
دیارزایندهرودبهاستقبالروزایثاروحماسهمردماصفهانمیرود؛

رخت حماسه بر تن تاریخی ترین میدان
7

خانه خیالی ام کجاست؟!

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان درحالی می گوید
 پنج تا ۸۰ میلیون تومان قیمت هر متر آپارتمان در استان اصفهان است که
 خرید خانه حتی در محروم ترین نقاط شهر هم تبدیل به رویا شده است؛
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عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی:
مدیریت مصرف آب شرب 
در اصفهان بهتر از کشاورزی 

است

رقابت های انتخابی جام جهانی 2۰22 
قطر در ایستگاه پنجم؛

 مصاف ایران- لبنان
 بدون ستاره ملی پوش

معاون فنی و عمرانی شهرداری مطرح کرد:
تعریض پل فردوسی در 
گروی تصمیم شورای 

سیاست گذاری شهرداری
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شناسایی ۷ شهید گمنام 
استان اصفهان
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 کشاورزان اصفهانی 
چشم به راه هستند

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

پنجشنبه 2۰ آبـــان  14۰۰ 
 ۰5  ربیع الثانی  1443 

 11 نوامبر 2۰21
 شماره 3391

۸ صفحه
سال دوازدهم

8قیمت: 2۰۰۰ تومان

 خواست 
ذوب آهن، 

توزیع عادالنه 
مواد اولیه 

است

حدیث زاهدی همه ســاله در آغاز ســال زراعی، صنــدوق بیمه 
کشاورزی ضمن ارتباط با سیاست گذاران، مجریان 
و بهره برداران بخش کشاورزی، در تالش اســت  خدمات متنوع در حوزه بیمه 
کشاورزی را جهت رفاه حال کشاورزان و دامداران معرفی کند.در همین راستا طی 
معاون خدمــات بیمه ای مدیریت بانک کشــاورزی اســتان اصفهان در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: کشاورزی یکی از پر مخاطره ترین فعالیت های اقتصادی 
است، بنابراین الزم است دولت برای حمایت از بخش کشاورزی که مستقیم با 
تامین امنیت غذایی در ارتباط است خدماتی ارائه دهد، در همین راستان صندوق 
بیمه کشاورزی از سال ۱۳۶۸ شروع به کار کرده است. مجید وارسته پور  افزود: 
بیمه، نرخ مخاطرات را کاهش داده و امکان ادامه فعالیت کشاورزان زیان دیده را 
فراهم می کند به طوری که زمینه برای فعالیت بخش خصوصی در این زمینه آماده 
شود.معاون خدمات بیمه ای مدیریت بانک کشــاورزی استان اصفهان گفت: 
همزمان با شروع سال زراعی، تعرفه حق بیمه اعالم شده و بر اساس تقویم بیمه 
پذیری محصوالت زراعی و باغات بیمه می شود، اکنون ۱۲۶ محصول در استان 
اصفهان پوشش بیمه ای دارد.وارسته پور گفت: در بخش محصوالت زراعی، باغی 
و گلخانه ای، دام، طیور، آبزیان، تنه درختان، تاسیسات، ابنیه، آتش سوزی و منابع 
طبیعی خدمات بیمــه ای ارائه می شــود.وی  اضافه کرد: بــرای بیمه پذیری 
محصوالت مهلت زمانی وجود دارد، بیمه کشاورزی با روش هایی بر مبنای هزینه 
تولید، نسبت بازدهی محصول، نســبت وام داده شده به کشاورز و ارزش تولید 
انجام می شود که در کشور ما اکنون با توجه به ارزش تولید به کشاورزان خدمات 
بیمه ای ارائه خواهد شد.وی ادامه داد: در سطح استان اصفهان به کمک ۹ شرکت 
خدمات بیمه ای به کشاورزان خدمت رســانی می کنند. در سال زراعی گذشته 
هشت میلیون و ۴۱۳ هزار بچه ماهی در بخش آبزیان، شش هزار هکتار در بخش 
تنه درختان، یک میلیون و ۱۷۰ هزار قطعه دام، ۱۹ هزار هکتار اراضی باغی و بیش 
از ۶۳ هزار هکتار از اراضی در بخش محصوالت زراعی بیمه شد که حدود یک سوم 
از کل سطح زیر کشت اســتان اســت.معاون خدمات بیمه ای مدیریت بانک 
کشاورزی استان اصفهان گفت: حدود ۵۵۰ میلیارد ریال حق بیمه در این سال 
جذب شد و در بخش بیمه گلخانه ای، بوقلمون و دام صنعتی، استان اصفهان رتبه 
اول کشوری را داشــته است.وارســته پور اضافه کرد: در سال جدید صدور بیمه 
نامه های متعدد برای یک محصول منتفی شده و بیمه نامه ها به صورت تجمیعی 
صادر می شــود  که کشــاورزان می توانند از این طریق محصوالت خود را تحت 
پوشش بیمه کشاورزی قرار دهند البته همچنان خدمات بیمه پایه ارائه می شود.

وی ادامه داد: در سال جاری مبلغ غرامت افزایش قابل توجهی داشته و صندوق 
بیمه سعی کرده حق بیمه بیمه گذار  را ثابت نگه داشته و حق بیمه دولت افزایش 
یابد. وارسته پور اضافه کرد: کشاورزان برای برخورداری از خدمات بیمه کشاورزی 
الزم است در زمان تعیین شده حتما خسارات خود را  گزارش دهند که برای آن 
روش های مختلفی از جمله پورتال مشــتریان، کد دســتوری تلفن همراه و یا 
درخواست کتبی به دفاتر بیمه و بانک وجود دارد.وی در پایان تصریح کرد: در سال 
زراعی ۱۴۰۰پیش بینی می شود ۷۰ میلیارد تومان خسارت از طریق این صندوق 

به کشاورزان پرداخت شود.

