ هم که حلوا خیرات نمی کنند«.

این فعــال سیاســی همچنین دربــاره مهم ترین 
مطالبات عمومی بیان کــرد: »در کوتاه مدت باید 
ستاد بحرانی شــکل بگیرد تا امید را در دل جامعه 
زنده کند و اگر مطالبات همچنان بی پاســخ باقی 

بماند، نمی شود مهارش کرد.«

 تحلیلگر مسائل سیاسی:

باید امید را در جامعه زنده کرد

فعال سیاسی: 

»رییسی« فکر نمی کرد روزی مردم آرزوی دولت روحانی را  کنند
یک فعال سیاسی در گفت وگو با نامه نیوز درباره میزان تفاوت قائل شدن مردم بین ریاســت جمهوری رییسی و ریاست جمهوری حسن روحانی گفت: آقای 
رییسی روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان امسال 24 فعال سیاسی اعم از  6 اصالح طلب و 18 اصولگرا را به دفتر کارش دعوت کرد و نقطه نظرات آنها را درباره 
موضوعات گرفت.محمدرضا خباز  افزود: خانم راکعی در آن نشست به آقای رییسی گفت »شــما با نوع مدیریت چند ماه اخیرتان کاری کردید که مردم آرزوی 
دولت قبل را دارند«، آقای رییس جمهور زمانی که پاسخ صحبت های سیاسیون را می داد، به این جمله خانم راکعی پاسخ نداد ولی وقتی همه برای گرفتن عکس 
دسته جمعی آماده می شدند، آقای رییسی رو کرد به طرف خانم راکعی و گفت »مردم آرزوی هر دولتی را کنند، آرزوی دولت قبل را نخواهند کرد«. در واقع آقای 
رییس جمهور می خواست بگوید ما بهتر از دولت قبل عمل کردیم. این فعال سیاسی اصالح طلب اظهار کرد: اخیرا به میدان تره بار برای خرید رفته بودم، فردی در 
صف پشت سر من ایستاده بود و شروع به بدوبیراه گفتن به دولت کرد و ادامه داد »صد رحمت به دولت قبلی«. البته این روایت شاید به درد تصمیم گیری نخورد 

ولی جا دارد این دولت خودش افکارسنجی انجام دهد. این اقدام هزینه زیادی هم ندارد.

اظهار نظر روز

وز عکس ر

تشییع نمادین 
تابوتی با پرچم های 

 آمریکا و کانادا
 در هائیتی

دیپلمات روس استفاده از پهپادهای ایرانی را قاطعانه رد کرد
نماینده روسیه در سازمان ملل ضمن رد ادعای نماینده تل آویو درباره استفاده شدن پهپادهای ایرانی در 
جنگ اوکراین، گفت: هدف چنین اتهاماتی، اعمال فشــار بر شورای امنیت است.در ادامه تاکید مقامات 
روسی مبنی بر عدم استفاده از تسلیحات ایرانی از جمله پهپادهای انتحاری در عملیات نظامی ویژه در 
منطقه دونباس، »واسیلی نبنزیا« نماینده روسیه در سازمان ملل نیز بار دیگر ادعاهای غرب در این باره را 
رد کرد.نبنزیا شامگاه جمعه طی نشست شورای امنیت سازمان ملل با بیان اینکه طرح چنین ادعاهایی 
با هدف اعمال فشار بر شورای امنیت است، گفت مسکو این اتهامات را قاطعانه رد می کند.به نوشته وبگاه 
»ریانووستی«، وی این اظهارات را در واکنش به ادعاهای »گیلعاد اردان« نماینده رژیم موقت صهیونیستی 
در سازمان ملل مبنی بر استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین، مطرح کرد.این دیپلمات روس 
توضیح داد: »ما امروز از شنیدن اظهارات نماینده اسراییل در مورد ادعای استفاده از پهپادهای ایرانی در 

اوکراین متعجب شدیم. ما قبال چنین ادعاهایی را رد کرده ایم و اکنون نیز قاطعانه رد می کنیم«.
 

 تالش آمریکا برای برگزاری جلسه غیررسمی شورای امنیت
 با موضوع آشوب های ایران

آمریکا قصد دارد در یک جلسه غیررسمی شورای امنیت تحوالت اخیر ایران را مورد بررسی قرار دهد.
خبرگزاری رویترز در یک خبر اختصاصی نوشت ایاالت متحده به زودی  توجه سازمان ملل را به سمت 
»اعتراضات در ایران« معطوف خواهد کرد. این خبرگزاری در توضیح بیشتر با استناد به یادداشتی درباره 
این جلسه نوشته آمریکا و آلبانی،  یک همایش غیررسمی در خصوص این موضوع برگزار خواهند کرد.

در یادداشت مورد استناد رویترز چنین آمده است: »این جلسه سرکوب مستمر زنان و دختر و اعضای 
گروه های قومیتی و مذهبی در ایران را برجسته خواهد کرد.«

 

واکنش ایران به تالش آمریکا برای برگزاری نشست ضدایرانی 
غیررسمی شورای امنیت

نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در ســازمان ملل در واکنش به تقالی آمریکا برای برگزاری نشست 
غیررسمی شورای امنیت سازمان ملل، آن را تالشی برای پیشبرد اهداف سیاسی خود حتی به قیمت نقض 
قوانین بین المللی اعالم کرد. نمایندگی دائم جمهوری اسالمی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک 
جمعه شب به وقت محلی در واکنش به اخبار منتشره مبنی بر تالش آمریکا برای برگزاری نشست غیر 
رسمی شورای امنیت این سازمان در خصوص مسائل داخلی ایران تاکید کرد: با توجه به ریاکاری، استفاده 
از استاندارد دوگانه و اعمال گزینشی حقوق بشر، ادعاهای آمریکا در حمایت از زنان ایرانی را فریبنده و فاقد 
حسن نیت می دانیم. نمایندگی دائم جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل خاطر نشان کرد: براساس 
گزارش جامعه اطالعاتی ایران ، آمریکا متهم ردیف اول اغتشاشــات است. نمایندگی ایران در سازمان 
ملل تصریح کرد: ایاالت متحده و متحدانش به طور مداوم از چنین بستری )سازمان ملل( برای پیشبرد 
برنامه سیاسی خود حتی به قیمت نقض قوانین بین المللی و منشور ملل متحد سوء استفاده کرده اند.

 

تکذیب وقوع درگیری در مرز افغانستان
یک منبع آگاه امنیتی شایعات منتشر شده پیرامون وقوع درگیری میان نیروهای ایرانی و افغانستانی 
را تکذیب کرد.یک منبع آگاه با اشاره به نشر برخی شایعات پیرامون وقوع درگیری در مرزهای شرقی 
کشورمان میان نیروهای ایرانی و افغانستانی، اظهار داشت: هیچ عملیات و درگیری در مناطق مرزی 
شرق کشور میان نیروهای ایرانی و افغانستانی وجود نداشته و اخبار منتشر شده در این باره کذب است.

وی افزود: طی روزهای گذشته درگیری هایی در خاک افغانستان جریان داشته که مربوط به عملیات 
نیروهای افغانستانی در عمق علیه مواضع گروهک تروریستی داعش در این کشور بوده و ارتباطی به 

مناطق مرزی مشترک افغانستان و جمهوری اسالمی ایران ندارد.

کافه سیاست

پژوهشگرارشد مسائل استراتژیک:

اگر برجام احیا شود بعید 
است در آینده شاهد تشدید 

تنش ها باشیم 
یک پژوهشگر ارشد مسائل استراتژیک با بیان 
این که فشارهای داخلی آمریکا و تاثیر برگزاری 
انتخابات کنگره بر فضــای عمومی موثر بوده و 
موجب افزایش لفاظی ها شــده ،گفت: بایدن 
راه حل دیگری جز ادامه برجام نــدارد زیرا راه 
دیگری که جایگزین باشــد منجر به شکست 
مذاکرات می شود.دیاکو حسینی در گفت وگو 
با ایســنا در ارزیابی خود از اینکه آمریکایی ها 
اعالم کرده اند برجام دیگر جزو اولویت های آنها 
نیست، گفت: نزدیک شدن به انتخابات کنگره و 
فشارهای داخلی آمریکا باعث شده که سیاست 
های بایدن در ظاهر امر کامال متفاوت شــده و 
میل و رغبت کمتری نشــان دهد.وی تصریح 
کرد: بخش بزرگی از این مسئله به اوضاع جدید 
آمریکا بر می گردد؛ امــا بایدن راه حل دیگری 
غیر از مذاکره و ادامه برجام ندارد زیرا راه دیگری 
که جایگزین باشــد، مذاکرات شکســت می 
خورد.این پژوهشگر ارشد مسائل استراتژیک 
افزود: به رغم لفاظی به نظر نمی رســد تغییر 
بنیادین رخ داده باشــد بنابراین باید صبور بود 
این فشارها عمری دارد، سپری می شود و بعد از 
انتخابات کنگره باز هم دست بایدن برای پیشبرد 
مذاکرات بازتر می شود  و فکر نمی کنم تغییری 
رخ داده باشد.حسینی همچنین بیان کرد: تنش 
هایی که دو جانبه رخ داده باشد، فشارهایی که 
آمریکایی ها وارد می کنند و تحریم های جدید 
اتحادیه اروپا و کشاندن ایران به مسئله جنگ 
اوکراین، موضوعات برجــام را تحت تاثیر قرار 
داده است.وی اظهار داشــت: به دنبال ناآرامی 
ها و اتفاقاتی که در داخل کشور رخ داد و از سوی 
دیگر البی هایی که در کنگره صورت گرفت باعث 
شد فضای عمومی داخل آمریکا کمی متفاوت 
شود و همه این مســائل همزمان با فشارهای 
مربوط به انتخابات میان دوره ای کنگره موجب 
افزایش لفاظی ها شد.این پژوهشگر مسائل 
ارشد استراتژیک درباره تبعات به تعویق افتادن 
مذاکرات نیز گفت: مذاکرات تا به امروز هم به 

اندازه کافی طوالنی شده است.

بین الملل

AFP :عکس

سخنگوی وزارت خارجه:

 به زودی اشخاص و نهادهای 
 آمریکایی و کانادایی را 

تحریم می کنیم
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران گفت: 
به زودی اشــخاص و نهادهای آمریکایــی و کانادایی را به 
دلیل اقدامات عامدانه در حمایت از تروریسم و گروه های 
تروریستی، ترویج و تحریک به تروریسم، خشونت و نفرت 

پراکنی تحریم می کنیم.
ناصر کنعانی، ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاســخ به 
ســوال خبرنگاران در زمینه اقدامات مدنظــر وزارت امور 
خارجه در واکنش به تحریم های اخیر آمریکا و کانادا اظهار 
داشت: جمهوری اسالمی ایران براساس مصوبات مراجع 
ذی ربط و در چارچوب قواعد مرتبط و  سازوکارهای تحریمی 
مربوطــه و به عنوان عمــل متقابل، به زودی اشــخاص و 
نهادهای آمریکایی و کانادایی را به دلیل اقدامات عامدانه 
آنان در حمایت از تروریسم و گروه های تروریستی، ترویج 
و تحریک به تروریسم و خشونت و نفرت پراکنی که موجب 
اغتشاش، خشــونت، اقدامات تروریستی و نقض حقوق 

بشر علیه ملت ایران شده، تحت تحریم قرار خواهد داد.
آمریکا و کانادا در پی اغتشاشات اخیر در ایران ضمن صدور 
بیانیه ها و اظهارات مداخله جویانــه در چند نوبت اقدام به 
تحریم اشــخاص و نهادهای ایرانی کردند. اتحادیه اروپا و 
انگلیس نیز تحریم هایی را علیه ایران اعمال کرد که وزارت 
امور خارجه ایران در واکنــش و در اقدامی متقابل طی دو  
هفته اخیر تحریم هایی را علیه تعدادی از نها دها و اشخاص 

در انحادبه اروپا و انگلیس اعمال کرد.



یکشنبه 08  آبان  1401 /  4 ربیع الثانی  1444  /  30  اکتبر   2022 / شماره 3659 

تکذیب شایعه تغییر سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین
رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اســامی گفت: هیچ گونه بحثی در مجلس، کمیسیون 
انرژی و دولت، مبنی بر تغییر ســهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین نخواهیم داشت و به عنوان 
رییس کمیسیون انرژی به شدت این موضوع را تکذیب می کنم.فریدون حسنوند، با تکذیب شایعه 
تغییر سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین اظهار کرد: هیچ گونه بحثی در مجلس، کمیسیون انرژی 
و دولت، مبنی بر چنین مسئله ای نیست و به عنوان رییس کمیسیون انرژی به شدت این موضوع را 
تکذیب می کنم.وی به خانه ملت گفت: به هیچ عنوان بحث افزایش قیمت بنزین و تغییر سهمیه 
در دستور کار ما قرار ندارد.بر اساس این گزارش، اخیرا اخباری در فضای مجازی به نقل از یکی از 
اعضای کمیسیون انرژی مجلس به تعدد منتشر شد که حاکی از وجود برنامه ای برای افزایش 10 
تا 20 درصدی قیمت بنزین بود، کهبه تازگی فریدون حســنوند، رییس کمیسیون انرژی مجلس 

شورای اسامی، وجود چنین طرحی را از اساس تکذیب کرده است.
 

رشد 43 درصدی صادرات ایران به ترکیه
صادرات ایران به ترکیه طی ۹ ماهه نخست 2022 با رشد قابل توجه ۴۳ درصدی نسبت به مدت 
مشابه سال قبل به حدود 2.۶ میلیارد دالر رسید.آمارهای منتشر شده توسط اداره آمار ترکیه نشان 
می دهد مبادالت تجاری ایران با این کشور در ۹ ماهه نخست سال جاری میادی رشد 2۶ درصدی 
داشته و به چهار میلیارد و 80۹ میلیون دالر رسیده است. مبادالت تجاری دو کشور در مدت مشابه 

سال قبل سه میلیارد و 7۹۹ میلیون دالر اعام شده بود.
بر اساس این گزارش، صادرات ترکیه به ایران در ماه های ژانویه تا سپتامبر 2022 با رشد 11 درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 2 میلیارد و 21۳ میلیون دالر رسیده است. ترکیه 
در ماه های ژانویه تا سپتامبر سال قبل یک میلیارد و ۹۹0 میلیون دالر کاال به ایران صادر کرده بود.

واردات ترکیه از ایران در ۹ ماهه نخست امســال نیز رشد قابل توجه ۴۳ درصدی نسبت به مدت 
مشابه سال قبل داشته و به 2 میلیارد و 5۹۶ میلیون دالر رســیده است. ترکیه در ماه های ژانویه 
تا آوریل سال قبل یک میلیارد و 80۹ میلیون دالر کاال از ایران وارد کرده بود.تراز تجاری دو کشور 
طی ۹ ماهه سال جاری میادی به میزان ۳8۳ میلیون دالر به نفع ایران بوده است.پایگاه خبری 
کمیسیون اروپا )یورو اســتات( نیز در گزارشــی از صادرات بیش از هفت میلیارد مترمکعب گاز 
طبیعی ایران به ترکیه در ماه های ژانویه تا ســپتامبر 2022 خبر داده است.بر اساس این گزارش 
ایران در ۹ ماهه ســال جاری میادی هفت میلیارد و 80 میلیون مترمکعــب گاز طبیعی به ترکیه 
صادر کرده است. ایران در مدت مشابه ســال قبل هفت میلیارد و ۳۹0 میلیون مترمکعب گاز به 

ترکیه صادر کرده بود.
 

رشد ۷8 درصدی تولید اتوبوس تا پایان مهرماه
مدیرکل صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از ابتدای امسال تا پایان مهرماه رشد 
78 درصدی تولید اتوبوس و رشــد ۶ درصدی تولید مینی بوس و میدل باس محقق شــد.یدا...

توکلی الهیجانی افزود: طی چند ســال گذشته بســیاری از ظرفیت های تولید اتوبوس در کشور 
با وجود نیاز شــدید ناوگان داخل به اتوبوس های جدید و همچنین نوســازی بااســتفاده باقی 
مانده بود و متاسفانه پاســخ نیازها فقط از طریق واردات داده می شد.وی بیان داشت: با برنامه 
مرکزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از اواخر سال گذشته و ترغیب ارگان های مختلف به تامین 
نیازها از طریق تولید داخل، در عمل طی هفت ماهه اخیر شاهد رشد 78 درصدی تولید اتوبوس 
و رشد ۶ درصدی تولید مینی بوس و مبدل باس هســتیم.مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت 
خاطرنشان کرد: با استمرار این روند در ماه های آتی و ضمن تمرکز بر برنامه های هم افزایی میان 
 تولیدکنندگان داخلی در این عرضه، شاهد احیا و شــکوفایی این صنعت با پتانسیل باال در کشور 

خواهیم بود.

قطب باغداری کشور، زخمی از تیشه دالالن؛

رنگ از رخسار سیب سمیرم پرید

عطر، طعم و کیفیت سیب سمیرم همواره در کشور و 
حتی دنیا شهره بوده است به نوعی که باغ های سرخ 
و زرد قطب باغداری استان اصفهان همیشه ســهمی از صادرات سیب به 
کشورهای حاشیه خلیج فارس را به خود اختصاص داده اند.در حال حاضر 
10 درصد از سیب کشور در باغ های شهرستان ســمیرم تولید می شود؛ اما 
این روزها با کاهش برداشت سیب در این شهرستان عطر و بوی سیب در 
این منطقه کمتر به مشام می رسد.خشکسالی و سرما گرچه موجب زیان 
باغداران در این منطقه شده؛ اما حضور واسطه ها و دالالنی که به قیمت پایین 
از کشاورزان و باغداران سیب خریداری می کنند و با قیمت باال به مشتریان 
و مردم عرضه می کنند، تبر به ریشه سیب سمیرم زده و موجب بی رغبتی 
آنها به تولید شده است.باغات سمیرم به مساحت 18 هزار و 500 هکتار، هر 
ساله بیشترین تولید سیب ممتاز و درجه یک صادراتی را دارد که اگر تولید، 
فروش و صادرات آنها در مسیر درســت خود قرار گیرند می تواند منجر به 
درآمد و اشتغال زایی باالیی در شهرستان سمیرم شوند ولی اگر نگاهی به 
این شهرستان ۹۴ هزار نفری بیندازیم به خوبی متوجه می شویم که اثرات 
اقتصادی این تولیدات بسیار کمتر از میزان انتظار بهره وری از این سرمایه 

تولیدی است.

بازار سیب در دست دالالن!
مسعود مرادی، از جمله کشاورزانی اســت که در این منطقه چند هکتار باغ 

ســیب دارد؛ وی در گفت و گو با خبرنگار بازار در ارتباط با واســطه هایی که 
بازار ســیب را خراب کرده اند، می گوید: برخی از این واسطه ها با حضور بین 
کشاورزان و باغداران و تطمیع برخی از کشاورزان تاش می کنند قیمت سیب 
را پایین بیاورند تا سود بیشتری به جیب بزنند.وی می افزاید: اما سود بیشتر 
دالالن در سرمایه ای است که از دست کشاورز زحمت کش سمیرمی خارج 
می کنند؛ بنابراین بسیاری از کشاورزان این منطقه که روزگاری با رغبت زیاد 
اقدام به کاشت و برداشت ســیب می کردند، بی انگیزه شده اند.این باغدار 
سمیرمی ادامه می دهد: در این ارتباط جای خالی نظارت و بازرسی سازمان 
جهاد کشاورزی به وضوح پیداست؛ اداره جهاد کشاورزی سمیرم به عنوان 
متولی بخش کشاورزی و مدافع باغداران می تواند نسبت به قانونمند کردن 
عرضه سیب از باغات برای به حداقل رساندن ضرر و زیان کشاورز اقدام کند 
اما به دلیل عدم هماهنگی و وحدت کشاورزان فرصتی ایجاد شده که دالالن 
با حداقل قیمت سیب را از تولید کنندگان خریداری کنند.وی ادامه می دهد: 
در واقع دالالن همیشه در کمین نشسته اند تا محصول کشاورز را با قیمت 
اندک خریداری و به قیمت چند برابر بفروشــند در حقیقت درآمد اصلی به 
جیب اینها می رود و در این میان سازمان تعاون روستایی که مسئولیت خرید 
توافقی محصول کشاورزان را به عهده دارد بسیار دیر به خرید وارد می شود.

مشکات سیب سمیرم تنها به همین جا ختم نمی شود؛ با وجود اینکه سابقه 
باغداری سیب در سمیرم به چندین دهه و شاید چندین سده برسد؛ اما هنوز 
که هنوز است کارخانجات تولید وسایل و لوازم بسته بندی سیب مانند سبد، 

شانه و گراف در این شهرستان وجود ندارد و کشاورز سمیرمی مجبور است این 
تجهیزات را با قیمت های باالیی که هر سال با تورم روبه رو است خریداری کند 
تا بتواند سیب تولیدی خود را عرضه کند.از سویی دیگر نبود صنایع تبدیلی و 
سیاست های صادراتی مناسب باعث شده که باغداران مجبور به دورریزی 
محصوالت شان شوند.مجید محمدی، از دیگر باغدارانی است که به بازار می 
گوید: یکی از مسائلی که کشاورزان و باغداران با آن روبه رو هستند این است 

که بخش اعظمی از محصوالت شان هدر می رود و دورریز می شود.

دزدان درختی، آفت جدید تولید سیب
به گفته این باغدار، دزدان درختی اصطاحی است که آنها ساخته اند به این 
خاطر که این افراد در زمان هایی که هنوز سیب ها به قدر کافی نرسیده اند به 
درختان حمله ور می شوند و بخش زیادی از این سیب ها پای درخت می 
ریزد و باغدار دیگر نمی تواند آنها را در پروسه عرضه قرار دهد و هدر می رود و 
حیف و میل می شود.یک کارشناس اقتصادی نیز در این ارتباط به بازار می 
گوید:  نبودن صنایع تبدیلی کافی، سیاست های صادراتی مناسب و ورود 
دیر هنگام مراکز دولتی برای خرید محصول کشاورزان سه عاملی است 
که در باعث گایه های باغداران و دور ریزی محصوالت شــان شده است؛ 
محصوالتی که گاهی خام فروشــی هم گریبان شان را می گیرد و فرصت 
های ســرمایه ای که در آن نهفته اســت را از بین می برد.یزدان اسدیان 
می افزاید: به گفته کارشناســان، خام فروشی همان طور که در کاالهایی 
مانند نفت و گاز و صنایع پتروشــیمی موجب از دست دادن فرصت های 

سرمایه ای است باعث شده صادرات سیب با مشکل مواجه شود.

زخمه ضعف سیاست های صادراتی بر تن سیب

وی تاکید می کند: در حقیقت ضعف سیاست های صادراتی در ارتباط با 
کاالهایی مانند سیب که می توان با فرآوری و صنایع تبدیلی ارزش افزوده 
بیشــتری از آن به دست آورد باعث شــده که این محصول نتواند آنطور 
که باید و شاید در بازارهای صادراتی بدرخشد.صنایع تبدیلی و فرآوری 
محصوالت کشاورزی اکنون زیر مجموعه سازمان جهاد کشاورزی است. 
در این رابطه مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان در گفت و گو با بازار می گوید: در حال حاضر تنها یک کارخانه در 
سمیرم نسبت به فرآوری سیب سمیرم به صورت آب میوه و کنستانتره 
فعالیت می کند که کافی نیست و همین موضوع باعث شده که ما نتوانیم 
به شکل درستی در فرآوری این محصول موفق باشیم.در کنار تمامی این 
مشکات امسال سیب سمیرم درگیر مشکات سرما و خشکسالی بی 
سابقه هم شده است و به گفته مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سمیرم، 
این نکته باعث شد که برداشت سیب تا 50 درصد کاهش یابد.خشکسالی 
ســال های اخیر و آفت ها مشکات تولیدکنندگان ســیب در سمیرم را 
که یکی از قطب های تولید ســیب در کشور اســت چندین برابر کرده تا 
جایی که به گفته رییس اداره جهاد کشاورزی سمیرم امسال با کاهش 
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مواجه بوده ایم.

مدیر کل هماهنگی امور ســرمایه گذاری و اشــتغال 
استانداری اصفهان گفت: ۳1 هزار و 701 میلیارد تومان 
تسهیات بانکی برای اجرای 2 هزار و 1۴ طرح مصوبه 
سفر رییس جمهور به اســتان اصفهان پیش بینی و 
اباغ شد.محســن ایروانی  اظهار کرد: ۳1 هزار و 701 
میلیارد تومان تسهیات بانکی به صورت تفکیک شده 
برای پرداخت توسط شبکه بانکی در نظر گرفته شده 
که بخشــی از آن ها مربوط به واحد های اقتصادی و 
طرح های سرمایه گذاری است.وی ادامه داد: پرداخت 
1۳ هزار میلیارد تومان از این تسهیات به بانک ملی و 

چهار هزار میلیارد تومان نیز به بانک کشاورزی واگذار 
شده اســت.مدیر کل هماهنگی امور سرمایه گذاری 
و اشتغال اســتانداری اصفهان اظهار داشت: به دلیل 
پاره ای مسائل از قبیل گذر زمان، ازدحام کاری در شبکه 
بانکی و نیز استفاده متقاضیان از ســایر منابع، لزوم 
بررســی مجدد طرح های مصوب مد نظر قرار گرفت.

ایروانی خاطر نشان کرد: در پی این رویکرد، با دستور 
استاندار، کمیته ای با حضور مسئوالن بانک ها و مدیران 
دســتگاه های اجرایی تشکیل شــد و به طور مجدد 
طرح هایی که در سفر رییس جمهور تصویب شده بود 
دقیق و کارشناسانه مورد بررسی قرار گرفت.وی بیان 
کرد: از مجموع 2 هزار و 1۴ طرح موضوع سفر رییس 
جمهور به استان اصفهان تا امروز ۶52 طرح با مبلغ 17 
هزار و ۳00 میلیارد تومان بررســی مجدد شد و از این 

تعداد 5۶0 طرح با مبلغ ۹ هزار و ۴00 میلیارد تومان به 
تصویب رسید و 5۴0 طرح نیز با مبلغ چهار هزار و ۳5۶ 
میلیارد تومان به شــبکه بانکی معرفی شد.مدیر کل 
هماهنگی امور ســرمایه گذاری و اشتغال استانداری 
اصفهان افزود: 52 درصد از این طرح ها به طور مجدد 
در استان بررسی شده و 28 درصد مصوب شده و 15 
درصد هم معرفی شده است.وی  گفت: معرفی طرح ها 
با مقاطع زمانی سه ماهه به شبکه بانکی انجام می شود 
تا با دقت بیشتر بتوانند برای این طرح ها تامین اعتبار 
کنند. رییس جمهور به همراه جمعی از اعضای هیئت 
دولت در بیست و پنجمین سفر استانی خود  به استان 
اصفهان سفر کرد. در آستانه این سفر میز های ارتباطات 
مردمی استان اصفهان تشکیل شــد تا مردم بتوانند 
مسائل و مشکات خود را با مسئوالن در میان بگذارند.

ابالغ 31 هزار و ۷01 هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی 
مصوبات سفر رییس جمهور به اصفهان

خبر روز

 در نشست بررسی مشکات فعاالن اقتصادی در اتاق بازرگانی اصفهان
  مطرح شد:

 اجرای تدریجی قانون سامانه مؤدیان مالیاتی 
و پایانه های فروشگاهی

رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: قانون سامانه مؤدیان مالیاتی و پایانه های فروشگاهی 
تا پایان سال 1۴02 به صورت تدریجی اجرا می شود.در نشست بررسی مشکات فعاالن اقتصادی 
که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شــد، داود منظور با بیان اینکه دولت پذیرفته قانون پایانه های 
فروشگاهی و سامانه مؤدیان که قرار بود از اردیبهشت 1۴00 اجرا شود به صورت تدریجی اجرا کند 
گفت: اجرای این قانون از شرکت های بورسی آغاز شده و تا پایان سال 1۴02 به تدریج اجرا می شود 
و با اجرای قانون پایانه های فروشــگاهی و سامانه مؤدیان بســیاری از مشکات و کشمکش ها 
بین ســازمان امور مالیاتی، ممیزان و مؤدیان رفع می شــود.وی درخصوص بخشــودگی جرائم 
مالیاتی هم گفت: در تاخیر های طوالنی با احراز شرایط، حداکثر بخشودگی ۳0 درصد است، اما در 
موارد استثنایی و در صورت تشخیص مراجعی مانند ستاد تســهیل می توانیم میزان بخشودگی 
را افزایش دهیم، اما سیاســت ما دادن اختیار بیشــتر به مدیران کل اســتانی برای بخشودگی 
جرائم نیست و طبق بخشنامه جدید هرچه مؤدی در پرداخت مالیات خود تاخیر بیشتری داشته 
باشد، از بخشودگی کمتری بهره مند می شود.رییس سازمان امور مالیاتی کشور درباره تشخیص 
علی الرأس ماموران مالیاتی هم گفت: فعاالن اقتصادی اسناد درآمد ها و هزینه های خود را حفظ 
و ارائه کنند و اگر در زمان رسیدگی مستندات تحویل شود، تشخیص علی الرأس نباید به تشخیص 
وارد شود.منظور با بیان اینکه مؤدیان باید تخلفات احتمالی ماموران مالیاتی را در مرحله تشخیص 
به دادســتانی منعکس کنند تا به آن رسیدگی شود و اگر از مرحله تشــخیص نیز گذر کرده بودند 
نیز ظرفیت های قانونی برای رسیدگی به عدم رعایت عدالت و انصاف وجود دارد.عباس مزیکی، 
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان هم در این نشســت با بیان اینکه گاهی تشخیص ممیزان و 
ماموران مالیاتی نادرست بوده اظهار داشــت: برخی اوقات این تشخیص های نادرست ناشی از 
اطاعات اندک یا ناقصی است که از سوی مؤدی در اختیار ممیز قرار گرفته و امیدواریم با استقالی 
که هیئت های حل اختاف مالیاتی پیدا کرده اند این مشکات به حداقل برسد.مشکات مؤدیان 
مالیاتی و شرکت ها ناشی از معامله با شــرکت های صوری و کاغذی و مطالبه مالیات مضاعف از 
مؤدیان، درخواست تفویض 100 درصدی به مدیرکل امور مالیاتی استان برای بخشودگی و تقسیط 
جرائم مالیاتی، مشکات مربوط به ارزش منصفانه و تشخیص های علی الرأس ماموران مالیاتی 
و ممیزان، مشکات صادرکنندگان در حوزه معافیت مالیاتی و رفع تعهد ارزی و ماک قرار گرفتن 
ارزیابی گمرک و بانک مرکزی، تامین نشدن زیرساخت های اجرای قانون پایانه های فروشگاهی 
و سامانه مؤدیان و شفاف نشــدن ابهامات موجود برای مؤدیان از جمله موارد مطرح شده در این 

نشست بود.

کافه اقتصاد

گزارش

مدیرکل امور عشایر اصفهان از تهیه حدود 20 هزار تن انواع نهاده های دامی برای عشایر این استان در سال جاری با هدف تامین خوراک دام در ماه های سرد سال خبر 
داد.مختار اسفندیاری در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: این نهاده ها توسط شرکت های تعاونی عشایری تهیه شده است و از آبان تا اسفند بین عشایر استان توزیع خواهد 
شد.وی ادامه داد: با توجه به بارش های نه چندان کافی در یک سال اخیر و کاهش رشد علوفه در مراتع کشور، تهیه و توزیع نهاده های دامی ضروری است.مدیرکل امور 
عشایر استان اصفهان با اشاره به اهمیت ارائه تسهیات به این قشر پرتاش اضافه کرد: تخصیص اعتبارات مناسب برای عشایر با هدف افزایش تاب آوری آنان و بهبود 
تولید باید بیش از قبل از سوی متولیان مد نظر قرار گیرد.اسفندیاری با بیان اینکه امسال ۹0 میلیارد تومان تسهیات اعتباری برای عشایر استان اصفهان مصوب شد، 
اظهارداشت: چهار میلیارد و 700 میلیون تومان نیز به غیر از رقم مورد اشاره تخصیص یافته است.وی خاطرنشان کرد: این تسهیات بیشتر در کشت گیاهان دارویی، 
پرواربندی، تولید صنایع دستی و توسعه گردشگری مورد استفاده قرار می گیرد.شمار عشایر استان اصفهان بالغ بر ۶0 هزار نفر در قالب 11 هزار خانوار است، عشایر ایل 
بختیاری از خوزستان به شهرستان های فریدون شهر، چادگان و فریدن در غرب اصفهان کوچ می کنند و عشایر ایل قشقایی از بوشهر، فارس و کهگیلویه و بویراحمد 

رهسپار شهرستان های سمیرم، دهاقان و شهرضا در جنوب استان می شوند.

20 هزار تن نهاده  دامی برای عشایر استان اصفهان تهیه شد

برداشت زغال 
اخته در بالروس

فصل برداشــت زغال اخته در 
باروس با برداشــت آخرین 
محصوالت در برست، در ۳50 
کیلومتری مینسک، پایتخت 
باروس به پایان رسید. نمایی 
از یک مزرعه زغال اخته که در 
اواســط قرن بیستم تاسیس 
شد و به طور متوسط بین 5 تا 
10 تن محصول تولید می کند را 

مشاهده می کنید.