برآوردخسارات بخش کشاورزی با امکانات هوشمند ماهواره ای
در ادامه اســماعیل ضیاء ، مدیرکل فناوری اطالعات صندوق بیمه کشاورزی با 

اشاره به لزوم سرعت عمل در رسیدگی به پرونده ها و همچنین ارزیابی صحیح 
خسارت های کشاورزان گفت: فناوری های روز ازجمله بهره گیری از ۶۰۰ ایستگاه 
هواشناسی هوشمند، رصد ماهواره ای و ۲ هزار و ۵۰۰ ایستگاه هواشناسی مجازی 
برای سرعت در کار و صحت سنجی خسارت مورداستفاده است.وی ادامه داد: 
هوشمند سازی خدمات صندوق بیمه کشاورزی را در کاهش هزینه های جانبی، 

افزایش صحت ارزیابی ها و سرعت پرداخت خسارت یاری می رساند.

تصویب قانون  پرداخت به موقع غرامت کشاورزان
مدیر واحد حقوقی صندوق بیمه کشاورزی نیز در ادامه این نشست با اشاره به 
دغدغه های کشاورزان در پرداخت به موقع خسارت ها گفت: با تالش نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی پرداخت ســریع غرامت ها به قانون تبدیل شده است 
و این موضوع فرصتی برای دریافت به موقع بودجه صندوق بیمه کشــاورزی از 
سازمان برنامه وبودجه کشور خواهد بود.سارو احمدی ادامه داد: برای حمایت از 
کشاورزان، دامداران و دام پروران ۹ درصد مالیات ارزش افزوده و از پرداختی های 
حق بیمه ها حذف شده  است که این قانون نیز در ماه های آینده اجرایی خواهد 
شد.وی همچنین از تشکیل کمیته داوری برای رسیدگی به اعتراضات بیمه گذاران 
در خصوص میزان خسارت و یا اظهارنظرهای کارشناسان در صندوق بیمه خبر 
داد و گفت: پیش  از این افراد باید اعتراض خود را در دادگاه مطرح می کردند که به 

افزایش پرونده های قضایی، پرداخت هزینه و زمان منجر می شد.

پرداخت 3۰ هزار میلیارد ریال غرامت به کشاورزان
همچنین مدیرکل آموزش و ترویج صندوق بیمه کشاورزی اظهار داشت: منظور از 
بیمه کشاورزی، تمام حوزه های مذکور و حتی شیالت و زنبورداری  است.محمد 
رحمانی بابیان اینکه ۱۶۰ محصول توسط این صندوق بیمه می شود، تصریح کرد: 
صندوق بیمه کشاورزی نقش حمایتی و غیرانتفاعی دارد و منابع مالی توسط 
بیمه گذاران و بودجه های دولتی تامین می شود.وی درآمد این صندوق در سال 
زراعی گذشته را هشت هزار میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: در همان سال ۳۰ هزار 
میلیارد ریال غرامت پرداخت شد که چنین درآمد و هزینه ای با نگاه اقتصادی 
توجیه نداشت ولی جایگاه حمایتی برای دستیابی به امنیت غذایی بیالن  منفی 

را می پذیرد. 
رحمانی با اشاره به اینکه هرچقدر گرایش به بیمه در بین سرمایه گذاران و فعاالن 
این حوزه افزایش یابــد،  میزان پرداختی حق بیمه کاهــش و میزان پرداخت 
خسارت ها نیز بیشتر خواهد شد، بیان کرد: در تعاریف صنعت بیمه قرار نیست 

کل خسارت پرداخت و یا خطای کشاورز نیز جبران شود.

معاون خدمات بیمه ای مدیریت بانک کشاورزی استان اصفهان عنوان کرد:

      آگهی مزایده پرداخت 9۰ درصدی حق بیمه محصوالت کشاورزی توسط دولت 

هیات امناء آستان مقدس- نمایندگی اوقاف و امورخيريه بخش امامزاده-بادرود

اوقاف و امورخيريه بخش 
امامزاده-بادرود

م الف:1221420

شروط و تعهدات
 ۱(پيشنهاد دهندگان بايســتی مبلغ ۱۳۷/۲۰۰/۰۰۰ ریال را بعنوان سپرده شــرکت در مزایده طی فيش بانکی در وجه آســتان مقدس امامزادگان آقاعلی عباس

 و سید محمد علیهماالسالم به حسابداری اداره تحويل و رسيد دريافت نمايند.

۲(پيشنهاد دهندگان می توانند تا پايان روز یکشنبه مورخ 14۰۰/۰9/۰۷  تقاضاي کتبی خود را به دبیرخانه این نمایندگی تحویل و رسید دریافت نمایند.

۳(جلسه کمیسیون مزايده راس ساعت ۱۰  صبح  روز دوشنبه مورخ 14۰۰/۰9/۰۸  در محل این نمایندگی برگزار خواهد شد.

۴( متقاضیان می توانند با هماهنگی مدیر اجرائی آستان مقدس و این نمایندگی در ساعات اداری از مورد مزایده بازدید نمایند.

۵(شماره تماس: سید محمد طباطبائی)مدیر اجرائی آستان( ۰۹۱۳۱۶۳۴۱۹۱

تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۱۹
شماره : ۱۴۰۰/۷۱۹۶۲۴ 

**مزایده غیر حضوری**
مرغداری 14 هزار قطعه ای آستان مقدس با تمامی امکانات و تجهیزات واقع در بادرود، 

روستای سرآسیاب به مبلغ پایه سالیانه 1/3۷2/۰۰۰/۰۰۰ ریال.
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خاموشی در 
کل استان 
اصفهان  در 

راه است
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 خشم سناتور ارشد آمریکایی
 از عادی سازی روابط کشورهای عربی و سوریه

یک سناتور ارشد جمهوری خواه آمریکا خشم خود از استقبال کشورهای عربی از عادی سازی روابط 
با سوریه را ابراز کرد.»جیم ریش« عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، استقبال کشورهای 
عربی از عادی سازی روابط با سوریه را محکوم کرد. این سناتور جمهوری خواه در پیامی توئیتری مدعی 
شد: »شرم آور است که شمار رو به افزایشی از کشــورها از عادی سازی روابط با ]بشار[ اسد استقبال 
می کنند«.جیم ریش در ادامه ادعاهای خود نوشت: »امارات متحده عربی و دیگرانی که خشونت علیه 
غیرنظامیان سوریه را نادیده می گیرند باید پیش از برداشتن هر گام دیگری به سمت عادی سازی 

روابط، در راستای اجرای قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد تالش کنند«.