وز عکس ر

سخنگوی صنعت آب کشور:

کشور درگیر تنش آبی است
سخنگوی صنعت آب با تاکید بر این که تمام 
کشور درگیر تنش آبی است، گفت: استان های 
تهران، اصفهان، خراســان رضوی، سیستان 
و بلوچستان و استان های شمال غرب، باید 
مدیریت مصرف بیشــتری داشته باشند.به 
گزارش بازار، فیروز قاسم زاده افزود: بر اساس 
شاخص های بین المللی ایران در شرایط تنش 
آبی به سر می برد و تمام تاش ها در مدیریت 
منابع آبی به این سمت است که در درجه اول، 
در حوزه آب شرب مشکل و هیچ گونه قطعی در 
شهرها و روستاها نداشته باشیم.وی گفت: بر 
اساس آماری که از بارندگی ها در ایستگاه های 
مبنای وزارت نیرو در حال ثبت است، با گذشت 
حدود یک ماه از ســال آبی جدیــد، به طور 
متوسط در کشور حدود ۳ میلی متر بارندگی 
ثبت شده است.سخنگوی صنعت آب اضافه 
کرد: تمرکز ایــن بارندگی ها در اســتان های 
شمالی کشور بوده و قاعدتا استان های فات 
مرکزی و جنوبی و دامنه های البرز و زاگرس، 
بارش چندانی را دریافت نکرده اند. در مقایسه 
با سال قبل ۴۴ درصد و در مقایسه با بلندمدت 
5۹ درصد کاهش بارندگی داشته ایم.مدیرکل 
دفتر داده های آبی شرکت مدیریت منابع آب 
ایران با اشاره به سه سال خشکسالی متوالی 
و کاهش شدید روان آب های کشور، ادامه داد: 
از ابتدای سال، 880 میلیون مترمکعب ورودی 
مخازن سدهای کشور بوده که 12 درصد کاهش 
نسبت به سال گذشته نشان می دهد. با وجود 
کنترل هایی که برای کاهش خروجی ها داشته 
ایم، حدود 1۹50 میلیــون مترمکعب یا یک 
میلیارد و ۹50 میلیــون مترمکعب خروج از 
مخازن ســدها را شــاهد بودیم که 11 درصد 
کاهش داشته است.وی گفت: اگر بخواهیم 
با شــرایط عادی مقایســه کنیم، معموال در 
مهر مــاه، حدود 2 و نیم میلیــون مترمکعب 
خروجی از مخازن ســدها اتفاق می افتاد که 
امســال کاهش 500 میلیون مترمکعبی رقم 
خورده است.سخنگوی صنعت آب تاکید کرد: 
برنامه ریزی ها برای جلوگیــری از قطع آب 
اتفاق افتاده، اما الزمه تدوام آن تا زمان آغاز 

بارش های پاییزه ، کمک مردم است.

عکس: فرارو
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زواره یکی از زیباترین شهرهای باستانی و کهن ایران است که در مجاورت دشت 
کویر قرار گرفته و طبیعت ســحرانگیز کویری را هم نشان تان می دهد. قدم به 
قدم این شــهر را خانه های کاه گلی فراگرفته اند و زندگی سنتی در شریان های 
زواره به خوبی حس می شود. زواره، شــهری کوچک در 10 کیلومتری شمال 
شرقی شهرستان اردستان، استان اصفهان است، از قرن چهارم این شهر با نام 
مدینه السادات شهرت یافت و پس از آن در ســال های آینده به مرکزی برای 
علم، ادب و فرهنگ تبدیل شد. برای همین هم در تاریخ، از این شهر زیاد نام 
برده شده اســت. در ادامه  می خواهیم با هم قدم در کوچه  و پس کوچه های 
 زواره بگذاریم و به گذشته ســفر کنیم، از شکوه معماری گذشتگان حظ ببریم
  و ساده زیســتی را بــه عنــوان اصالتــی گران بهــا از نزدیــک ببینیــم.

 با ما همراه باشید.

مسجد جامع چهار ایوانی
اول از همه به دوره سلجوقیان سفر می کنیم و به دیدن اولین مسجد چهار ایوانی 
ایران می رویم. مسجد جامع چهار ایوانی زواره بیش از ۷۰۰ سال قدمت دارد و 
روزگاری صحنه مبارزات و فعالیت های روحانی مبارز، حسن مدرس بود. شکوه 
این مسجد از همان ابتدا جلوه گری می کند و شما را به دیدار فرا می خواند. کافی 
است صحن چهار گوش، ایوان های چهار گانه، شبستان، رواق، گنبدخانه، مناره 
یا حتی سردر مسجد و کاشی کاری های بی نظیر آن را ببینید تا ذوق، هنر و مهارت 
سازندگان را به خوبی درک کنید!مساحت این مسجد مستطیلی، به ۱۲۰۰ متر 
مربع می رسد و در ساخت آن از آجر، گچ، سنگ و خاک استفاده شده است. اگر 
عاشق هنر و معماری هستید، از این مسجد دیدن کنید و عکس های یادگاری 

و توریستی به ثبت برسانید تا خاطرات سفرتان ابدی شود.

کویر دق سرخ
نمی شود از جاهای دیدنی زواره حرف زد و به کویر زیبای آن اشاره نکرد. جایی که 

روزها، قدم زدن 
روی تپه های شنی آن شما را سر ذوق می آورد و شب ها، در 

سکوت و آرامش، آســمانی بی همتا را نشــان تان خواهد داد. کویر دق سرخ 
در شمال شرق زواره قرار دارد و طول و عرض آن به ترتیب به ۵۹ و ۲۰ کیلومتر 
می رسد. در مرکز این کویر، تپه شــنی بزرگی واقع شده که آشیانه عقاب های 
منطقه است.در این منطقه کوه های کم ارتفاع و پوشش گیاهی با نام جنگل های 
تاغ را خواهید دید که در مجاورت دریاچه نمک یا شــوره زار دق قرار دارند. اگر 
اهل عکاسی از حیات وحش هستید، در جنگل تاغ می توانید از چکاوک کاکلی، 
پایکا، روباه، شغال، جغد و باز عکس  های خارق العاده ای بگیرید.اما دیدنی های 
کویر دق سرخ به این موارد محدود نمی شود. چراکه در دل این کویر ذخایر طال، 
سرب، نمک و حتی نفت هم وجود دارد که ارزش آن را بیش از پیش به ما نشان 
می دهند!در این کویر شگفت انگیز می توانید افرادی را ببینید که در حال پرورش 
شتر هستند. سواری با شــتر را در کویر دق ســرخ امتحان کنید و به سفرتان 

چاشنی هیجان بیفزایید.

قلعه سنگ بست

پس از قلعه الموت در قزوین، مستحکم ترین و بزرگ ترین قلعه کشور، قلعه 
سنگ بست زواره است. بنایی بسیار قدیمی که در بافت سنتی شهر قرار دارد و در 
قرن پنجم هجری پی ریزی شده است. در آن موقع ابوعلی دهدار که از نزدیکان 
حسن صباح بود، دستور ساخت این قلعه بزرگ را صادر کرد تا به کمک آن، در 
مواقع لزوم از شهر دفاع کنند .این بنا از بخش های مختلفی که شامل برج های 
دیده بانی، انبار، اسطبل، قراول خانه و قسمت های اصلی و مسکونی هستند، 
ساخته شده اســت. جنس قلعه مثل بافت خانه های قدیمی زواره از خاک، 
خشت خام و گل است و ارتفاع دیوارهای آن به ۱۲ متر می رسد. در چهار گوشه 

قلعه نیز چهار برج 
دیده بانی وجود دارد. قلعه نظامی ســنگ  بست، در دو طبقه ساخته شده و در 

فهرست آثار ملی کشور نیز به ثبت رسیده است.

یخچال سنتی زواره
بنایی که دو ساختمان دارد و یکی از ساختمان ها دارای گنبدی مخروطی شکل 
اســت و مقداری برف روی زمین و روی ساختمان نشسته است.حتی در دل 
کویر هم انسان برای خوراک خود نیاز به یخچال دارد. در گذشته که یخچال های 
امروزی وجود نداشــتند، مردمان زواره در فصل زمســتان و شب ها، آب را در 
یخچالی ســنتی در دل زمین جمع می کردند تا یخ بزند. ســپس روزها یا در 
فصل تابستان از آن اســتفاده می کردند.این یخچال سنتی هم اکنون به یکی 
از جذاب ترین جاهای دیدنی زواره تبدیل شده است و در فهرست جاذبه های 
تاریخی آن قرار دارد. این بنا به حالت مخروطی شــکل اســت که دیواره های 
ضخیمی دارد. یخچال سنتی زواره از ارزشمند ترین بناهای گذشتگان بوده که 

در سفر به این شهر می توانید آن را از نزدیک ببینید.

مناره مسجد پامنار زواره

یکی دیگر از جاهای دیدنی زواره، مسجد پامنار است. قدمت بخش شبستان 
مسجد به دوره ساسانیان برمی گردد و پنج محراب تاریخی آن از یادگاری های 
دوره سلجوقیه هســتند.مناره این بنا ۲۰ متر ارتفاع دارد و طبق کتیبه  ای که با 
خط کوفی در آن پیدا شده، سال ساخت آن ۴۵۱ هجری شمسی است. پس 
از مناره ساوه، مناره مســجد پامنار زواره دومین مناره کتیبه دار ثبت شده در 
کشور محسوب می شود. بانی اصلی این مســجد شخصی به نام محمد بن 

ابراهیم است.

خانه هشت بهشت نیری
یکی دیگر از جاذبه های هنری و معماری زواره، خانه هشت بهشت نیری نام 
دارد. این خانه زیبا، هشت ضلعی است و هم اکنون به عنوان فاطمیه شهر برای 
برگزاری مراسم های مذهبی کاربرد دارد.خانه هشت بهشت توسط حاج سید 
میرزا علی رضا نیری در دوره قاجاریه ساخته شده است. این بنای دو طبقه ای، 
شامل سه بخش اصلی صحن غربی، صحن شرقی و کل ساختمان می شود. 
جایی که این خانه شما را شگفت زده خواهد کرد، وجود دو حیاط مجزاست که 
برای گرفتن عکس های یادگاری حرف ندارد.در میانه بنا نیز یک حوض بیضی 
شــکل وجود دارد و خانه را بیش از پیش زیبا کرده است. خوشبختانه این اثر 

تاریخی نیز در فهرست آثار ملی ایران قرار دارد.

کاخ امیر آباد
کاخ ها معموال از باشــکوه ترین آثار تاریخی به جا مانده از گذشتگان هستند. 
در زواره نیز کاخی به نام امیرآباد از دوره قاجاریه به جای مانده که در دو طبقه 
ساخته شده است. این کاخ به دســتور سهام السلطنه که از محافظان راه های 
این منطقه در دوره ناصرالدین شاه بود، در همسایگی کویر ساخته شد تا محل 
استقرار و اسکان او و همراهانش در فصل زمســتان باشد. اگر از کاخ امیرآباد 
بازدید کردید، حتما داخل بنا را هم که با سبک معماری اصیل و ایرانی ساخته 

شده است، تماشا کنید!

بازار تاریخی زواره

از دیگر یادگاری هــای عصر قجر در زواره، بازار تاریخی آن اســت. جایی که در 
نزدیکی حسینیه بزرگ شهر و امامزاده یحیی قرار دارد و به دست محمد حسین 
خان عامری ساخته شده است. این بنا به علت نداشتن ایمنی کافی، متروکه 

مانده و هیچ کاالیی در آن به فروش نمی رسد.

زواره؛ نگینی در دل کویر

مفاد آراء
8/47  آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون تعيين 

تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر آراء صادره هيئت موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان لنجان تصرفات 
مالکانــه و بالمعارض متقاضي ذيل محرز گرديده اســت. لذا مشــخصات 
متقاضي وامالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز در روزنامه هاي تعيين شده توســط اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمي لنجان آگهي ميشود در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک لنجان تسليم و 
پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکيت صادر  خواهد شد. 
 1401 /04 1- راي شــماره 140160302015000199 مــورخ 25/
آقــای ابراهيــم عطائــی کچوئــی فرزنــد نصرالــه نســبت به شــش 
دانــگ يکبــاب خانــه بــه مســاحت 215/95 متــر مربــع مفــروز از 
 پــالک 107- اصلــي واقــع در زرين شــهر  بخــش 9 ثبــت اصفهان

 مع الواسطه خريداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/08

م الف: 1391888 مصطفي شمســي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک 
لنجان 

مفاد آراء
8/48 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون تعيين 

تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر آراء صادره هيئت موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان لنجان تصرفات 
مالکانــه و بالمعارض متقاضي ذيل محرز گرديده اســت. لذا مشــخصات 
متقاضي وامالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز در روزنامه هاي تعيين شده توســط اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمي لنجان آگهي ميشود در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضي اعتراضي داشــته باشــند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خــود را به اداره ثبت اســناد و امالک لنجان 

تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت 
 انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکيت صادر 

 خواهد شد. 
 1401 /06 1- راي شــماره 140160302015000327 مــورخ 27/
آقــای حميدرضــا قاســمی فرزنــد محمــد نســبت بــه شــش دانگ 
يکبــاب خانــه بــه مســاحت 140/67 متــر مربــع مفــروز از پــالک 
قــع در زريــن شــهر  بخــش 9 ثبــت اصفهــان  107- اصلــي وا

 مع الواسطه خريداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/08

م الف: 1391719 مصطفي شمســي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک 
لنجان 

مفاد آراء
8/49 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون تعيين 

تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابــر آراء صــادره هيئــت موضــوع قانــون تعييــن تکليــف وضعيت 
ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحد 
ثبتي شهرســتان لنجان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضي ذيل 
محرز گرديده اســت. لذا مشــخصات متقاضــي وامالک مــورد تقاضا به 
 شــرح زير به منظور اطــالع عمــوم در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز در 
روزنامه هاي تعيين شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي 
ميشــود در صورتي که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشــند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 2 ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک لنجان تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع 
قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکيت صادر  خواهد شد. 
1- راي شماره 140160302015000319 مورخ 1401/06/27 خانم افسانه 
حســينی ريزی فرزند سيد کمال  نســبت به يک دانگ مشاع از شش دانگ  
يکباب خانه به مساحت 132/50 متر مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع 
در زرين شــهر  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خريداري شده از مالک 

رسمي ابوالفتح قهرمان
 2- راي شــماره 140160302015000320 مــورخ 1401/06/27 خانم 

خيرالنساء ســليميان ريزی فرزند حيدر  نسبت به ســه دانگ مشاع از شش 
دانگ  يکباب خانه به مساحت 132/50 متر مربع مفروز از پالک 107- اصلي 
واقع در زرين شهر  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداري شده از مالک 

رسمي ابوالفتح قهرمان
3- راي شماره 140160302015000321 مورخ 1401/06/27 خانم بهناز 
السادات حسينی ريزی فرزند ســيد کمال نسبت به يک دانگ مشاع از شش 
دانگ  يکباب خانه به مساحت 132/50 متر مربع مفروز از پالک 107- اصلي 
واقع در زرين شهر  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداري شده از مالک 

رسمي ابوالفتح قهرمان
 1401 /06 4- راي شــماره 140160302015000322 مــورخ 27/
خانــم اکرم حســينی  ريــزی فرزند ســيد کمال  نســبت به يــک دانگ 
مشــاع از شــش دانــگ  يکبــاب خانــه بــه مســاحت 132/50 متــر 
مربــع مفــروز از پــالک 107- اصلــي واقــع در زريــن شــهر  بخش 
 9 ثبــت اصفهــان مــع الواســطه خريــداري شــده از مالــک رســمي

 ابوالفتح قهرمان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/08

م الف: 1392095 مصطفي شمســي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک 
لنجان 

مفاد آراء
8/50 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
1401 هيــات  /7 بــر راي شــماره 140160302031000772- 19/ برا
موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي 
فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك ناييــن 
 تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضي آقــاي علي اســدي اســدآباد فرزند

 نعمت اله بشــماره شناســنامه 37 صادره ازشميران در ششــدانگ مفروزی يك 
باب خانه به مســاحت 95/278 مترمربع پالك ثبتی قســمتی از 45 اصلي  واقع 
در روســتای جامكان بخش 17 ثبــت نايين خريــداري از مالك رســمي آقاي 
حسن کمالی کجانی نســبت به قسمتی از مالكيت مشــاعی  محرز گرديده است.

لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود 
در صورتي که اشخاص نســبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشــند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 

دادخواســت خود را به مراجــع قضايي تقديــم نمايند.بديهي اســت در صورت 
 انقضاي مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/08/08
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/08/23

م الف: 1401682  اباذر مهيمن  رييس ثبت اسناد وامالك نايين 
تحدید حدود اختصاصی

8/51 شماره نامه : 140185602024008433-1401/08/01 نظر به اينكه تحديد 
حدود ششدانگ قطعه ملك مزروعی پالك شماره 886 فرعی از 4348 اصلی   واقع 
 در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای حسين و خانم ها 
فروغ الزمان، شــمس الزمان، فرزانه شــهرت همگی يقينی فرزنــدان مرتضی و 
همگی از وراث مرحومه فخريه خانم ســعيدی زاده اصفهانی و شــرکا در جريان 
ثبت بوده  و عمليات تحديد حــدود قانونی آن به عمل نيامده اســت. اينك بنا به 
دســتور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای ورثه حسين يقينی و ... 
طبق وکالتنامه 183939 مورخ 1401/1/25 دفتر خانه 103 نامبرده تحديد حدود 
پالك مرقوم در روز شــنبه مورخ 1401/9/5 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد،  لــذا به موجب اين آگهی به کليه مجاوريــن اخطار می گردد که 
در روز و ســاعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابنــد و اعتراضات مالكين يا 
مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيــم صورت مجلس تحديدی تا 
 30 روز پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشــار: 1401/08/08 م الف: 1399148  

شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

8/52  شــماره نامــه : 140185602024008431-1401/08/01 نظر به اينكه 
تحديد حدود ششــدانگ يكــدرب باغ پالك شــماره 3718    واقــع در بخش 5 
ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام حســين يقينی و غيره فرزند 
مرتضی در جريان ثبت بوده  ) و عمليات تحديد حــدود قانونی آن به عمل نيامده 
اســت. اينك بنا به دســتور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبــق تقاضای 
ورثه نامبرد( طبــق  وکالت نامــه 183939 مــورخ 1401/1/25 دفتر خانه 103 
تحديد حدود پالك مرقوم در روز شــنبه مــورخ 1401/9/5 ســاعت 9 صبح در 
محل شــروع و به عمل خواهد آمد،  لذا بــه موجب اين آگهی بــه کليه مجاورين 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در اين آگهی در محــل حضور يابند و 
اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت 
 مجلس تحديدی تــا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. تاريخ انتشــار: 1401/08/08 

م الف: 1399156  شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان

تحدید حدود عمومی

8/46 آگهی تحديد حدود عمومی امالک بخش 19 ثبت اصفهان - حوزه 
ثبت ملک کوهپايه

 پيــرو آگهی هــای نوبتی ســه ماهه اول ســال1401 شــماره 1107 
مورخ 1401/05/01 و شــماره 1131 مورخ 1401/05/31 و  به موجب 
ماده 14  قانون ثبت اســناد و امالک تحديد حدود امالک واقع در بخش 

19حوزه  ثبت کوهپايه به شرح ذيل  صورت  می گيرد :
1-ابنيه  واقع در سسنآباد جبل  تحت شماره139 - اصلي بخش19  ثبت 

اصفهان و فروعات آن بشرح آتی

 205 - فرعي: امير بهادر عشقی کوپائی فرزند فتح اله ششدانگ يکباب 
خانه به مساحت 140/33 متر مربع 

روز تحديد حدود : روز دوشنبه1401/08/30
2-ابنيه  واقع در مزرعه گريز  تحت شــماره242- اصلي بخش19  ثبت 

اصفهان و فروعات آن بشرح آتی
124-  فرعی :فاطمه جعفری گريزی فرزند صمد ششدانگ يکباب خانه 

به مساحت 208/18 متربع
روز تحديد حدود :روز سه شنبه1401/09/01

3-امــالک و ابنيه  واقع در روســتای  زفره تحت شــماره395- اصلي 
بخش19  ثبت اصفهان و فروعات آن بشرح آتی

2707-  فرعی :ابوطالب غفرانی زفره ئی فرزند مالحســن ششــدانگ 
يکباب باغ به مساحت 5375/91 متربع

روز تحديد حدود :روز چهارشنبه1401/09/02
4-امالک واقع در اراضی مســتثنيات اطرف مزرعه محمد آباد مشکنان 

تحت شماره789 - اصلي  واقع دربخش19  ثبت اصفهان 
789- اصلی : عليرضا عبدالهی  فرزند محمد ششــدانگ يکقطعه زمين 

زراعی به مساحت 32600 متر مربع 
روز تحديد حدود :روز پنج شنبه1401/09/03

تحديد حدود امالک فوق به ترتيب از ســاعت 9 صبــح در تاريخ های 
قيد شــده در آگهی در محل ، انجام خواهد شــد . لذا از صاحبان امالک 

و مجاورين آنها بدينوســيله دعوت ميشود که در ســاعت مقرر در محل 
حضور به هم رســانند و چنانچه هريک از صاحبان امــالک يا نماينده 
قانونی آنهــا در موقع تحديــد حدود حاضر نباشــند مطابــق ماده 15 
قانون مزبور ملک آنها با حدود اظهار شــده از طريــق مجاورين تحديد 
حدود خواهد شــد و اعتراض مجاوريــن و صاحبان امالک و کســانی 
که در موقع مقرر حاضر نباشــد مطابــق ماده 20 قانون ثبــت از تاريخ 
 تنظيم صــورت مجلس و تحديد حــدود ظرف مــدت 30 روز پذيرفته

 خواهد شد .
تاريخ انتشار :يکشنبه :1401/08/08

م الف: 1401977 اداره ثبت اسناد و امالک کوهپايه
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 پلیس راهور می گوید مسیرهای دوچرخه سواری اصفهان غیر کارشناسی است
 و عضو شورای شهر  هم معتقد است مسیرهای دوچرخه سواری باید استانداردسازی شود ؛

اصالح پس از اجرا!
به منظور توسعه حمل ونقل انســان گرا و داشتن شــهری انسان محور، 
شهرداری اصفهان در دوره پنجم مدیریت شهری بر ایجاد ۷۷۷ کیلومتر 
مسیر ایمن دوچرخه سواری تاکید داشت، اما در عمل کمتر از ۱۰۰ کیلومتر آن اجرایی 
و بســیاری از مسیرهای ایجاد شــده نیز به دلیل غیرکارشناســی بودن، جمع آوری 
شد.دوچرخه، از دیرباز وســیله محبوب حمل ونقل در اصفهان بوده است و هنوز هم 
شــهروندان نصف جهان، توجه ویژه ای به آن دارند، تا آنجا که یکی از المان های شهر، 
پیرمرد دوچرخه سواری است که در یکی از پرترددترین مناطق شهر، یعنی پل فلزی 
ایستاده است.کالن شهر اصفهان بالغ بر دو میلیون نفر جمعیت دارد و در گذشته به شهر 
دوچرخه ها نیز خوانده می شد و آن زمان که تردد وسایل نقلیه موتوری در این باغ شهر 
تاریخی کمتر رواج داشت، دوچرخه سواری طرفداران زیادی داشت، اما در حال حاضر 
که به طور تقریبی هر شهروند یک خودرو دارد، دوچرخه ســواری روز به روز کمرنگ 
می شود،بنابراین مدیران و مسئوالن شهر باید فکری به حال شرایط دوچرخه سواری 
کنند.آمار باالی تردد خودروها در شــهر، یکی از دالیل افزایش شاخص های آلودگی 
هوا در اصفهان اســت؛ در این بین مهیا شدن شرایط مناســب برای دوچرخه سواران 
در رده های سنی مختلف می تواند باعث تشویق و ترغیب شــهروندان به استفاده از 
دوچرخه و در نتیجه، بهبود کیفیت هوای این کالن شــهر شــود و این در حالی است 
که جایگزینی دوچرخه با خودرو، عالوه بر بهبود کیفیت هــوا، می تواند باعث ارتقای 
سالمت شهروندان شود. بر این اساس توجه به ایجاد جایگاه استاندارد تردد دوچرخه 
در کالن شهر اصفهان حیاتی به نظر می رسد.پیش تر مدیریت شهری اصفهان، در چند 
مرحله برای ایجاد مسیرهای تردد دوچرخه سواران در شهر اقدام کرده بود، اما حاال به 
نظر می رسد این طرح های چندمرحله ای، ناقص و با مشکالتی مواجه است که الزام 
بازنگری به آن ها وجود دارد؛ در این بین برخی شهروندان نگران و برخی دیگر خشنود 

از جمع شدن بخشی از مسیرهای دوچرخه هستند!

مسیرهایی که شهروندان را روبه روی هم قرار داد!
محمدرضا مرادی، یکی از شهروندان اصفهانی اســت که چند روز در هفته معابر شهر 
را با دوچرخه رکاب می زند؛ او می گوید: »بعضی مســیرهای دوچرخه سواری ایمن و 
استاندارد است و ما بدون نگرانی در این مسیرها دوچرخه سواری می کنیم، اما واقعیت 
این است که بعضی از این مسیرها در خیابان هایی ایجاد می شود که عرض مناسبی 
ندارند.«این شهروند اصفهانی ادامه می دهد: »مسطح بودن زمین اصفهان و نداشتن 
پستی و بلندی زیاد، تمایل به دوچرخه سواری در این شهر را بیشتر می کند. تا همین 
چندسال پیش وعده داده بودند که مسیرهای زیاد و به هم پیوسته دوچرخه در شهرمان 
ایجاد می شود، اما نه تنها فقط چند کیلومتر محدود اجرا شد، بلکه بعضی از مسیرهای 
جدید هم برچیده شد و حاال به نظر می رسد مســئوالن امر تصمیم شفافی برای این 
مســیرها ندارند، در صورتی اگر این رویکرد ادامه پیدا نکند، عالقه شــهروندان برای 
دوچرخه سواری از میان می رود.«داوود حسین زاده، دیگر شهروند شهر دوچرخه ها 

اظهار می کند: »مسیرهای دوچرخه ســواری معایب و محاسنی دارد، اما مدتی است 
که شاهد حذف بعضی از این الین ها به صورت شبانه هستیم؛ شب می رفتیم خانه و 
صبح این مسیرها نبودند. به خصوص در محله عباس آباد اصفهان! اینکه چرا مسیرها 
را برداشتند یا چه کسی برداشته است را نمی دانم، اما به نظر من تصمیم های ناپخته 
تنها بیت المال را به هدر می دهد.شــهروند دیگری که نخواست نامش در گزارش ما 
ذکر شود، با اشاره به مشکالت مسیرهای دوچرخه در اصفهان، می گوید: »ستون های 
فلزی قرار داده شده در مسیرهای دوچرخه، می تواند برای دوچرخه سواران آسیب زا 
باشد، البته علت قرار گرفتن این موانع را می دانیم اما اگر به موتورسواران بگوییم در این 
مسیر حرکت نکنند، در مقابل ما جبهه می گیرند، زیرا فرهنگ سازی الزم انجام نشده 
است.«وی تصریح می کند: »به غیر از حذف یا جایگزینی مسیرهای ویژه دوچرخه، 
تردد موتورسیکلت ها، پارک کردن خودروها در ابتدا یا انتهای این مسیرها و روشنایی 
کم از دیگر مشکالت مسیرهای دوچرخه است؛ همچنین پیوسته نبودن این مسیرها 

سبب کاهش ایمنی دوچرخه سوار می شود و حتی جان آن ها را به خطر می اندازد.«

ایجاد مسیرهای مناسب برای تمام وسایل حمل ونقلی، وظیفه شهرداری است
حسین حق شناس، معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان می گوید: مسیرهای 
ویژه دوچرخه اصفهان مخالفانی داشت و به عنوان مثال پلیس راهور از این مسیر در 
خیابان توحید انتقاد کرد و با توجه به اتمام زمان همه گیری کرونا و ورود موج خودروهای 
شــهروندان به خیابان های شــهر، کاهش عرض خیابان و گاهی حذف محل پارک 
حاشیه ای خودروها با احداث مســیرهای ویژه دوچرخه، این مسیرها مورد اعتراض 
برخی از شهروندان و پلیس به عنوان یکی از نهادهای حوزه مدیریت ترافیک قرار گرفت.

وی تصریح می کند: آمار مشخصی از برچیدن تعداد کیلومتر مسیرهای دوچرخه سواری 
وجود ندارد، اما طبق تخمین ها، بیش از ســه کیلومتر از این مسیرها جمع آوری شده 
است.معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان ادامه می دهد: این معاونت به دور از 
مسائل سیاسی و هیجاناتی که در خصوص ایجاد یا حذف مسیرهای دوچرخه اصفهان 
به وجود آمده بود، با مباحث کارشناسی و بررســی های مختلف برای ایجاد یا حذف 
این مسیرها اقدام کرد.وی تصریح می کند: وظیفه شــهرداری ایجاد زیرساخت ها و 
مسیرهای ایمن و مناسب برای تمام وسایل حمل ونقلی و شهروندان است و آن ها نیز 
باید به صورت صحیح از این زیرساخت ها استفاده کنند و تا حد امکان به جای استفاده 
از خودروی شخصی، از دوچرخه استفاده کنند تا عالوه بر کاهش آلودگی هوا، افزایش 
سرانه سالمت شهروندان و کاهش ترافیک را نیز داشــته باشیم.حق شناس اضافه 
می کند: مطالعات احداث و حذف مسیرهای ویژه دوچرخه اصفهان، طبق نظرسنجی از 
کارشناسان، برگزاری جلسات تخصصی برای بررسی ابهامات موجود با حضور پلیس 
راهور، بازدیدهای میدانی و کمک گرفتن از کارشناسان مرکز کنترل ترافیک تکمیل شد 
و طی جلسات برگزار شده در شوراهای ترافیک استان و شهرستان، کلیات ایجاد این 
مسیرها جهت تسهیل استفاده از دوچرخه در شهر به عنوان یک سیستم حمل ونقلی 

پاک مورد تایید قرار گرفت، اما چند مســیر همچون خیابان توحید که موجب ایجاد 
ترافیک و کاهش ایمنی معبر می شد، با ایجاد مسیری در خیابان چهارباغ باال جایگزین 
شــد.معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار اصفهان یکی از اقداماتی که شهرداری در 
خصوص رواج فرهنگ استفاده از دوچرخه با همکاری اداره کل آموزش وپرورش انجام 
داده، نصب اســتندهای نگهداری دوچرخه در مدارس پسرانه ای است که درخواست 
کرده باشند.وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۷۸۰ استند دوچرخه در مدارس نصب شده 
است، می گوید: پیشنهاد می کنیم مدیران مدارس بخشی از حیاط را به پارک دوچرخه 
دانش آموزان اختصاص دهند، زیرا این موضوع عالوه بر کاهش ترافیک، باعث سالمتی 
و شادابی دانش آموزان نیز خواهد شد.حق شناس با بیان اینکه ایجاد پارکینگ های امن 
برای دوچرخه در ایستگاه های مترو در دستور کار قرار گرفته است و به صورت پایلوت در 
ایستگاه کاوه انجام می شود، اضافه می کند: این اقدام در راستای تسهیل شهروندان در 

استفاده از دوچرخه و ایجاد حمل ونقل ترکیبی انجام می شود.

لزوم استانداردسازی مسیرهای دوچرخه
محمدرضا فالح، عضو شورای اسالمی شهر اصفهان نیز می گوید: در حوزه حمل ونقل و 
ترافیک شهرداری، مشکالتی از جمله مسائل مربوط به جمع آوری مسیرهای ناایمن 
دوچرخه وجود دارد که تاکنون اقدامی برای رفع آن انجام نشده است.وی در خصوص 
اصالح مسیر تردد دوچرخه در شهر، اضافه می کند: در دوره پنجم عزم شورای اسالمی 
شــهر و شــهرداری اصفهان بر این بود که مســیرهایی برای تردد دوچرخه در بیشتر 
خیابان های شهر ایجاد شــود و مبلغ قابل توجهی نیز در این زمینه هزینه شد، اما این 
در حالی است که بسیاری از این مسیرها اســتانداردهای الزم برای دوچرخه سواری 
را ندارد و اعتراضات شــهروندان در این خصوص به شهرداری رسید.عضو کمیسیون 
هوشمندسازی و حمل ونقل شورای اسالمی شهر اصفهان خاطرنشان می کند: با تغییر 
مدیریت و تشکیل جلســات کمیســیون حمل ونقل و ترافیک، مقرر شد، مطالعاتی 
روی مسیرهای دوچرخه ســواری انجام و مسیرهای غیراســتاندارد تا جای ممکن 
استانداردسازی شود و اگر مسیری قابلیت استاندارد شدن را نداشت یا مورد اعتراض 
اهالی محل و خیابان بود، به طور کلی حذف شود.وی با بیان اینکه جزییات طرح مسیر 
تردد دوچرخه در شهر باید مطالعه و توسط مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان انجام 

شود، اضافه می کند: اگر معبری نیاز به استانداردسازی داشــته باشد، این اقدام در 
صورت نیاز انجام خواهد شد.فالح عرض نامناسب معابر دوچرخه، آسفالت نامطلوب 
و مصالح نادرست را از جمله مشکالت مسیرهای غیراستاندارد می داند و می افزاید: 
بعضی از این مسیرها به بارانداز مغازه ها، پارکینگ موتورسیکلت و خودروها تبدیل شده 
و الزم است نسبت به رفع این معضل اقدام شود.وی تاکید می کند: استانداردسازی 
مسیرهای دوچرخه و ایجاد بسترهای مناسب، شهروندان را به استفاده از دوچرخه و 

حمل ونقل پاک تشویق می کند و به دنبال آن شاهد کاهش آلودگی هوا خواهیم بود.

مسیرهای دوچرخه سواری اصفهان غیر کارشناسی است 

همچنین سرهنگ محمدرضا محمدی، رییس پلیس راهور استان اصفهان می گوید: 
پلیس راهور همیشــه از حمل ونقل پاک و حمل ونقل عمومی حمایت کرده اســت و 
این اقدام ادامه خواهد داشت، اما از همان آغاز احداث مسیرهای دوچرخه که بدون 
هماهنگی با پلیس انجام شد، اعالم کردیم مســیرها مشکل هندسی و ایمنی دارد و 
غیرکارشناسی است.وی با بیان اینکه مسیرهای نامناسب و غیراستاندارد دوچرخه، 
عاملی مهم در ایجاد ترافیک و شــلوغی خیابان های اصفهان است، می گوید: پلیس 
راهور همیشه از توسعه مسیرهای استاندارد دوچرخه سواری در شهرها، به ویژه شهرهای 
بزرگ حمایت کرده است.رییس پلیس راهور اســتان اصفهان خاطرنشان می کند: 
دوچرخه یک وسیله نقلیه و تابع آیین نامه های راهنمایی و رانندگی است، دوچرخه سوار 
در مواجهه با چراغ قرمــز باید توقف کند و ملزم به رعایت حق تقدم، اســتفاده از کاله 
ایمنی و تجهیزات الزامی اســت، همچنین برای تردد در شب برای دیده شدن چراغ 
چشمک زن نیاز است و برای نظارت پلیس دوچرخه سوار در نظر گرفته شده است.وی 
ادامه می دهد: بیشترین آسیب در زمان تصادفات متوجه دوچرخه سوار است و بیشتر 
این تصادفات در اثر برخورد دوچرخه با خودروی پارک شده است که به صورت ناگهانی 
در خودرو را باز می کنند، همچنین در معابری که سرعت باال باشد، خودرو موظف است 
 فاصله طولی خود را با دوچرخه سوار حفظ کند.ســرهنگ محمدی تصریح می کند: 
در صورتــی که موتورســواران و راننــدگان خودروهــای تک سرنشــین، از دوچرخه 
 استفاده کنند، عالوه بر ایجاد ایمنی بیشــتر برای آنها، از ترافیک و آلودگی کالن شهر

اصفهان کاسته خواهد شد.