پیام مکتوب امیر قطر برای »ملک سلمان«
پادشاه عربستان پیامی مکتوب از امیر قطر دریافت کرد.»سلمان بن عبدالعزیز« پادشاه عربستان 
ســعودی پیامی مکتوب از شــیخ »تمیم بن حمد آل ثانی« امیر قطر دریافت کرد.پایگاه الخلیج 
الجدید نوشت:این پیام توسط »فیصل بن فرحان« وزیر امور خارجه عربستان سعودی، هنگامی که 
در دفتر این وزارتخانه در ریاض از » بندر بن محمد العطیه« سفیر قطر استقبال کرد، دریافت شد. در 
این  دیدار، »عید الثقفی« معاون سیاسی و اقتصادی وزارت امور خارجه عربستان سعودی حضور 
داشت.خبرگزاری سعودی که این خبر را منتشر کرده ، جزییاتی در مورد این پیام ارائه نکرده است.

طی  روزهای گذشته »محمد بن سلمان« ولیعهد عربستان از طریق »منصور بن خالد بن فرحان« 
سفیر کشورش در قطر پیامی درباره تقویت روابط برادرانه بین دو کشور را به امیر قطر فرستاد.

»فومیو کیشیدا« رسما نخست  وزیر   ژاپن شد
 مجلس نمایندگان ژاپن با ۲97 رای مثبت، رهبر حزب حاکم لیبرال دموکرات را به عنوان یکصد و یکمین 
نخست وزیر ژاپن منصوب کرد.مجلس نمایندگان ژاپن با ۲97 رای مثبت در جلسه اخیر  خود که به صورت 
زنده از شبکه های تلویزیونی این کشور پخش می شد، »فومیو کیشیدا« رهبر حزب حاکم لیبرال دموکرات 
ژاپن را به عنوان یکصد و یکمین نخست وزیر ژاپن برگزید.خبرگزاری کیودو ژاپن گزاش کرد که پارلمان 
ژاپن، جلسه ویژه ای را تشکیل داد و فومیو کیشیدا  موفق شد در انتخابات ۳۱ اکتبر )9 آبان ماه( اکثریت 

مجلس نمایندگان را کسب کند و در مجلس نمایندگان مجددا به عنوان نخست  وزیر ژاپن برگزیده شد.

توئیت های جدید »امرا... صالح« علیه طالبان و پاکستان
امرا... صالح، وضعیت زندگی شهروندان افغانستان تحت حاکمیت طالبان را »نگران کننده« خواند.

 معاون اول رییس جمهوری پیشین افغانستان، در توئیتی تازه نوشته است که رژیم طالبان با ظلمی 
که به مردم می کند، دوام نخواهد داشت و با مقاومت مردم نابود خواهد شد.امرا... صالح، وضعیت 
زندگی شهروندان افغانستان تحت حاکمیت طالبان را نگران کننده خواند و نوشت: »برای طالبان در 
کابل و حامیان آن ها در راولپندی، گرسنگی ۲۳ میلیون نفر پیروزی نامیده می شود. بدانند که این 

ظلم آن ها دوام نمی آورد  و نابود خواهد شد.«

واکنش آمریکا به سفر وزیر خارجه امارات به سوریه
»ند پرایس« سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شامگاه سه شنبه در واکنش به سفر »عبدا... بن زاید« 
وزیر خارجه امارات به دمشق و دیدار با رییس جمهور ســوریه به ابراز نگرانی و نارضایتی پرداخت.

پرایس  گفت: »آمریکا روابط خود با رژیم اسد را عادی سازی یا ارتقا نخواهد بخشید و از انجام این 
اقدام توسط دیگر کشورها نیز حمایت نمی کند«.

تحلیل »آسیاتایمز« از تنش زدایی محتاطانه ایران و عربستان؛

معمای ایرانی و نگرانی  عربستان
فرارو- پایگاه خبری »آسیاتایمز« در گزارشی ضمن بررسی روند آخرین 
تحوالت مرتبط با مذاکرات تنش زدایی میان ایران و عربستان، به طور 
خاص به این مسئله اشــاره کرده که دیدار های اخیر مسئوالن ایرانی و 
عربســتانی در عراق و آمریکا حاکی از این هستند که دو طرف در حال 
ترسیم یک نقشه راه جهت بهبود روابط دوجانبه حتی در قالبی محدود 
خواهند بود.آسیاتایمز در این رابطه می نویسد: »... عربستان سعودی 
سال هاست که یک رقیب منطقه ای جدی برای ایران بوده و به اشکال 
مختلف ایران را به مثابه دشمن خود تعریف و از آن تصویر یک دشمن 
را نیز به جهانیان ارائه کرده است. سعودی ها روند دشمنی های خود با 
ایران را از ســال ۲۰۱۱ و همزمان با وقوع انقالب های عربی )بهار عربی( 
تشدید کردند.در آن دوران، ناآرامی تا حد زیادی بسیاری از کشور های 
عربی را با خود درگیر کرد و ســعودی ها وقوع بهار عربی را بیش از همه 
در راستای منافع ایران ارزیابی می کردند. آن ها حتی این اتهام را علیه 
تهران مطرح می کردند که ایران در پس پرده از بهار عربی حمایت می کند 
تا از این طریق دامنه نفوذ منطقه ای خود را توسعه بخشد. نقطه تاکید 
در چهارچوب این استدالل، افزایش نفوذ منطقه ای ایران در چهارچوب 