جامعه

رییــس پلیــس راه فرماندهی انتظامی اســتان 
اصفهان از آمــوزش و جــذب ۱۳۰ نفــر از بانوان 
فرهنگ یار معلم توسط کارشناسان در طرح»بانوان 

فرهنگ یار ترافیک« خبر داد.
ســرهنگ اصغر زارع گفت: طرح جذب و آموزش 
بانــوان فرهنگ یار ترافیک به دنبــال اجرای طرح 

همیاران پلیس توسط پلیس راهور ابالغ و با انعقاد 
تفاهم نامه و همکاری با اداره کل آموزش وپرورش 

استان انجام شد.
وی گفت: این افراد نقش بــی بدیلی را در تربیت 
فرزنــدان برعهده دارنــد و براین اســاس ارتقای 
فرهنــگ ایمنی بانــوان و انتقال ایــن فرهنگ به 
خانواده و ســایر اعضای جامعــه از اهداف اجرای 

این طرح است.
رییــس پلیــس راه فرماندهی انتظامی اســتان 
اصفهان افــزود: معلمان آموزش دیــده عالوه بر 
اینکه خودشــان در زمینه فرهنگ ایمنی رانندگی 
آموزش می بینند این آموزش ها را به دانش آموزان 

و خانواده های آن ها نیز انتقال خواهند داد.
وی با بیان اینکــه رعایــت آداب و فرهنگ ایمنی 
رانندگی موجب ایمن شدن راه ها و امنیت در تردد 
شهروندان می شود، گفت: انتظار می رود تا با اجرای 
این گونه طرح ها و فرهنگ سازی در رعایت اصول 
ایمنی در مســائل رانندگی بتوان از وقوع حوادث 

ترافیکی پیشگیری کرد.
سرهنگ زارع با اشاره به افزایش آمار تصادفات بر 
اثر رعایت نکردن قوانین رانندگی، اجرای این طرح 
را در کنــار آموزش و همکاری همیــاران پلیس که 
دانش آموزان بودند، در کاهــش حوادث ترافیکی 

بسیار مثبت و مطلوب ارزیابی کرد.

رییس پلیس راه استان:

بانوان فرهنگی، فرهنگ یاران ترافیک می شوند

خوابگاه الکچری 
پناهندگان در 

بلژیک!
پناهجویانی کــه می خواهند 
لمللی  بــرای حمایت بیــن ا
در بلژیک درخواســت دهند، 
در خیابان هــای بروکســل 
می خوابند، زیرا مراکز پذیرش 

پناهندگان پر شده است!

رییس مرکز بهداشت شهرستان کاشان:

بیماری هاری در گربه معموال به فرم خشمگین بروز می کند
رییس مرکز بهداشت شهرستان کاشان گفت: ناتوانی برای نگه داشتن گربه های خانگی در داخل 

منزل و خروج آن ها از منزل باعث افزایش خطر ابتالی آن ها به هاری می شود.
مســعود دهقانی اظهار کرد: بیماری هاری در یک گربه صاحب دار امسال شناسایی شد و این در 
 حالی است که در پنج سال گذشته تنها یک مورد بیماری هاری گربه در سال ۹۹ شناسایی و تایید

 شده بود.
وی تصریــح کرد: ورود بیمــاری هاری به جمعیت گربه های شــهری و روســتایی بــا توجه به 
اختصاصات بیماری در این حیوان از یک ســو و ویژگی های رفتاری و نژادی گربه و همچنین نوع 
نگرش مردم به این موجود زنده از سوی دیگر می تواند منجر به بروز بحران برای سالمت شهر یا 
روستا شود.رییس مرکز بهداشت شهرستان کاشان، تاکید کرد: بیماری هاری در گربه معموال به 
فرم خشمگین بروز می کند. گربه عادت به پریدن به ناحیه سر و صورت دارد و به واسطه نزدیک 
بودن این نواحی به مغز در مقایسه با سگ که معموال به دســت و پا حمله می کنند، فرصت زمان 
کمتری برای انجام اقدامات بهداشتی در خصوص فرد مورد گزش وجود دارد.دهقانی گفت: گربه 
عالوه بر گاز گرفتن، پنجه های بســیار قوی نیز دارد که زخم های عمیق روی بدن انسان و یا سایر 
موجودات ایجاد می کند و از آنجا که گربه دســت و پنجه هایش را می لیســد، پنجه ها نیز به بزاق 
حاوی ویروس هاری آلوده هســتند پس امکان ایجاد بیماری هاری از حمله گربه در مقایسه با 

سگ ها بیشتر است.
 

جوالن آنفلوانزا در کاشان
طبق پیش بینی ها و پس از گذشت هفته ها مجددا رنگ قرمز به نقشه کرونایی کشور افزوده شد 
و همزمان با این اتفاق شــاهد جوالن دیگر بیماری های شایع تنفسی فصل زمستان به خصوص 
آنفلوانزا هســتیم. یکی از تفاوت های شــیوع آنفلوانزا در روزهای اخیر نسبت به مدت زمان های 
مشابه در سال های قبل درگیر کردن بیشتر کودکان و دانش آموزان است به طوری که در اثر حجم 
زیاد مبتالیان حتی دیده شده اســت که برخی از کالس های مقاطع ابتدایی طی روز یا روزهایی 
تعطیل شده است.در این بین کلینیک های درمانی سطح شهر کاشان مملو از پدر و مادرانی است 
که هرکدام همراه با یک و یا حتی دو کودک و نوزاد خود برای درمان مراجعه کرده اند.متاسفانه در 
این بین عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی همچون ماسک زدن، توسط برخی از شهروندان 
باعث شده است که شاهد وضعیتی نه چندان مطلوب باشــیم و بسیاری از خانواده ها درگیر این 
موضوع شده اند؛ در کنار آن استرس برخی از مبتالیان و خانواده های آنها از کمبود برخی از داروها 

سبب شده است که از نظر روانی هم برخی از شهروندان دچار چالش هایی شده باشند.
بیمارستان شهید بهشتی کاشان که تا چندی پیش خالی از بیماران مبتال به کرونا شده بود حال در 
وضعیتی قرار گرفته است که بخش بستری کودکان این بیمارستان مملو از مراجعین شده است.

سرپرست بیمارستان شهید بهشتی کاشان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به شروع زودهنگام 
بیماری آنفلوانزا نسبت به سال های گذشته اظهار داشت: با افزایش کودکان مبتال به این بیماری، 
ظرفیت بستری بخش اطفال این مرکز تکمیل شــده است.وی با اشاره به اینکه به دلیل مراجعه 
زیاد بیماران از دیگر بخش های بیمارســتان برای بستری کودکان استفاده می شود، ابراز داشت: 
تیم های بهداشــتی و درمانی این مرکز آماده هرگونه خدمات به همشهریان و هموطنان هستند.

سیدامیر مسعود فرزادفر با اشاره به اینکه بیشــترین عالئم مبتالیان سرفه های خشک مداوم، 
ضعف و بی حالی و تب باالی ۳۸ درجه است، تصریح کرد: درد عضالنی، تعریق، سردرد و گلودرد 
از دیگر عالئم مربوط به این بیماری است.وی با اشــاره به اینکه فرد بیمار در صورت مشاهده هر 
کدام از این عالئم باید در اسرع وقت به پزشک مراجعه کند، گفت: مصرف داروهای ضدویروسی 
با تجویز پزشــک معالج ممکن اســت طول بیماری را کاهش داده و از بروز مشــکالت جدی تر 

جلوگیری کند.

وز عکس ر

اخبار

هوشمند سازی پارکینگ های 
نصف جهان

خبر روز

رییس اداره هماهنگــی ترافیک امور مناطق 
و سازمان های شهرداری اصفهان از افزودن 
بیش از هزار واحــد به ظرفیت پارکینگ های 
شهر اصفهان خبر داد.مجید عموچی گفت: در 
حال حاضر کل ظرفیت پارکینگ های تحت 
مالکیت شــهرداری اصفهان حدود ۹ هزار و 
۵۰۰ خودرو است که از این تعداد ۵ هزار و ۲۰۰ 
محل پارک متعلق به پارکینگ های طبقاتی و 
یک هزار و ۶۵ محل پارک متعلق به پارکینگ 
زیرسطحی اســت و مابقی به پارکینگ های 

روباز تعلق دارد.
وی با بیان اینکه پارکینگ توحید با ظرفیت 
۳۳۰ خودرو، پارکینگ خیابان سنبلســتان 
با ظرفیت ۳۵۰ خــودرو و پارکینگ مجتمع 
کمرزرین با ظرفیت ۳۴۰ خــودرو به زودی 
به ظرفیت پارکینگ های شــهرداری افزوده 
می شــود، تاکید کرد: سیاســت شهرداری 
گسترش فضا های پارکینگ خارج از محدوده 
مرکزی شــهر با هدف کاهش اســتفاده از 

خودروی شخصی در مرکز شهر است.
وی از احــداث پــروژه »پارکینــگ بیــت 
الحسین« در خیابان نشــاط با هدف بهبود 
وضعیت جای پارک در اطــراف میدان امام 
)ره( خبر داد و گفت: پیش بینی می شــود 
این پارکینگ با ظرفیت ۳۵۰ خودرو تا پایان 
ســال به بهره برداری برســد و در ایام نوروز 
در اختیار گردشــگران قرار گیرد.عموچی با 
اشــاره به پیگیری عملیات بهبود و نگهداری 
پارکینگ ها اظهار کــرد: در این راســتا در ۹ 
پارکینگ طالقانی، فرشادی، زیرگذر امام علی 
)ع(، سجاد، حکیم، پاساژ جعفری و تعدادی 
دیگر از پارکینگ ها، سیستم روشنایی اصالح 
و المپ های مهتابی قدیمی با انواع المپ های 
جدید جایگزین شــد.وی با تاکید بر اینکه 
بهبود وضعیت روشنایی پارکینگ جهان نما در 
حال انجام است و عملیات اصالح روشنایی 
پارکینگ کرمانــی به زودی آغاز می شــود، 
گفت: در مجمــوع عملیات اصــالح و بهبود 
وضعیت روشــنایی پارکینگ ها با هزینه ای 

بالغ بر ۶ میلیارد ریال انجام می شود.

رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: دستگاه قضایی استان با کارشناسانی که موجبات اطاله دادرسی را فراهم کنند، قطع همکاری خواهد کرد. حجت 
االسالم و المسلمین اسدا...جعفری در نشست کارگروه ارتقای کیفیت صدور و اجرای قرار های کارشناسی، اطاله دادرسی را ابرچالش دستگاه قضایی استان 

توصیف کرد و گفت: با وجود کار جهادی قضات و کارکنان دادگستری استان و آمار باالی رسیدگی ها، اما همچنان ابر چالشی به نام اطاله دادرسی داریم.
وی افزود: یکی از دالیل اطاله دادرسی، عدم اظهار نظر به موقع کارشناسان رسمی است. رییس کل دادگستری استان اصفهان، بیشترین مشکالت کارشناسی 
را مربوط به حوزه پرونده های ثبتی دانســت و بیان کرد: با توجه به اینکه تعداد زیادی از کارشناسان ثبتی، کارکنان ادارات ثبت بوده اند و در وقت اداری امکان 
انجام کارشناسی پرونده های قضایی را ندارند باید تدابیری اندیشیده شــود که کار ارباب رجوع معطل نماند و با استفاده از این کارشناسان، خارج از ساعات 
اداری این کمبود مدیریت شود.وی خطاب به کارشناسان معدودی که با بی توجهی و عدم اعالم به موقع نظر کارشناسی خود، موجبات اطاله دادرسی را فراهم 
می سازند، هشدار داد: کارشناســانی که به انحای مختلف از جمله عدم اظهار نظر به موقع باعث تضییع حق و اتالف وقت مردم می شوند، دادگستری استان 

همکاری با آنان را محدود و در صورت تکرار عدم پاسخ به موقع اظهارنظرها، ارجاع پرونده ها را قطع خواهد کرد.

ابر چالشی به نام اطاله دادرسی 



سرمربیپیشینتیمکشتیآزادامیدمیگویددرماجرایدیسکالیفهشدنسجادغالمیاگرکسیقرارباشدمحرومشود،بزرگترتیمخواهدبود،نهکشتیگیر.
علیرضارضاییدرخصوصدیسکالیفهشدنسجادغالمیدرمسابقاتزیر23سالجهاناظهارداشت:بهنظرمنکشتیگیرتقصیریندارد،تقصیربزرگترتیم
است.اینتیمبهلحاظفنیومدیریتیبزرگتردارد،اگرقرارباشدکسیدراینماجرامحرومشود،بزرگترتیماستنهکشتیگیر.ویدرموردعملکردتیمملی
زیر23سالدرمسابقاتجهانیاســپانیاکهبهنایبقهرمانیرضایتداد،گفت:تیمخوبیبود،نفراتخیلیخوبنشاندادند،امابرخیهمقابلانتقادظاهر
شدند،مثلاحمدجوانکهاصالخوبکشتینگرفتیا61کیلوگرم.محمدصادقفیروزپورامادر74کیلوگرمخیلیخوبکشتیگرفت،امیرحسینهمخیلی
خوببودوامیرعلیآذرپیراکهنشاندادبهیککشتیگیرمطمئنتبدیلشدهوبهبزرگساالننزدیکشدهاست.امیررضامعصومیهمروندرشدخودراادامه
داده،اگرهمینروالراطیکند،نویدحریفخوبیرابرایامیرحسینزارعمیدهدکهاینهمبهمعصومیوهمزارعکمکمیکند.ازاینرقابتدرسالهای
آتیهرکسیبیرونبیایدماصاحبسنگینوزندنیاخواهیمبود.رضاییادامهداد:درمجموعمسابقاترامثبتدیدم.باوجودتماممسائلیکهوجودداشت،

تیمایرانمیتوانستقهرمانشودکهاینضعفمدیریتیبودکهتیمنایبقهرمانشد.

مگر این تیم بزرگ تر ندارد که »غالمی« محروم شود؟!
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همه چیز درباره جام جهانی قطر!
نویسندهپرفروشیکهپیشترنیزبارهاجهانفوتبالرابهدنیایکتابآوردهبود،حاالکتابتازهایرابه
جامجهانی2۰22قطررساندهکهادعامیکندحاویپیشبینیهاییدرباراینجاماست.کتاب»جام
جهانی2۰22:هرآنچهبایددربارهجامجهانیفوتبالبدانید«شیناستیدراوایلاکتبر)ماهجاری
میالدی(بهزبانانگلیسیتوسطانتشاراتMeyer&MeyerSportمنتشرشد.اینکتاببهعنوان
یکراهنمایسرگرمکنندهوآموزندهبرایجامجهانیفوتبالمعرفیشدهکهبهخوانندهاطالعاتی
درموردهریکاز32تیمیکهبرایاینجامرقابتمیکنند،همچنینمربیانآنها،استراتژیهاو
تاکتیکهاییکهممکناستدرزمیناستفادهکنندوبازیکنانبرترمیدهد.کتاب»جامجهانی2۰22«
دربردارندهتجزیهوتحلیلتیمهاوپیشبینیعملکردآنهاوحتیاطالعاتیدرمورداستادیومهای
پیشرفتهقطراست.آمازوندرحالحاضراینکتابراباقیمت12.۵6دالرعرضهکردهاست.استی
Meyerدربارهکتابتازهاش)بنابرآنچهدرآمازونمنتشرشده(گفتهاست:اینافتخارراداشتمبا
MeyerSport&،ناشربینالمللیبرترورزش،یککتابهمهمنظورهدربارهجامجهانیفوتبالبرای
شمابنویسمکهبهآنبسیارافتخارمیکنیم.تورنمنت2۰22،بیستودومینرویداد،بهعنوانیکجام

جهانیفوتبالکالسیکخواهدبودودرقطرعجیبوغریببرگزارمیشود.


نسل جدید کهکشانی ها با این ستاره تکمیل می شود
جودبلینگهام،ستاره19سالهودرخشاندورتموند،عالوهبرمشتریانانگلیسیحاالرئالمادریدراهمدر
لیستمتقاضیانخودمیبیند.اینروزهاتمامگزارشاتواخبارموجوددردورتموند،دریکنامخالصهمی
شود.جودبلینگهام،هافبکفعلیزنبورهابادرخششدوچنداندراینفصل،داغترینبازیکنموجود
درنقلوانتقاالتمحسوبمیشودوتیمهایزیادیبهصفشدهاندتاباپرداختهزینهایگزاف،این
ستارهجوانراخریداریکنندودرپستهافبکبهکاربگیرند.باوجوداینکهجودبادورتموندتاژوئن2۰2۵
قرارداددارد،امامدیراندورتموندقصدندارندبهاینزودیهاستارهانگلیسیتیمشانراازدستدهندو
میخواهندقراردادیجدیدبااوامضاکنندتاکاررابرایمقاصداحتمالیاوسختترکنندونهایتابتوانند
پولبیشتریبهجیببزنند.ازمشتریانقدیمیاومیتوانبهمنچستریونایتداشارهکردکهاززمانبازی
دربیرمنگامخواهاناوبودند.همچنینلیورپولوچلسیباتوجهبهتحوالتاخیروپیشرفتفوقالعاده
بلینگهاماورازیرنظردارندوقصددارنددرآینده،تیمخودراحولمحوراوبچینند.فارغازتفاوتتیمهای
فوق،بلینگهاممتولدانگلستاناستوبهعضویتدرآمدناودرهرکدامازاینتیمهاگزینهایایدهآل

برایاومحسوبمیشود.


موکوکو؛ خشمگین و بی تفاوت نسبت به والدین!
یوسفموکوکو،الگویمیلیونهانوجواندرسراسردنیادرحالیکهفقط17سالداردبامشکالتعجیبی
دستوپنجهنرممیکند.مهاجمنوکدورتموندیهاکهاکنونفقط17سالدارد،دوسالدرتیماصلی
دورتموندحضورداشتهوفوتبالیستیبسیاربااستعدادتلقیمیشود.یوسفدرآیندهاینزدیکمیتواند
بهیکیازپردرآمدترینبازیکنانشاغلدربوندسلیگاتبدیلشود.باوجودآیندهدرخشاناینبازیکندر
زمینفوتبال،وقتیپروژکتورهایاستادیومشروعبهخاموششدنمیکنند،درطرفدیگرزندگیاش
اتفاقاتیتلخوعجیبشروعبهنمایانشدنمیکنند.موکوکوبهعلتاینکههنوزبهسنقانونینرسیده،
قراردادهایاومیبایستتوسطپدرومادرشامضاشودوهمینموضوعباعثبهوجودآمدنمشکالت
میاناووخانوادهاششدهاست.اومتولدکامروناستوخانوادهاشازوضعیتمالیمناسبیبرخوردار
نیستند،ازاینروآنهابهدرآمدپسرشانازفوتبالچشمبستهاند.پدرومادرموکوکومبلغیبیشازیک
میلیونیوروبهصاحبخانهشانبدهکارهســتندوراهیجزجیبپسرنوجوانشانبرایتسویهپیدا
نمیکنند.اینمبلغمیبایستتاتاریخ1۰نوامبر)کمترازدوهفتهدیگر(پرداختشودوگرنهوالدیناین
بازیکنسقفیبرایزندگیکردندرآننخواهندداشت.ازقضااینبازیکنجوانوجویاینام،بهواسطه

درگیریهایاخیرباخانوادهاش،قصدکمکبهآنهاراندارد.

هشدار فیفا به تونس: تعلیق

احتمال حذف حریف ایران از جام جهانی ۲۰۲۲

یکیازاولویتهایاصلیفدراسیونجهانیفوتبال
عدمدخالتقانونیوسیاســیدولتهــادرامور
فوتبالاستوبههمیندلیلفدراسیونفوتبالتونسدرآستانهکنار

گذاشتهشدنازرقابتهایجامجهانیقطراست.
درواقعفیفــاازوقتیرویدخالتدولتتونسبرمســائلفوتبالی
تمرکزکردهکه»کمیلدگویچه«وزیرورزشاینکشوردرصحبتهای
اخیرخودچندینمرتبهازاحتمالانحاللفدراســیونفوتبالکشور
حرفزدهودرهمینراســتافیفاازاوخواســتهبهطورصریحدراین

رابطهتوضیحبدهد.
کنیجینماری،مدیراجراییفدراسیونهایعضوفیفادراینرابطه
اینطورواکنشنشاندادهاست:»فیفابهفدراسیونفوتبالتونس
اینموضوعرایادآوریکردهکهآنهابایدبهصورتکامالمستقلعمل
کنندوهشداردادهکهدرصورتعدمپایبندیبهاصولتعریفشده

ممکناستبااعمالمجازاتینظیرتعلیقمواجهشوند.«
درصورتــیکهایــنمحرومیتبــرایفدراســیونفوتبــالتونس

اعمالشــودبدانمعنیخواهدبودکــههیچیــکازتیمهایملی
وباشــگاهیآنهــانمیتواننــددرمســابقاتبینالمللــیشــرکت
کنندوبــرایتونسکهدرگــروهچهــارمرقابتهایجــامجهانی
بــههمراهاســترالیا،فرانســهودانمــارکقــرارگرفتهایــنتعلیق
احتمالــیمیتواندبــهقیمتازدســتدادنحضــوردرمهمترین
رویــدادفوتبالیجهانتمامشــودکهبهزودیدرهمســایگیایران

آغازمیشود.
فدراســیونجهانیفوتبالبهمسئوالنفدراســیونفوتبالتونستا
جمعهپیشروفرصتدادهتادربــارهابهاماتدخالتدولتدرمورد

فوتبالاینکشورتوضیحبدهد.
ایناتفاقاتدرحالیرخدادهکهفدراســیونفوتبالتونسپیشتر
نیزازســوینهادفیفابهارائهاطالعاتگمراهکنندهدربارهیکباشگاه

متهمشدهبود.
فدراسیونفوتبالجهانیدرسالیکهدرماههایپایانیآنقرارداریم
دوفدراســیونفوتبالزیمباوهوکنیارامحرومکردهوالبتههمانطور

کهدرجریانهستیدهشدارهایینیزبهفدراسیونفوتبالایرانداده
است.همچنینفدراســیونفوتبالهنددیگرنهادیاستکهبهدلیل
دخالتاشخاصثالث)عملکردغیرمستقل(بهحالتتعلیقدرآمده
است.اینتعلیقبرایهندیهادرشرایطیبهاجرادرآمدکهاینکشور
میزبانرقابتهایجامجهانیزیر17سالزنانبود.اگرچهدرادامه

اینتعلیقرفعشد.
،خبرنــگارتونســی،تمــاسبــرایتعویــق ســهیلخمیــرا
تاریــخشــروعمســابقاتلیــگداخلــیرادلیــلحساســیت
فیفــابــرعملکــردمســتقلفدراســیونفوتبــالتونــسعنوان

کردهاست.
گفتنیاســت،تونســیهادرحالیبااحتمالحــذفازرقابتهای
جامجهانیمواجهشــدهاندکهبهزودیتیمملیفوتبالاینکشــور
دردیداریتدارکاتیبایــدبهمصافتیمملیفوتبــالایرانبرودوبا
وضعیتپیشآمدهبایددیدطیروزهایآیندهشــرایطبرایفوتبال

اینکشورچطورپیشخواهدرفت.

چهره روز

افسوس آرسنال از نخریدن »طارمی«
یکسایتانگلیسیبهشرایطخوبمهدیطارمیدرپورتواشــارهکردکهموردتوجهآرسنالدر

پنجرهنقلوانتقاالتتابستانیقرارگرفتهبود.
بهگزارشایســناوبهنقلازســایتhitc،تنهاچهاربازیکندراینفصلدرمرحلهگروهیلیگ
قهرمانانبیشــترازطارمیگلزدهانــد؛کیلیانامباپــه،ارلینگهالند،محمدصــالحوروبرت
لواندوفسکی.مهاجمایرانیکهسالگذشــتهبرایگلفوقالعادهاشبرابرچلسینامزددریافت
جایزهپوشکاششد،11گلو7پاسگلدر1۵بازیدرتمامرقابتهابرایپورتوبهثبترسانده
است.مهدیطارمیبازیکنیاستکهبههیچدفاعیاستراحتنمیدهد.اودرتمام9۰دقیقهدر
زمینمیدود؛مهاجمیبااینپشتکارکههرگزتسلیمنمیشود،کمکزیادیبهتیممیکند.اودر
پنجرهنقلوانتقاالتقبلیموردتوجهآرسنالبودوهنوزهمگفتهمیشودکهآرسنالدرزمستان

بهسراغبازیکنایرانیخواهدرفت.
آرسنالدرپنجبازیاخیرخودفقط4گلبهثمررساندهاست.مهاجمانیچونگابریلژسوسو
ادیانکتیادربازیهایاخیردرامرگلزنیموفقنبودند.چهبسااگربازیکنیمثلمهدیطارمی
درترکیبآرسنالبود،اینتیممیتوانستدردیداربرابرساوتهمپتونبهپیروزیبرسد؛دیداری

کهضعفآرسنالرادرگلزنینشانداد.

خبر خوب برای استقاللی ها
تیماستقاللبدونبازیکنمحرومدردربیتهرانحاضرخواهدشد.تیمفوتبالاستقاللدرهفته
یازدهملیگبرتربهمصافهواداررفت.روزبهچشمی،مهدیمهدیپور،صالححردانیوپیمان
باباییچهاربازیکنسهکارتهاستقاللهســتندکهدرمعرضمحرومیتازدربیقرارداشتند.به
جزپیمانباباییکهبهدلیلمصدومیتدرلیســتبازیقرارنداشت،سایرایننفراتدرمصاف
باشاگردانساکتالهامیکارتینگرفتندوبهاینترتیبهمگیمشکلیبرایحضوردرمسابقه
هفتهدوازدهمندارند.تقابلاستقاللوپرسپولیسدرهفتهدوازدهملیگبرتر،پسازمسابقات

جامجهانیبرگزارمیشود.


باشگاه مس علیه پرسپولیس سند رو کرد!
باشگاهمسدرخصوصاشتباهاتداوریدیدارباپرسپولیسسندروکرد.باشگاهمسکرمان
دراعتراضبهداوریدیدارباپرسپولیساسنادتصویریمنتشرکرد.درویدئوهایمنتشرشده
ذکرشدهاستکهدوخطایآشکارســروشرفیعی،بازیکنتیمپرسپولیس،مستحقدوکارت

زردواخراجاینبازیکنبودولیداورازاینکاراجتنابکرد.


مقصد جدید »فخیم« مشخص شد
فرهادفخیم،بازیکنباســابقهتیمفوتســالمسبعدازکنارگذاشتهشــدنازاینتیم،راهی
گیتیپسندشد.فرهادفخیم،بازیکنباسابقهوباتجربهفوتسالایرانکهچندسالدرتیمفوتسال
مسحضورداشتچندهفتهپیشودرپیاختالفباسرمربیومســئوالنباشگاه،ازاینتیم
کنارگذاشتهشد.فخیمکهسابقهکســبچندعنوانقهرمانیدرلیگایرانبامسرادارد،بعداز
جداییازاینتیمراهیگیتیپسندشد.طبقاعالمباشگاهگیتیپسند،فخیمباامضایقراردادی
تاپایانفصلبهاینتیماضافهشدتازیرنظرمحمدکشاورز،بهبازیخودادامهبدهد.فخیمکه
درمســابقاتجامجهانی2۰21لیتوانیهمحضورداشت،سابقهبازیدرتیمهایدبیریتبریز،
گسترشفوالد،فیروزصفه،فوالدماهانوتاسیساتدریاییراهمدارد.درحالحاضردرجدول
ردهبندیلیگبرترفوتســال،تیممس3۰امتیازصدرنشیناستوگیتیپسندبا26امتیاز،در

ردهدومقراردارد.

مستطیل سبز

مهندس سرخ ها 
دست نیافتنی تر شد!

هفتهیازدهملیــگبرترباثبــتهفتمین
پــاسگلریکاردوآلــوزهمراهبــودتااین
بازیکندرجدولپاسورها،دستنیافتنیتر

شود.
ریــکاردوآلوزخیلــیزود،حتــیازآنچه
کهخودشوبردیفانتظارشراداشــتند،
درترکیبتراکتــورجاافتــاد.اونیامدهبه
همــهکارهمیانــهمیداندرتیــمجدیدش
تبدیلشدواینکبا7پاسگلدر11بازی،

پاسوراوللیگبیستودوماست.
تنهــاچنددقیقــهازبازیتراکتــوروملوان
گذشــتهبودکهمیزبانصاحبیکضربه
ایستگاهیشد.طبقعادت،آلوزپشتتوپ
ایستادوبایکارسالنرمودقیقزمینهساز
گلاولتیمششد.اینکارخیلیراحتو
بینقصانجامشد؛همانچیزیکههافبک
پرتغالیمتخصصآناســت.آلوزانگارکه
یکخطکشبهپابســتهکههرکجادلش
مــیخواهدتــوپرافرســتادهوبهقدری
خوبایــنکارراانجاممیدهــدکهگاهی
همتیمیهایــشچارهایجــزگلکردن

توپندارند!
آلوزدربازیباملوان،سازندهتکگلتیمش
بود.اودرجریانبازیبارهاسعیکردتاگل
هایدیگرینیزبرایمهاجمانبســازد؛اما
مدافعانملوانباهمهوجــوددفاعکردهو
تکامتیازراتاپایانحفــظکردند.البتهدر
طولبازی،ریکاردوآلــوزتنهازنندهضربات
ایســتگاهیتراکتورنبــود.دربعضیازاین
ضرباتکهنیازبهقدرتبیشــتریداشت،
شاهدحضوررضااسدیپشتتوپبودیم.
آلوزدراینلحظاتهمازتخصصباالیخود
بهنفعتیمبهرهبردهودرحالنشــاندادن
بهترینزاویهوســبکضربهممکنبهرضا
اسدیبودکهپشتتوپایســتاد.آلوزکه
خودتاکنونگلیبهثمرنرسانده،درصحنه
یادشدهسعیداشــتتاهمتیمیخودرا
برایگلکردنتوپراهنماییکند؛اماضربه
هافبکدفاعیگلزنتراکتوریهاجاییدر

چارچوبنداشت.

فدراسیون فوتبال جهانی در سالی که در ماه های پایانی 
آن قرار داریم دو فدراسیون فوتبال زیمباوه و کنیا را 
محروم کرده و البته همان طور که در جریان هستید 

هشدارهایی نیز به فدراسیون فوتبال ایران داده است

فوتبال جهان

وز عکس ر

مسابقات چوگان 
قهرمانی بانوان کشور
مسابقاتچوگانقهرمانیبانوان
کشــوربامشــارکت4تیمتهران،
اصفهان،گیالنوآذربایجانشرقی
درمجموعهچوگانوســوارکاری
شــهدابرگزارشــدوبــاقهرمانی
تیمتهرانبهکارخودپایانداد.

نمایندهفوتبالماهشــهردرآســتانهکنارگذاشته
شدنازلیگدســتهاولقراردارد.مشکالتمالیو
مدیریتیدرتیمخلیجفارسماهشــهرباعثشده
تابازیکناناینتیمدســتبهاعتصــاببزنند.آنها
کهازشــروعفصلتابهامروزهنوزهیچدریافتیاز
باشگاهنداشتند،تهدیدکردهاندکهدربازیمقابلون
پارسدرمیدانحاضرنخواهندشد.اگرایناتفاق
رخبدهد،پایانکارخلیجفارسدرلیگدستهاول
راشاهدخواهیمبودواینتیمبهدستهسومسقوط
خواهدکرد.خلیجفارسماهشــهرهر۵بازیاخیر
خودراباشکستپشتسرگذاشتهاست.تمرینات
اینتیمبعدازبازیهفتههشتمبادریایبابلبرگزار
نمیشودوخلیجفارسبدونتمرینمقابلفجردر
شیرازبهمیدانرفتوسهبرصفرباخت.بازیهفته

هشتماینتیممقابلخیبرنیزبهدلیلمعرفینشدن
ورزشــگاهبرگزارنشــدوکمیتهانضباطیشاگردان
کمالوندرابرنده)3-۰(اینبازیاعالمکرد.نماینده
ماهشهرباخریدامتیازشاهینبندرعامریپایبه
لیگدستهاولفوتبالایرانگذاشت؛اماخیلیزود
ودرهمانشــروعکاربامشکالتمالیمواجهشد.
اینتیمتنهایکبارطعمبردراچشیدهوبا6امتیاز
قعرنشــینجدولردهبندیاست.باتوجهبهاینکه
گفتهمیشــودچکهاییکهبهبازیکنانتیمداده
شده،پاسنشده،احتمالادامهاعتصابآنهاوجود
داردکــهدراینصورت،سرنوشــتیمبهمدرانتظار
خلیجفارسخواهدبود.طبققانوناگریکتیمدو
باردریکفصلدرزمینمســابقهحضورپیدانکند،
باخطرجریمهسقوطبهدودســتهپایینترمواجه

خواهدبود.البتهبایددیدمدیرانخلیجفارساجازه
ایناتفاقراخواهنددادیاحذفتیمیدیگرازجدول
مسابقاترااینباردرلیگیکشاهدخواهیمبود.
پیشازاین،تیمماشینسازیتبریزبهعلتصادر
نشدنمجوزحضوردرمسابقات،ازلیگدستهدوم
کنارگذاشــتهشــدهبود.اگراینگونهشود،خلیج
فارسدرعرضکمترازیکنیــمفصلازحیاتش
درسهمیهایکهخریداریکرده،دودستهسقوطرا

متحملخواهدشد.