آنچه »هالل شیعی«یا »محور مقاومت« خوانده می شود، بوده است.
در این دوران و به طور خاص همزمان با تشکیل ائتالف سعودی و جنگ 
آن علیه یمن، عربســتان از حمایت های ویژه »دونالد ترامپ« رییس 
جمهور سابق آمریکا نیز برخوردار شــد. ترامپ، نخستین سفر خارجی 
خود پس از کسب کرسی ریاست جمهوری آمریکا را نیز به مقصد ریاض 
پایتخت عربستان انجام داده بود )سال ۲۰۱۶(.»آندریاس کریگ« از 
»مدرسه مطالعات امنیتی دانشگاه سلطنتی انگلستان« می گوید: »با 
این حال، اکنون و با حضور جو بایدن در مقام ریاست جمهوری آمریکا، 
ترسی گسترده در پادشاهی ســعودی مبنی بر اینکه واشنگتن احتماال 
پادشاهی عربســتان را رها خواهد کرد و توجه خود را بر منطقه آسیا و 
پاسیفیک و تهدیدات از جانب چین متمرکز خواهد کرد، به وجود آمده 
است«.اینطور به نظر می رسد که »محمد بن سلمان« ولیعهد سعودی 
که عمال بسیاری از امور این کشــور را تحت کنترل خود دارد، راهی جز 
دسترسی به یک مکانیسم توام با تشن زدایی با ایران را پیش روی خود 
نمی بیند.در این رابطه، عده ای از تحلیلگران به »مدل امارات« اشــاره 
می کنند و می گویند: »پس از آنکه اماراتی ها سطح تنش های خود را با 
ایران را افزایش دادند و متوجه آسیب های جدی این مسئله برای امنیت 
ملی خود شدند، خیلی زود عقب نشینی کرده و یک هیئت امنیتی را به 
ایران فرستاده و عمال خود را از تیررس ایران خارج ساختند. عربستان 

نیز در شرایط کنونی در حال انجام یک اقدام مشابه است«.

معادله هسته ای ایران
جدای از آنچه تاکنون گفته شــد، تحوالت مرتبط با احیای توافق برجام و 
همچنین گمانه زنی های مختلف در مورد ازسرگیری مذاکرات میان تهران 
و واشنگتن نیز تا حدی بر محاسبات کشور های عربی حاشیه خلیج فارس 
در تعامل با ایران تاثیرگذار بوده اند. البته که آینده این توافق نیز تا حد زیادی 
مبهم است و این مسئله مخصوصا در شرایطی که آمریکا، نیرو های نظامی 
خود را در منطقه به شدت کاهش داده، بیش از پیش ابعاد جدیدتری را 
به خود می گیرد.در شرایط کنونی، ابراهیم رییسی به عنوان رییس جمهور 
جدید ایران، رویکرد ســخت گیرانه تری را در قبــال معادله برجام دارد و 
هرگونه مذاکره ای را، در صورتی که دستاورد های عینی برای ایران داشته 
باشد، مورد قبول می داند. در این شرایط، ایران به پیشرفت های اتمی قابل 
مالحظه ای نیز دست یافته که همین مسئله، هرگونه احیای توافق برجام را 
با چالش هایی اساسی رو به رو می کند. در این چهارچوب، سعودی ها این 
تحلیل را دارند که سطح تنش ها میان تهران و غرب )و متحدان منطقه ای 
آن نظیر اسرائیل(، در صورت به بن بست رسیدن مذاکرات احیای برجام، به 
نحو بی سابقه ای باال خواهد رفت و حتی می تواند به تقابل نظامی با تهران 
نیز ختم شود. از این رو، سعودی ها قصد دارند تا با ایران روند تنش زدایی را 
در پیش گیرند تا از هرگونه درگیری احتمالی که شاید در آینده اتفاق بیفتد، 

کشورشان را در امان نگه دارند.

معما های ایرانی

انگیزه  های تهران از تشن زدایی با ریاض، تا حد زیادی ماهیتی متفاوت 
دارند. ایران از عربستان سعودی نمی ترسد با این حال انگیزه های زیادی 
جهت تنش زدایی محدود با عربســتان و لغو تحریم هــا )و یا حداقل 
کم اثر کردن تحریم ها( علیه خود دارد.اقتصاد ایران در سال های اخیر 
آسیب هایی جدی را از تحریم های دولت آمریکا متحمل شده است. با 
این حال، تنش زدایی میان تهران و ریاض و از سرگرفتن مبادالت تجاری 
میان دو کشور موجب خواهد شد تا حدی، فشار های اقتصادی علیه ایران 
کاهش یابند. از سویی، تهران بهبود روابط با عربستان را مسئله ای می بیند 
که با استفاده از آن می تواند میان ریاض و واشنگتن نیز ایجاد اختالف 
کند. جدای از این ها، ایران از طریق توسعه روابط با عربستان سعی دارد 
تا از ایجاد یک ائتالف منطقه ای علیه خود نیز جلوگیری کند.با این همه، 
با توجه به نیات متفاوت ایران و عربستان در روند تنش زدایی دو کشور 
و همچنین اختالفات گســترده آن ها در موضوعات مختلف، یک سوال 
اساسی ایجاد می شود و آن این است که به راستی روند تشن زدایی میان 