سقوط به دو دسته پایین تر در کمتر از نیم فصل

عکس: میزان
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مدیر منطقه دو شهرداری خبر داد:

اعتبار 120 میلیارد ریالی منطقه 2 برای پیاده روسازی
مدیر منطقه دو شــهرداری اصفهــان از تخصیص اعتباری بالــغ بر ۱۲۰ میلیارد ریــال جهت اجرای 
 پیاده روســازی و مناسب ســازی پیاده  روهای این منطقه خبر داد.محمد صیرفی نژاد در گفت وگو
  با ایمنا، اظهار کرد: هــدف از اجرای پروژه های ســاماندهی معابر، ارتقای کیفیــت معابر به منظور
  تســهیل در تردد عابران و وســایل نقلیه اســت.وی ادامه داد: ســاماندهی پیاده روهای شــهری

 شامل نوسازی و احداث پیاده رو یا مناسب ســازی و اصالح آن می شود که هر دو موضوع در دستور 
 کار اداره عمران منطقه دو شــهرداری اصفهان قرار گرفته اســت.مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان 
با بیان اینکه رضایت مندی عمومی شــهروندان جزو رســالت اصلی شــهرداری است، خاطرنشان 
 کرد: از ابتدای سال جاری مراحل طراحی و اجرای پیاده روها و مناسب سازی آن ها آغاز شده است

 که این عملیات تا پایان سال به اتمام خواهد رسید.وی با بیان اینکه اقدامات پیاده روسازی منطقه 
دو با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال در سال جاری انجام می شــود، تصریح کرد: این اقدامات در 
 معابر اصلی و بر اساس بازدیدهای کارشناسی و بررسی های انجام شده، اولویت بندی شده است و تا 

پایان سال تکمیل می شود.
 

مدیر منطقه سه شهرداری:

شخصیت های شاخص منطقه 3 اصفهان معرفی می شوند
مدیر منطقه ســه شــهرداری اصفهان گفت: شــهرداری این منطقه به منظور حفــظ هویت محلی 
شخصیت های شاخص منطقه ســه، کتیبه آنها را در محل سکونت شــان نصب می کند.محمدباقر 
کالهدوزان اظهار کرد: هر محله هویتی دارد که برگرفته از پیشینه تاریخی و انسان هایی است که در آن 
رشد یافته اند و در حال حاضر آن محله با نام این شخصیت ها شناخته می شود.وی ادامه داد: در این 
راستا قرار است با توجه به رویکرد محله محوری شهرداری، شخصیت های شاخص منطقه معرفی و 
کتیبه آنها در محل سکونت شان نصب شود.مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با بیان اینکه این طرح در 
مناطق تاریخی یک و سه شهرداری اجرا می شود، افزود: به تازگی کتیبه آیت ا... محمدرضا خراسانی در 
خیابان آیت ا...خراسانی و کتیبه شهید حجت االسالم بهشتی نژاد در خیابان حجت االسالم بهشتی نژاد 
نصب شده که این کتیبه ها حاوی عکس شخصیت و مختصری از زندگینامه وی به دو زبان فارسی و 
انگلیسی است.وی گفت: در طراحی این کتیبه ها از نمادهای ایرانی-اسالمی همچون نقوش شمسه 

و رنگ فیروزه ای الهام گرفته از گنبدهای فیروزه ای اصفهان استفاده شده است.

مدیر پروژه چهارباغ عباسی تشریح کرد:

اجرای سه پروژه عمرانی در گذر چهارباغ
مدیر پروژه چهارباغ عباســی گفت: در حال حاضر سه پروژه عمرانی شــامل زیرسازی کف خیابان 
شیخ بهایی، پروژه کف سازی خیابان عالم آرا و پارک شهید رجایی )پشت بدنه ضلع شرقی چهارباغ( 
توسط سازمان نوسازی و بهسازی و مدیریت های مناطق یک و سه در گذر چهارباغ در حال اجرا ست.

محمدعلی سمیعی با اعالم این خبر  اظهار کرد: پیرو منویات رهبر معظم انقالب در خصوص متوقف 
نشدن پروژه های عمرانی در کشور، تاکید  شهردار  اصفهان در خصوص پیگیری مباحث محور چهارباغ 
عباسی و اینکه یکی از مباحث شش گانه این محور بحث کالبدی آن است،  در حال حاضر سه پروژه 
عمرانی در این گذر در حال اجراست.وی افزود: این پروژه ها شامل زیرسازی کف خیابان شیخ بهایی، 
پروژه کف سازی خیابان عالم آرا و پارک شهید رجایی )پشت بدنه ضلع شرقی چهارباغ( است که توسط 
سازمان نوسازی و بهسازی و مدیریت های مناطق یک و سه اجرا می شود.وی درباره مشخصات این 
پروژه ها توضیح داد:  پروژه خیابان شیخ بهایی 6۰ متر طول و ۱۷ متر عرض دارد و متراژ جدول آن ۱۰۸ 
متر است. همچنین یک آب نما به طول ۲۹ و عرض یک متر در این پروژه احداث می شود که حوض آن 

به صورت مربع با طول و عرض دو متر در نظر گرفته شده است.

تپه اشرف اصفهان در وضعیت اسفناکی قرار دارد؛

بی تفاوتی میراث برای میراث!

سرپرســت هیئــت باســتان شناســی تپــه اشــرف 
گفت: کاوش هــای باستان شناســی در تپه اشــرف با 
سنگ اندازی های اداره میراث فرهنگی و تغییر شهردار اصفهان متوقف 

شد و اکنون در وضعیت اسفناکی رها شده است.
علیرضــا جعفری زند با بیــان اینکه اداره میراث فرهنگی نســبت به 
تپه اشرف بسیار بی تفاوت است، اظهار داشــت: متاسفانه به میراث 
باستانی اصفهان و کاوش های باستان شناســی در این دیار اهمیت 

داده نمی شود.
وی ادامه داد: باید توجه داشــت که تپه اشــرف در یکــی از بهترین 
خیابان های شــهر اصفهان قرار دارد و به همین دلیل تردد خودروها 
معضل این منطقه بوده و از سوی دیگر این میراث باستانی اکنون به 
محل رفت و آمد معتادان و کارتن خواب ها و تاخت و تاز موتورسواران 

تبدیل شده است.
سرپرست هیئت باستان شناسی تپه اشرف خاطرنشان کرد: با وجود 
اینکه اداره میراث فرهنگی موظف بود که پیگیر کاوش های تپه اشرف 
باشــد این کار را نکرد و اینجانب در دوره مدیریت شــهری پیشــین، 
شهردار و شورای شهر را قانع کردم که هزینه کاوش و محصور کردن تپه 

اشــرف را تامین کنند و با میراث فرهنگی تعاملی راجع به تقبل هزینه 
کاری کاوش ها داشته باشــند؛ اما متاسفانه با سنگ اندازی هایی که 
میراث فرهنگی کرد و تغییر شهردار اصفهان، فصل هفتم کاوش ها در 
سال ۱۳۹۹ متوقف و تپه اشــرف در وضعیت اسفناک خود رها شد و 

اکنون هم در همان شرایط قرار دارد.
این باستان شناس و استاد دانشــگاه ابراز داشت: هرجا که توانستم، 
تالش کردم اسپانســری )ســرمایه گذار( برای ادامــه کاوش های 
باستان شناسی در تپه اشرف پیدا کنم و اکنون نیز در تالش هستم؛ اما 
متاسفانه همکاری میراث انجام نمی گیرد و با مقررات دست و پا گیر 
جلوی هرگونه کاوش و روندی که به یک ســایت موزه ختم می شود، 

می گیرد و این نهاد بسیار بسیار ضعیف عمل می کند.
جعفری زند با بیان اینکه درخواســت من گام بــه گام عمل کردن در 
جریان کاوش های باستان شناسی در تپه اشــرف بود، گفت: یکی از 
مراحل، محصور کردن این تپه بود که در سال ۱۳۸۹ دیوار سنگی را با 
تالش دور این تپه کشیدیم و قرار بود نرده کشی شود و نگهبان داشته 
باشد که محصور و محفوظ باشــد؛ اما با گذشت ۱۲ ســال هنوز نرده 

نصب نشده است.

وی در خصوص حمایت های مورد نیاز برای انجام کاوش های باستانی 
در تپه اشرف، گفت: مسئله این اســت که برای سایت موزه کردن تپه 
اشرف به تمهیداتی چون ساختمان نیاز است و به هر حال کاوش های 
باستان شناسی در این منطقه یک شــبه اتفاق نمی افتد و الزم است 

روندی در پیش گرفته شود که در انتها به سایت موزه بیانجامد.
سرپرســت هیئت باستان شناسی تپه اشــرف افزود: تپه اشرف باید 
محصور شده و کاوش قلعه ساسانی در قســمت شمالی این منطقه 
ادامه یابد. این قسمت اکنون رها شده و درحال تخریب است و محل 
عبور و مرور موتور سواران و کارتن خواب ها شده و متاسفانه محدوده ای 
است که ساکنان محلی، شــب ها جرأت نمی کنند از آنجا عبور کنند؛ 
با وجود اینکه شــهردار قبلی را راضی کردم که در این مسیر کمک کنند 

اما کاری انجام نشد.
جعفری زند با اشاره به اینکه هر کاوش باستان شناسی چندین فصل 
کار  دارد، خاطرنشــان کرد: پیش بینی ما برای تپه اشــرف ۵۰ فصل 
کاوش اســت؛ کاوش همراه با نگهداری و مرمت و محصور کردن تپه 
اشرف که همه مراحل باید گام به گام انجام شود اما این اتفاق تاکنون 
نیفتاده در حالی که میراث فرهنگی اصفهان با توجه به بودجه هایی که 

دارد قادر به انجام این کار است.
این باستان شناس با بیان اینکه تعریفی در میراث فرهنگی اصفهان به 
عنوان کاوش های باستان شناسی وجود ندارد، تصریح کرد: اصفهان به 
عنوان یک شهر باستانی مورد توجه نیست درحالی که این کاوش ها در 

سایر استان های کشور وجود دارد و مرتب انجام می شود.
به گــزارش مهــر، تپه اشــرف نــام بنایی بســیار کهــن در اصفهان 
 اســت که در کنــار پــل شهرســتان و در کناره شــمالی زاینــده رود 

قرار دارد.
این تپه با مســاحتی ۱۲ هکتاری ســال ۱۳۱۰ در فهرست میراث ملی 
کشــور به ثبت رســید و مالکیت آن، در اختیار میراث فرهنگی بود. با 
وجود این در تمام ادوار مــورد بی توجهی قرار گرفت به طوری که اواخر 
دهه شــصت و در جنگ تحمیلــی از آن به عنوان پایــگاه ضد هوایی 
اســتفاده می شــد و ســال ۱۳۷۱ نیز، چهار هزار متر آن تسطیح و به 
خیابان تبدیل شد. با تبدیل سایر بخش های این تپه به فضای سبز نیز 
عمال از ۱۲ هزار هکتار محوطه، تنها هفت هکتار از تپه اشرف باقی ماند.

یافته های ایــن تپــه تاریخی در شــهر اصفهــان مربوط بــه دوران 
هخامنشی تا قرن دوازدهم هجری قمری اســت و از این جهت این 
 تپه باستانی اهمیت زیادی در روشن شدن ابعاد تاریک تاریخی شهر 

اصفهان دارد.

معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار اصفهان گفت: 
شــهروندان اصفهانی می توانند برای دریافت بهتر 
خدمات حمل ونقل عمومی، مســیرهای پرتکرار به 
محل کار یــا تحصیل خود را در ســامانه »به همراه« 
ثبت کنند و با شرکت در قرعه کشی از جوایز این طرح 
شامل پنج دســتگاه دوچرخه و ۱۰۰ عدد کارت شارژ 
»اصفهان کارت« بهره مند شوند.حسین حق شناس 
با اشــاره به قابلیت هــای اپلیکیشــن »به همراه«، 
اظهار کرد: شــهرداری اصفهان در راستای وظیفه ای 

که برای خدمت رســانی بهتر حمل ونقل همگانی بر 
عهده دارد، سامانه ای با عنوان »به همراه« آماده کرده 
است تا شهروندان تقاضاهای سفر خود را که در طول 
روز انجام می دهند، ثبت کنند و ما با استفاده از این 
سامانه و تقاضاهای سفر، سرویس های حمل ونقل 
همگانی را بر اساس موارد ثبت شده تنظیم و اصالح 
می کنیم.وی افزود: اگر مسیرهای پرتکرار سفرهای 
 BRT درون شهری شهروندان در پوشش مسیرهای
و اتوبوس باشد، متناسب با آن در صورت نیاز نسبت 
به افزایش ناوگان اقدام می کنیم و اگر در مسیرهایی 
باشد که سفرها با استفاده از تاکسی انجام می شود، 
متناســب با آن خدمات تاکسی را بهبود می دهیم و 
سرویس ها به صورت اشــتراکی، تلفنی یا اینترنتی 

قابل دریافت اســت.معاون حمل ونقــل و ترافیک 
شــهردار اصفهان ادامه داد: شــهروندان اصفهانی 
می توانند برای ارائه بهتر خدمات حمل ونقل عمومی، 
مســیرهای پرتکرار خود به محل کار یا تحصیل را در 
https://isfahan. سامانه »به همراه« به نشــانی
behamrah.ir ثبت کنند و با شرکت در قرعه کشی 
از جوایز این طرح شامل پنج دستگاه دوچرخه و ۱۰۰ 
عدد کارت شارژ »اصفهان کارت« به قید قرعه بهره مند 
شوند.وی با بیان اینکه مزیت اصلی این اقدام برای 
شهروندان و بهبود وضعیت حمل ونقل همگانی است، 
اظهار امیدواری کرد: شــهروندان بــا ثبت اطالعات 
خود در این ســامانه به بهبود سرویس دهی ناوگان 

حمل ونقل همگانی در شهر اصفهان کمک کنند.

تحولی در حمل ونقل همگانی اصفهان؛

مسیرهای پرتکرار خود را در »به همراه« ثبت کنید و جایزه بگیرید

توسعه فرهنگ کتاب خوانی در اصفهان با تقویت 
زیرساخت های مطالعه

نهادینه کردن فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی به عنوان عاملی موثر در ارتقای سطح بینش، دانش و 
تعالی رفتارهای اجتماعی در اصفهان با تقویت زیرساختهای مطالعه در اولویت دستگاه های فرهنگی 
استان قرار دارد.  به گزارش ایرنا، استان اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت و دارا بودن ۳۲۰ 
کتابخانه عمومی و مشارکتی در ۲۸ شهرستان سهم بسزایی در تامین زیرساختی و فیزیکی گرایش 
به فرهنگ مطالعه بین مردم این خطه دارد.بنا به گفته متولیان امر کتاب و کتاب خوانی در اصفهان، 
این استان  در جذب کتاب و تعداد کتابخانه در کشور پیشتاز بوده به طوری که ۵۰۰ هزار جلد کتاب در 
مدت سه سال در این استان جذب شده درحالی که این رقم در استان های دیگر حتی کمتر از یک صد 

هزار جلد اعالم شده است.
 هم اکنون سرانه پیش بینی شده کتابخانه در کشور  هشت مترمربع برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت است که 
این سرانه در استان اصفهان با توجه به زیربنای ۱۴۴ هزار مترمربعی کتابخانه های استان، برای هر 
۱۰۰ نفر جمعیت ۲.۵ مترمربع پیش بینی شده که به نسبت از میانگین کشوری وضعیت بهتری دارد.

از سویی بنا به گفته کارشناسان کتابخانه های عمومی استان با رویکرد تبدیل کتابخانه ها به باشگاه 
فرهنگی، در سال های  اخیر، ساالنه بالغ بر ۲۰ هزار برنامه مرتبط بافرهنگ نوشتاری و کتاب خوانی 

در این مجموعه های فرهنگی در استان اجرا می شود.

قدمت تاریخی فرهنگ مطالعه در اصفهان 
 عضو هیئت علمی دانشــگاه آزاد اســالمی اصفهان به قدمــت تاریخی فرهنــگ مطالعه در این 
 خطه اشــاره کرد و گفت: همواره مردم نصف جهان عالقه وافری به مطالعه و کتاب خوانی داشتند 
 و جایگاه خاصی در بســیاری از خانه های آن ها بــه کتاب اختصاص داده می شــد.فائزه تقی پور

  افزود: بسیاری از خانواده ها در اصفهان تمایل بســیاری به نگهداری کتاب های قدیمی داستانی 
 و شــعر در خانه خود داشــتند که این فرهنگ به مرورزمان تا حدودی کمرنگ شــده اســت.وی 
بابیان اینکه مطالعه و کتاب خوانی تاثیر مستقیمی بر تعالی رفتارهای اجتماعی و کاهش آسیب ها 
 دارد، گفت: به این منظور باید تقویــت و ترویج این اقدام فرهنگی در دســتور کار نهادهای متولی 
قرار گیرد.این استاد دانشــگاه افزود: یکی از چالش های مطالعه و کتاب خوانی بنا بر ارزیابی های 
صورت گرفته، ورود فضای مجازی و شبکه های اجتماعی است که به هیچ وجه قابلیت جایگزینی 
به جای کتــاب را ندارند. وی بابیان اینکه کتاب از یک ســو خالقیت و قــدرت تحلیل را در مخاطب 
 افزایش می دهد و از ســوی دیگر قدرت بینش و دانش او را باال می برد، افزود: این در حالی است

 که با ورود فضای مجازی بازهم  کارکردهای ممتاز کتاب حفظ شده است.تقی پور با اشاره به اینکه 
شاید هزینه کتاب برای برخی خانواده ها خارج از توان خرید باشد، گفت: بر ای این منظور کتابخانه ها 
 با غنی ســازی و معرفی کتاب های نــو و عناوین جدید می تواننــد فرهنگ مطالعــه را در جامعه

 تقویت و توسعه بخشند.

تاکید دولت بر توسعه فرهنگی و علمی با تقویت کتاب خوانی 
 کارشناس حوزه کتاب و کتاب خوانی در اصفهان گفت: یکی از شاخصه های توسعه فرهنگی و علمی
  در جامعــه، موضوع کتاب و مطالعه اســت که ایــن مهم موردتوجــه ویژه دولت قــرار دارد.امیر
  هالکویــی افــزود: جامعه ای کــه به فضیلــت اخالقی برســد ثمــره جامعه بافرهنگ اســت و

  ایجادکننــده و تضمین کننــده ایــن فرهنــگ در محتــوای کتاب ها نهفتــه اســت و هزینه کرد 
 بودجه هــا برای کتاب یــک توجیه عقالنــی و منطقــی دارد.وی اظهار داشــت: دولت بــه دنبال 
 تبدیل کتابخانه ها به باشــگاه های فرهنگی اســت که این مهم در اســتان با ایجــاد انگیزه برای 
 آشــنایی مردم باارزش مطالعه و کتاب خوانی و تاثیر آن در زندگی به عنــوان یک راهبرد برون رفت
  از مشــکالت به اجرای برنامه هایی ازجمله جام باشــگاه های فرهنگی، نشست های کتاب خوانی

 و جلسات نقد و بررسی منجر شده است.

با مسئولان

خبر روزگزارش

شهردار اصفهان در برنامه رادیویی 
»سالم اصفهان« مطرح کرد:

اصفهان؛ مبدع سامانه 
»به همراه« در کشور

شهردار اصفهان با اشــاره به راه اندازی سامانه 
»به همــراه« گفــت: ایــن ســامانه تعاملی 
حمل ونقل، پدیده  جدیدی است که با مشارکت 
یکی از شرکت های دانش بنیان برای نخستین 
بار در کشور در حوزه حمل ونقل همگانی تجربه 
می شــود.علی قاســم زاده در برنامه رادیویی 
»سالم اصفهان«، اظهار کرد: در حوزه حمل ونقل 
عمومی و رفع مشکل ترافیک، پدیده جدیدی را 
از هفته جاری با عنوان حمل ونقل پویا و تعاملی 
آغاز کردیم و در این راستا سامانه »به همراه« 
https://isfahan.behamrah. را به نشانی

ir راه اندازی کردیم تا شهروندانی که سفرهای 
جمعی دارند، از جمله افرادی که در یک مجتمع 
مسکونی هم مقصد و هم ســفر برای رفتن به 
محل کار یا تحصیل هســتند، در این ســامانه 
ثبت نام کنند تا ما وســیله نقلیــه جمعی را به 
نزدیک ترین ایستگاه محل سکونت یا در صورت 
وجود شــرایط الزم مکانــی، نزدیک مجتمع 
مسکونی آن ها ببریم و پس از سوار کردن، در 
مقصد پیاده کنیم.وی خاطرنشان کرد: سامانه 
تعاملــی حمل ونقل پدیده جدیدی اســت که 
با مشارکت یکی از شــرکت های دانش بنیان 
برای نخستین بار در کشور در حوزه حمل ونقل 
همگانی تجربه می شــود که امیــدوارم برای 
افرادی که ســفرهای درون شــهری خود را با 
استفاده از وســایل حمل ونقل عمومی انجام 
می دهند، راهگشا باشد.شــهردار اصفهان در 
بخش دیگــری از ســخنان خــود خطاب به 
شهروندان ساکن در منطقه ناژوان، تصریح کرد: 
یکی از مشکالت چندســاله ساکنان محدوده 
ناژوان این اســت که نمی توانند راجع به ملک 
خود تصمیــم بگیرند یا تعمیــرات، تخریب و 
نوسازی انجام دهند، از این رو اراده جمعی در 
شهر شکل گرفته اســت که این مشکالت رفع 
شــود.وی افزود: در حال حاضر تیم مشاور در 
ناژوان پالک به پالک در حــال ثبت اطالعات 
منطقه است بنابراین انتظار می رود شهروندان 
ســاکن در ناژوان همراهی الزم را با تیم های 

پژوهشی داشته باشند.

یک کارشناس برنامه ریزی شهری:

آمایش سرزمین با امنیت گردشگران مرتبط است
یک کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری با بیان اینکه گردشگری، فعالیت پیچیده ای است که بخش های مختلف اقتصاد و فرآیند تعامل اجتماعی را در بر 
می گیرد، گفت: آمایش سرزمین با مولفه امنیت گردشگران بیشترین و با مولفه محیطی کمترین ارتباط را دارد.فریاد پرهیز در گفت وگو با  ایمنا، اظهار کرد: در آمایش 
سرزمین، گردشگری به عنوان یک بخش ارزشمند در زمینه رهیافت اقتصادی مطرح است و دارای خطرات و هزینه های کمتری در زمینه سرمایه گذاری با توجه به 
در دسترس بودن منابع و پایین بودن قیمت ها در مقایسه با دیگر پروژه هاست.وی ادامه داد: مولفه های امنیتی و پدافندی، سیاسی و مبارزه با قاچاق کاال، اقتصادی 
و اجتماعی، زیربنایی و نیروی انسانی، فرهنگی، زیست محیطی و فضایی در توسعه گردشــگری نقش بارزی دارد، زیرا میانگین آن ها باالست و حد پایین و باالی 
آنها مثبت است.رییس اداره مطالعات و برنامه ریزی شهری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با بیان اینکه ارتباط بین آمایش سرزمین و مولفه های 
گردشگری به صورت مستقیم و مثبت است، خاطرنشان کرد: آمایش سرزمین با مولفه امنیت گردشگران بیشترین ارتباط و با مولفه محیطی کمترین ارتباط را دارد.

وی ادامه داد: آمایش سرزمین از مسیر توجه به شناخت توانمندی ها و ظرفیت های خاص مناطق، کارآمدی اقتصادی، وحدت و یکپارچگی سرزمین، گسترش عدالت 
و تعادل منطقه ای، حفظ محیط زیست و احیای منابع طبیعی، حراست از میراث فرهنگی و رفع محرومیت های گردشگری تاثیر می گذارد.

راهپیمایی مردم 
در محکومیت 

جنایت تروریستی 
شیراز

مردم شــهر اصفهــان پس از 
اقامه نماز جمعه این هفته در 
محکومیت حادثه تروریستی 
در حــرم شــاهچراغ )ع( 

راهپیمایی کردند.
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در پنجمین همایش »جایزه ملی تعالی نگهداری و مدیریت دارایی  ایران« شرکت 
فوالد مبارکه با کسب باالترین امتیاز، توانست برای نخستین بار در کشور تندیس 
زرین جایزه ملی تعالی نگهداری را به عنوان باالترین نشان در این حوزه از آن خود 
کند.در این همایش که روز یکشنبه یکم آبان ماه در پژوهشگاه صنعت نفت تهران و 
با حضور جمعی از اساتید برجسته حوزه نت کشور و مدیران عامل و مدیران نگهداری 
و تعمیرات سازمان های شرکت کننده در جایزه، برگزار شد، محسن کفیل مدیر دفتر 
فنی نگهداری و تعمیرات شرکت فوالد مبارکه به نمایندگی از مدیرعامل فوالد مبارکه 
لوح تقدیر و تنها تندیس زرین این همایش را دریافت کرد.محسن کفیل پس از 
دریافت این تندیس به عنوان یکی از سخنرانان مراسم، ضمن معرفی گروه فوالد 
مبارکه با اشاره به اقدامات انجام گرفته در مسیر تعالی نت و تاریخچه استراتژی های 
نت در جهان و توسعه رویکردهای نگهداری و تعمیرات در شرکت فوالد مبارکه همسو 
با تحوالت جهانی این حوزه، پروژه ها و اقدامــات صورت گرفته در حوزه تعالی نت  
طی سال های بهره برداری مجتمع فوالد مبارکه را تشریح کرد.وی از اقدامات ذیل 
به عنوان فعالیت های مهم انجام گرفته در این حوزه در شرکت فوالد مبارکه نام برد: 
به کارگیری نظام های نت پیشگیرانه، نت پیشگویانه، پیاده سازی نظام جامع پایش 
وضعیت، طراحی مدل تعالی نت بومی فوالد مبارکه، تدوین و اجرای نقشه راه نت، 
اولویت بندی دارایی های خطوط تولید، اجرای پروژه های بهبود نظیر نت مبتنی بر 
قابلیت اطمینان RCM و بهینه سازی استانداردهای تعمیراتی PMO، پیاده سازی 
نظام تحلیل خرابی در شــرکت RCA، طراحی سیســتم های مکانیزه مدیریت 
اطالعات و فرآیندهای حوزه نت در بستر EIS و اجرای طرح تگ گذاری و ردیابی 

دارایی های خطوط تولید به منظور استقرار سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی.
کفیل در بخش دیگری از سخنان خود از نقش کارکنان به عنوان یکی از مهم ترین 
ارکان مدل های سرآمدی نت نام برد و تصریح کرد: الزمه استقرار نظام های بهبود 
در حوزه نگهداری دارایی ها شکل گیری صحیح فرهنگ ســازمانی است.وی در 
همین زمینه افزود: تمام موفقیت های فوالد مبارکه در بســتر فرهنگ ســازمانی 
مناسب این شرکت شکل گرفته اســت. از ویژگی های مهم این فرهنگ سازمانی 
می توان به تعلق خاطر سازمانی باال، روحیه کار تیمی و ارتباط مناسب بین مدیران 
و سایر رده های سازمان اشاره کرد. این مطلب می تواند الگویی برای سایر صنایع 
کشور باشد. اهتمام به فرهنگ ســازمانی به عنوان رکن اصلی پیشرفت می تواند 
در حوزه های مختلف موجب رشد و شکوفایی ســازمان ها  شود. فرهنگ ملی ما 
دارای عناصر و ویژگی های مثبت بارزی اســت که در طول تاریخ کشور ازجمله در 
دوران دفاع مقدس موجب خلق تجربیات بی نظیری  شده است. قطعا سازمان ها 

می توانند از این ویژگی ها در شکل دهی فرهنگ سازمانی جهت طی مسیر سرآمدی 
استفاده کنند.گفتنی اســت؛ جایزه ملی تعالی نگهداری ایران، فرآیندی است که 
طی آن، ساالنه پس از ارزیابی میدانی، به برترین سازمان های ایرانی حائز شرایط 
در بخش های مختلف کشــور )مطابق طبقه بندی جایزه( که در زمینه ایجاد، ارتقا 
و نهادینه ســازی فرهنگ نگهداری خود فعالیت های چشمگیری انجام داده اند، 
گواهینامه، تقدیرنامه یا تندیس جایزه نگهداری اعطا می  شود.انجمن نگهداری 
و تعمیرات ایران به عنوان رسمی ترین نهاد در زمینه نگهداری در کشور، این جایزه 
را به منظور نهادینه ســازی مدل تعالی نگهداری و با هدف ایجاد فضای الزم برای 
تشویق بنگاه ها و سازمان ها برای انجام عملیات خودارزیابی و شناخت نقاط قوت 
و زمینه های بهبود طراحی کرده است.از دیگر مزایای این فرآیند، ایجاد فضای الزم 
برای تبادل تجربیات و دانش سازمان های موفق، بسترسازی و ایجاد فضای رقابتی 
توأم با خالقیت و نوآوری، ایجاد زبان مشترک و چارچوب مفهومی در شیوه مدیریت 
نگهداری سازمان های ایرانی و ارائه مدل بومی و توسعه فرهنگ تعالی و آموزش 
و ترویج مفاهیم سرآمدی نگهداری به مدیران و فعاالن این حوزه است.پنجمین 
دوره جایزه ملی تعالی نگهداری از دی ماه 1400 با انتشار برنامه و فراخوان متقاضیان 
شرکت در جایزه آغاز  شد.شــرکت فوالد مبارکه با تشــکیل تیم هایی از مجموعه 
مدیریت های مختلف شرکت که مرتبط با معیارهای 9گانه مدل تعالی نگهداری 
شامل فرهنگ سازمانی و رهبری، خط مشــی و راهبردها، کارکنان، برنامه ریزی و 
زمان بندی، مدیریت منابع، مدیریت گردشکار و فرآیندها، بهبود قابلیت اطمینان، 
بهبود کسب وکار و نتایج عملکرد اســت، اقدام به تدوین اظهارنامه و ارسال آن به 

دبیرخانه جایزه کرد.

تیم والیبال بانوان آبفای استان اصفهان در مرحله نهایی با غلبه بر تیم والیبال حوزه 
ســتادی وزارت نیرو موفق به کسب مقام قهرمانی شــانزدهمین دوره مسابقات 
سراسری والیبال بانوان وزارت نیرو شد.دبیر شورای ورزش  وزارت نیرو در مراسم 
اختتامیه این دوره از مسابقات والیبال گفت: مقام معظم رهبری تاکید بسیاری بر 
توسعه ورزش همگانی دارند و بر این اساس وزارت نیرو و شرکت های وابسته به 
این وزارتخانه باید در زمینه توسعه ورزش همگانی در بین کارکنان و خانواده هایشان 
برنامه های متعددی برگزار  کنند.مالک حسین زاده، نشــاط و سالمت کارکنان را 
یکی از پیامدهای ورزش کردن دانست و اظهار داشت: بهره وری مطلوب در شرکت 
ها ناشی از برخورداری کارکنان از سالمت جسم و روح است و در این راستا مدیران 
باید زمینه های الزم برای ورزش کردن کارکنان را فراهم آورند.وی با اشاره به اینکه 
شرکت های تابعه وزارت نیرو در اســتان اصفهان  عالقه مند به اجرای برنامه های 
ورزشی هستند، اظهار داشت: این شــرکت ها در 95 درصد برنامه های ورزشی که 
از سوی وزارت نیرو در سطح کشور برگزار می شود شرکت می کنند که این امر جای 
تقدیر دارد.دبیر شــورای ورزش وزارت نیرو افزود: نیمی از جمعیت کشور را بانوان 
تشکیل می دهند این در حالیست که بر اساس آمار های منتشر شده هم اکنون 64 
درصد بانوان کشور دچار کم تحرکی هستند و می توان با توسعه ورزش های همگانی 

بر این آسیب غلبه کرد.در ادامه این مراسم معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان نیز گفت: بسیار خوشحال هستیم که پس از 2 سال 
از شیوع ویروس کرونا میزبان شانزدهمین دوره مسابقات سراسری والیبال بانوان 
وزارت نیرو در استان اصفهان هستیم .مجتبی قبادیان افزود:  307 نفر از کارکنان 
آبفا را بانوان تشکیل می دهند که رقمی معادل 8 درصد کارکنان آبفای استان اصفهان 
است و بانوان شرکت با کسب قهرمانی در این دوره از مسابقات توانستند بار دیگر در 

میان شرکت های وابسته به وزارت نیرو بدرخشند.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از عقد تفاهم نامه ای با یک 
شرکت دانش بنیان در راستای اجرای پروژه تصفیه شیرابه خبر داد.به گزارش اداره 
ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، غالمرضا ساکتی با اعالم این خبر گفت: در 
راستای کنترل و هدایت شیرابه در سال 1400 که از مهم ترین برنامه های سازمان به 
شمار می رود، برای اولین گام فرآیند مدیریت شیرابه انجام و تمامی بخش های 
کارخانه کانال کشی شد تا شیرابه ها به الگن های تبخیری منتقل شود.وی افزود: 
بر این اساس، در حال حاضر از نفوذ شــیرابه به زمین جلوگیری می شود که این 
اقدام ارزشمندی در جهت جلوگیری از آلودگی منابع آبی و خاکی  به شمار می رود.

ساکتی با بیان اینکه سازمان مدیریت پسماند در سال جاری به دنبال اجرای پروژه 
تصفیه شیرابه با هدف کاهش مشکالت محیط زیستی شیرابه ها با مشارکت بخش 
خصوصی بوده است، خاطرنشان کرد: با اجرای واحد اول پروژه به ظرفیت 20متر 

مکعب از این آب در چرخه مدیریت پسماند استفاده می شود.مدیر عامل سازمان 
مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با بیان اینکه پس از اعالم فراخوان یک شرکت 
دانش بنیان برای اجرای این طرح برگزیده شده است، توضیح داد: این شرکت به 
لحاظ فنی مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است و کارشناسان 
سازمان پسماند نیز شــاخص های فنی و علمی آن را تایید کرده اند.وی با اشاره به 
عقد تفاهم نامه بین سازمان مدیریت پسماند و این شرکت دانش بنیان گفت: این 
تفاهم نامه در راستای اجرای پروژه تصفیه شیرابه، تامین تسهیالت و منابع مالی 
آن و ورود منابع مالی شهرداری اصفهان به پروژه به صورت BOTمنعقد شده است.

ســاکتی افزود: طی این تفاهم نامه بخشی از ســرمایه پروژه توسط این شرکت 
دانش بنیان تامین می شود و پس از اجرا، شهرداری طی 2 سال با خرید تضمینی 

آب تولیدی، این بخش از سرمایه گذاری شرکت دانش بنیان را بازمی گرداند.

برای نخستین بار در کشور صورت گرفت؛

فوالد مباركه»تندیس زرین جایزه ملی تعالی نگهداری و مدیریت 
دارایی ایران« را كسب كرد

 کسب مقام قهرمانی تیم والیبال بانوان  آبفای استان اصفهان در شانزدهمین

 دوره مسابقات سراسری والیبال بانوان وزارت نیرو

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خبر داد:

اجرای پروژه تصفیه شیرابه در همکاری با یک شرکت دانش بنیان

منبع: بازار 
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