تهران و ریاض تا کجا می تواند پیش رود؟

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس 
خبری در پاسخ به ســوالی درباره تاثیر مواضع جنگ 
طلبانه اســراییل علیه ایران بر مذاکرات وین، مطرح 
کرد: آمریکا در اعتقاد خود نسبت به این که بازگشت 
به برجــام و دیپلماســی موثرترین راه حــل و فصل 
مســئله هســته ای ایران اســت، جدی و ثابت قدم 
است.ند پرایس در یک کنفرانس خبری در پاسخ به 
ســوالی درباره اظهارات تازه رییس ستاد ارتش رژیم 
صهیونیســتی مبنی بر این که این رژیم برنامه های 
عملیاتی اش برای حمله ای احتمالی به تاسیســات 
هسته ای ایران را تسریع بخشیده و آیا با توجه به چنین 
اظهاراتی اقدامات آمریکا برای بازگشــت به مذاکرات 
احیای توافق هسته ای در وین پیچیده تر می شود و آیا 

اصال تاثیری بر این موضوع دارد یا نه، گفت: ما در عقیده، 
در اظهارات  و در اعتقادمان به این که بازگشتی دوجانبه 
به پای بندی هنوز موثرترین ابزاری است که می توان با 
آن به طور دائمی و قابل راستی آزمایی از عدم دستیابی 
ایران به سالح هسته ای اطمینان یافت، جدی و ثابت 
قدم بوده ایم. پرایس ادامــه داد: ما باور داریم نتیجه 
ای دیپلماتیک، بازگشــتی دوجانبه بــه پای بندی به 
برجام]توافق هسته ای[ در راستای منافع ملی آمریکا 
و به نفع شــرکا و متحدان ما در منطقه است که ببینند 
ایران هیچ گاه در جایگاه دســت یافتن به یک سالح 
هســته ای قرار نگیرد. به همین دلیل اســت که ما به 
دنبال تعامل سازنده در وین هستیم، از جمله وقتی که 
مذاکرات بعدی در ماه جاری از سر گرفته می شوند.آویو 

کوخاوی، رییس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی اخیرا 
در کمیته »روابط خارجی و دفاعی« کنست مطرح کرد 
که ارتش این رژیم در حال تسریع بخشیدن به برنامه 
های عملیاتی و تدارکات رویارویی بــا ایران و تهدید 
هسته ای نظامی است. وی گفت: خوشبختانه، بودجه 
ای که تایید شده بود، مقابله با انواع مختلف تهدیدها را 

امکان پذیر می سازد.

خبر روزواکنش آمریکا به مواضع جنگ طلبانه اسراییل علیه ایران

یک مقام روس: 

ایران، دوست راهبردی مسکو در منطقه است 
کاظم جاللی، سفیر ایران در فدراسیون روسیه با »لئونید اسلوتسکی« رییس کمیته امور بین الملل 
دومای دولتی روسیه دیدار و گفت وگو کرد. در این مالقات طرفین در خصوص روابط دو جانبه ایران و 
فدراسیون روسیه تبادل نظر و رایزنی  کرده و بر ضرورت تحکیم و گسترش هرچه بیشتر مناسبات بین 
تهران و مسکو در کلیه زمینه ها تاکید کردند.در این دیدار اسلوتسکی از ایران به عنوان دوست راهبردی 
روسیه در منطقه نام برد.جاللی نیز بر عزم جدی دولت ایران برای توسعه روابط با روسیه تاکید کرد . در 
پایان مالقات مذکور جاللی و اسلوتسکی ابراز تمایل کردند که به تماس ها و رایزنی های خود در رابطه 

با مسائل مورد عالقه فی مابین ادامه دهند.

نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین: 

جایگزین قابل قبولی برای برجام وجود ندارد
نماینده روســیه در ســازمان های بین المللی در وین در مورد ازســرگیری مذاکرات احیای توافق 
هسته ای در وین واکنش نشان داد و گفت جایگزین قابل قبولی برای توافق هسته ای وجود ندارد.

میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین در صفحه توئیترش نوشت: 
مذاکــرات بازگردانی/تجدید /احیای برجام]توافق هســته ای[ به مدت ۲۰ روز دیگر از ســرگرفته 
می شــود. پس از وقفه ای طوالنی)تقریبا ۵ ماه و نیم(، رخداد قابل توجهــی خواهد بود. باید کار 
موفقیت آمیزی شــود. هیچ جایگزین قابل قبول دیگــری وجود ندارد. مذاکــرات احیای توافق 
هسته ای در وین که شش دور آن میان ایران و کشــورهای عضو توافق هسته ای و با حضور هیئت 
آمریکا در محل مذاکرات تا ماه ژوئن]خرداد[ برگزار شــده بود، پس از انتخابات ریاست جمهوری 

ایران به تعویق افتاد.

نفتکش ساتیس آزاد شد
نفتکش ساتیس پس از تخلیه نفت جمهوری اسالمی ایران آزاد شد.سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
اعالم کرد که نفتکش توقیف شده ساتیس پس از تخلیه نفت جمهوری اسالمی ایران در بندرعباس، 
با حکم قضایی آزاد شد.۱۲ آبان سپاه پاسداران انقالب اســالمی در اطالعیه ای اعالم کرد: با اقدام به 
موقع و مقتدرانه جان برکفان دالور نیروی دریایی ســپاه پاسداران انقالب اسالمی،  عملیات نیروی 
دریایی ارتش تروریست آمریکا برای سرقت نفت جمهوری اسالمی ایران در دریای عمان  ناکام ماند. 
آمریکایی ها در این اقدام یک نفتکش حامل نفت ایران را در آب های دریای عمان به سرقت بردند و با 

انتقال محموله نفت به یک نفتکش دیگر ، آن را به سوی مقصدی نامعلوم هدایت کردند.

اظهارات »زیباکالم« پس از دیدار جنجالی اش با سفیر فرانسه
اخیرا صادق زیباکالم، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، با سفیر فرانسه دیداری داشته است که مورد 
هجمه برخی نیروها قرار گرفت؛ دیداری که به گفته خودش یک مالقات عادی بوده و هیچ حرف مگویی 
در آن مطرح نشده است.زیباکالم در این باره گفت:  من تصور می کنم اگر یک استاد نزدیک به تندروها 
که گفتمانش دفاع از وضع موجود است با سفیر فرانسه دیدار می کرد، آب  از آب تکان نمی خورد و هیچ 
تیغ و تیشه ای بیرون نمی آمد و واکنشی را در پی نمی داشت اما وقتی من با یک سفیر دیداری محترمانه 
و معمولی دارم، بسیاری حســادت می کنند که مگر این زیباکالم چه کسی است که سفیر فرانسه و 
همسرش به ویالیش در میگون می روند؟ و پیش خود می پرسند پس چرا ما مورد توجه آنها نیستیم؟ 
بنابراین حتما حسادت بخش مهمی از پروژه تخریب من را تشکیل می دهد؛ از سوی دیگر به طور کلی با 
سخنان و مواضع من مشکل دارند و چون از حرف های من درباره مسائل مختلف خوش شان نمی آید، 

هر بهانه ای پیدا می کنند، توپخانه های رسانه ای خود را روشن می کنند و من را نشانه می روند.

کافه سیاست

»باقری« تلویحا درخواست فرانسه 
برای ازسرگیری مذاکرات را از 
نقطه ای که متوقف شده، رد کرد؛

فقط تحریم ها
معاون سیاسی وزیر امور خارجه با بیان این که 
ما مذاکرات هسته ای نداریم، درباره مذاکرات 
هشــتم آذر در وین گفــت: موضــوع اصلی، 
پیامدهای ناشــی از خروج آمریکا از برجام و 
تحریم های غیرقانونی این کشور است.»علی 
باقــری« معاون سیاســی وزیر امــور خارجه 
جمهوری اســالمی ایران کــه در اولین مقصد 
ســفرش به چند کشــور اروپایی در پاریس با 
»فیلیپ ارورا« مدیرکل سیاسی وزارت خارجه 
فرانسه در محل این وزارتخانه دیدار و گفت وگو 
کرد، در گفت وگویی با خبرگزاری صدا و سیما 
در این بــاره عنوان کرد: همانطــور که می دانید 
فرانسه در آغاز سال جدید میالدی و در شش 
ماه اول ســال ۲۰۲۲ ریاســت اتحادیه اروپا را 
برعهده دارد و طبیعتا یک نقش آفرینی فراملی 
می تواند داشته باشــد.وی اضافه کرد: در این 
زمینه به نظر من فرصت بســیار مناسبی است 
هم برای ارتقای مناســبات جمهوری اسالمی 
ایران و فرانســه و همین طور نقــش آفرینی 
فرانسه هم در تعامالت منطقه ای و همین طور 
در مســیر مذاکراتی که ما در هشتم آذر ماه در 
وین با ۱+۴ خواهیم داشــت.باقری  اعالم کرد 
که گفت وگوهای مشــروح، صریــح و جدی و 
ســازنده و رو به جلویی را با مدیرکل سیاسی 
وزارت خارجه فرانســه داشــته است.معاون 
سیاسی وزیر امور خارجه درباره اظهارات »ژان 
ایو لودریان« وزیر خارجه فرانسه مبنی بر این که 
مذاکرات احیای برجام بایــد از جایی که تا ۲۰ 
ژوئن رسیده بود از ســر گرفته شود، بیان کرد: 
ما مذاکرات هســته ای نداریم، چون موضوع 
هسته ای در ســال ۱۳9۴ در قالب توافقی که 
بین ایران و ۱+۵ شکل گرفت به طور کامل توافق 
حاصل شــد.این دیپلمات ایرانی خاطرنشان 
کرد: موضوع اصلــی که االن پیــش رو داریم 
پیامدهای ناشی از خروج آمریکا از توافق برجام 
است که آن پیامدها فقط منحصر به تحریم های 
غیرقانونی اســت که علیه جمهوری اسالمی 

ایران وضع شده است.

بین الملل

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت گیاهان دارویی ایران )سهامی خاص(
 ثبت شده به شماره 1891 و شناسه ملی 10260267309 

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت مذکور دعوت می شود تا در جلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در 
ساعت 9 صبح مورخ 1400/9/1 در آدرس فالورجان- شهر ابریشم- بلوار الغدیر – کوچه بهداری تشکیل می گردد حضور 

بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:

1- انتخاب مدیران 
2- انتخاب بازرسین

3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

 آگهی دعوت  شرکت کهن راهان سپاهان سهامی خاص ثبت شده به شماره 46880  و 

شناسه ملی 10260649501

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام) سهامداران( محترم و یا نماینده تام االختیار آنها دعوت می گردد تا در جلسه مجمع 
عمومی فوق العاده که در تاریخ 09/02/ 1400 ،  ساعت 08:00  صبح روز سه شنبه در محل شرکت واقع در اصفهان- خیابان 
رزمندگان- کوچه گلشن – کوی بهار- کوچه اقاقیا- آخر کوچه سمت راست پالک 2 تشکیل می گردد،حضور به هم رسانید

دستور جلسه
- الحاق به موضوع شرکت 

دعوت کننده: رییس هیئت مدیره و مدیر عامل 

دعوت کننده مجمع عمومی فوق العاده :هیئت مدیره شرکت کهن راهان سپاهان
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عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان استان از حقابه ای می گوید که محقق نشد؛

کشاورزان اصفهانی چشم به راه هستند
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان استان اصفهان گفت: ۱۸۰ میلیون متر مکعب از حقابه سال آبی 
گذشته کشاورزان محقق نشده است.جعفری اظهار کرد: به کشاورزان اعالم شد که مابقی حقابه آنان در 
زمان کشت گندم آزادسازی خواهد شد، از ۲۰ آبان ماه به مدت یک ماه، مدت زمانی است که کشاورزان 
می توانند گندم کشت کنند.وی اضافه کرد: کشاورزان درخواســت دارند، مابقی حقابه مصوب و قانونی 
خود را دریافت کنند تا کشت پاییزه انجام شــود. در اعتراضات اخیر  وعده داده شد که معاون استاندار و 
مدیرکل آب منطقه ای استان برای شنیدن مطالبات کشاورزان به محل اعتراض می آیند که تا کنون این 
اتفاق نیفتاده و بنابراین کشاورزان به اعتراض خود ادامه می دهند.جعفری ادامه داد: کشاورزان به دنبال 
حقابه ۱۸۰ میلیون متر مکعبی خود که از سال آبی گذشته هنوز محقق نشده، هستند. همچنین در سال 
آبی جاری که از ابتدای مهرماه شروع شده نیز، کشاورزان از آب زاینده رود حقابه دارند که الزم است تامین 
شود.عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان استان اصفهان گفت: زمانی که وعده اختصاص این میزان 
آب به کشاورزان داده شد، مسئوالن بر اساس محاسبات جدول منابع و مصارف آن را تعیین کردند، اکنون 

الزم است مسئوالن مربوطه به کشاورزان پاسخ دهند چرا نتوانستند آب سد زاینده رود را مدیریت کنند.

رییس اداره کل آموزش و ترویج بیمه کشاورزی:

تنها 30 درصد کشاورزان اصفهان، بیمه کشاورزی هستند
رییس اداره کل آموزش و ترویج بیمه کشاورزی گفت: تنها ۳۰ درصد از بهره برداران کشاورزی در استان 
اصفهان از بیمه کشاورزی اســتفاده می کنند.محمد رحمانی اظهار کرد: از تعداد یک میلیون و دویست 
هزار نفر عضو صندوق بیمه کشاورزی در سال زراعی گذشته بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر غرامت و 
خسارت کشاورزی دریافت کردند؛ به بیان دیگر این صندوق سال گذشته حدود ۸۰۰ میلیارد تومان حق 
بیمه دریافت کرده و نزدیک به ســه هزار میلیارد تومان غرامت پرداخت کرده است.وی با اشاره به اینکه 
اعضای صندوق بیمه کشاورزی استان اصفهان در سال زراعی گذشته ۷۲ هزار نفر بودند، افزود: تنها حدود 
۳۰ درصد بهره برداران در این استان عضو صندوق هستند که بیش از ۹۰ درصد آن ها یعنی بیش از ۷۰ هزار 
نفر سال گذشته خســارت دریافت کردند.رییس اداره کل آموزش و ترویج بیمه کشاورزی خاطرنشان 
کرد: اگر تعداد افراد بیمه شده به جمعیت جامعه بیمه پذیر نزدیک شود، حق بیمه اعضا کاهش و هزینه 
خسارات پرداختی به آن ها افزایش می یابد و اینگونه می توان رضایت مندی بیشتری ایجاد کرد که این 
مهم نیاز به فرهنگ سازی دارد.رحمانی با بیان اینکه در حوزه بیمه کشــاورزی با چالش بزرگی روبه رو 
هستیم، بیان کرد: معضل فرهنگی در استفاده از خدمات بیمه در جامعه ما وجود دارد و استفاده خوبی از 
بیمه نمی شود، زیرا یا اطالعات صحیحی در این باره ارائه نشده یا اینکه موسسات و شرکت های بیمه ای 

در ارائه خدمات پررنگ ظاهر نشدند.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی:

مدیریت مصرف آب شرب در اصفهان بهتر از کشاورزی است
استادیار گروه مهندسی آب و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: تاثیر مدیریت مصرف 
آب در این استان در بخش آشــامیدنی واقعی و بهتر بوده و بخش های کشــاورزی، صنعت و فضای 
سبز همچنان با چالش روبه رو اســت.علیرضا گوهری افزود: صنعت، کشاورزی و بخش خانگی سه 
مصرف کننده آب در اصفهان هستند که اجرای شــیوه های کاهش مصرف در بخش خانگی بیش از ۲ 
بخش دیگر موثر بوده است.وی افزود: در بخش آب آشامیدنی ســرانه مصرف از ۲۰۰ لیتر در هرروز در 
ترسالی اکنون به ۱۶۰ لیتر در روز در سال های خشکسالی رسیده هر چند این رقم که در مقایسه با سرانه 
مصرف بخش خانگی استان های دیگر قابل قبول است؛ اما در مقایسه با سرانه مصرف جهانی همچنان 
باالست.گوهری افزود: ادامه روند کاهش مصرف آب در بخش خانگی نیازمند ارائه تجهیزات کاهنده، 

آموزش و فرهنگ سازی، مشارکت داوطلبانه مردم و انعکاس بیشتر اخبار مرتبط با کم آبی است.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان درحالی می گوید پنج تا ۸۰ میلیون تومان قیمت هر متر 
آپارتمان در استان اصفهان است که خرید خانه حتی در محروم ترین نقاط شهر هم تبدیل به رویا شده است؛

خانه خیالی ام کجاست؟!

بــه تازگی معاون مســکن و ســاختمان  پریا پارسادوست
اداره کل راه و شهرســازی استان اصفهان 
گفته اســت: قیمت هر متر آپارتمان در اســتان اصفهان بین پنج تا ۸۰ 
میلیون تومان است.امیر زاغیان این را هم گفته که تعداد آپارتمان های 
گران قیمت در اصفهان خیلی کم اســت و شــاهد رکود قیمت مسکن 
هستیم و اشاره کرده که بیشترین نرخ آپارتمان در خود شهر اصفهان در 
مناطق پنج و شش و کمترین در منطقه ۱۴ است.طبق گفته های زاغیان؛ 
در منطقه ۱۴ اصفهان می توان آپارتمان با قیمت متری 5 میلیون تومان 
پیدا کرد که ارزان ترین قیمت هرمترمربع زمین)آپارتمان( در اصفهان 
هم محسوب می شود. منطقه ۱۴ شــامل محالتی مثل زینبیه، دارک، 
ســودان، دوطفالن، حصه شــمالی، ارزنان، باتون و جلوان است. این 
محالت جزو محالت محروم و کمترتوســعه یافته یا شاید بشود گفت 
»خیلی توسعه نیافته« اصفهان هستند و طبیعی است که تصور عمومی 
بر این است که در این مناطق، خانه های ارزان تری هم وجود دارد؛ اما با 
گشت و گذاری حتی کوتاه در سایت های خرید و فروش خانه )ویالیی 
و آپارتمانی( مثل »دیوار« و »شــیپور« حقایق دیگری آشکار  شده و 
مشخص می شود این تصور چندان هم درست نیست و شرایط خرید 
خانه آن قدر سخت شده که دیگر حتی در محله های محروم شهر هم 

سخت می شود امید خانه دارشدن داشت. در سایت دیوار منزل ۱۴۲ 
مترِی ۱۲ سال ساخِت ســه طبقه، در زینبیه متری ۲۸ میلیون تومان 
قیمت گذاری شــده که با یک حساب سرانگشــتی یعنی قیمت خانه 

مذکور می شود ۴ میلیارد تومان ناقابل!
آپارتمانی با متراژ ۸۰ متر که سال ساخت آن ۱۳۹۴ اعالم شده، متری 
۶ میلیون و 5۰۰ هزارتومان قیمت گذاشته شده که در صورت به فروش 
رفتن، مشتری باید 5۲۰ میلیون تومان برای خرید آن بپردازد. آپارتمان 
۸5 متری در محله زینبیه اصفهان که ســال ساخت آن در آگهی ۱۳۹۰ 
عنوان شــده، با قیمت هر متر ۹ میلیون و ۴۰۰ هزارتومان، ۸۰۰ میلیون 
تومان به فروش می رسد. اما به »حصه« می رویم که در افکار عمومی 
به عنوان یکی از محروم ترین نقاط شــهر اصفهان شــناخته می شود. 
آپارتمان ۸۱متری، دو میلیارد تومان قیمت گذاری شــده و فروشنده 
هم نوید داده آپارتمان در محلی است که جای پیشرفت دارد! )قیمت 

هرمتربع بیش از ۱۱ میلیون تومان حساب شده است.(
و باز آپارتمان ۳ واحدی با متراژ ۱۲۸ مترمربع، که از ساخت آن نزدیک 
به ۳۰ سال می گذرد، ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان قیمت گذاشته شده 
که یعنی هر مترمربع آن ۲۰ میلیون تومان است.در محله »ارزنان« هم 
که غالبا خانه ها به صورت منزل مســکونی و در یک یا دوطبقه ساخته 

شــده، بعضا با خانه هایی مواجه می شــویم که هرمتربع آن بیش از 
5 میلیون تومان قیمــت دارد و به عنوان مثال، یــک خانه 5۳ متری 
که سال ساخت آن ۱۳۸۰ اســت و قدیمی محسوب می شود و بیشتر 
شبیه سوئیت است هم ۴5۰ میلیون تومان آگهی شده که یعنی قیمت 
هرمترمربع آن حدود ۸/5 میلیون تومان است. جالب اینکه خانه سه 
طبقه در محله ملک شــهر)مفتح( با ۲۰۰ مترمتراژ و 5 سال ساخت و 
داشتن پوئن های اشاره شده )مثل درحاشیه فضای سبز بودن،  داشتن 
سوئیت جداگانه و پارکینگ و ...(  ارزان تر از آپارتمان ۳ واحدی در محله 
»حصه« پای مشتری در می آید و آن طور که فروشنده قیمت گذاشته، 
۲ میلیارد تومان به فروش می رسد.)متری ۱۰ میلیون تومان( و خالصه 
این داســتان ادامه دارد و ما هرچه البه الی آگهــی های فروش خانه 
گشتیم تا آپارتمانی معقول و با قیمت مناسب که قابل سکونت باشد و 
با قیمت های گفته شده در مصاحبه مسئوالن هم مطابق باشد، چیزی 
پیدا نکردیم. خریدن خانه برای اقشــار ضعیف و حتی متوسط جامعه 
چیزی شبیه به رویا شده و دیگر فرقی نمی کند در محروم ترین نقطه 
شهر دنبال خانه بگردی یا در منطقه ای توسعه یافته تر در آرزوی خرید 
خانه ای هرچند کوچک باشی؛ هیچ جا نشانی از شرایط مناسب و قیمت 

ارزان برای خانه دارشدن به چشم نمی خورد! 

فارس: رییــس انجمن ملی خرما گفــت: نخلداران 
جنوب نخل های خود را به کشــورهای حاشیه خلیج 
فارس می فروشند که تهدیدی جدی بر  تولید و محیط 
زیست است.محسن رشــیدفرخی در پاسخ به این 
ســؤال که گفته می شــود نخلداران جنوب نخل ها را 
به کشورهای حاشــیه خلیج فارس می فروشند، آیا 
صحت دارد؟ گفت: متاســفانه این خبر درست است 
و طبق بررســی هایی که انجام دادیم برخی نخلداران 

نخل های خود را به کشــورهای حاشیه خلیج فارس 
می فروشــند.رییس انجمن ملی خرما، درباره دلیل 
این اقدام گفت: در ســال های گذشته خشکسالی و 
شــوری آب منطقه، نخل های آنها را نیمه جان کرده 
و در آستانه خشک شدن هســتند و مجبور شده اند 
نخل های خود را بفروشند.وی در عین حال تاکید کرد 
این اقدام بسیار خطرناک است و باید جلوی آن گرفته 
شود؛ چراکه به محیط زیست آسیب جدی وارد خواهد 
کرد. درختی که چند دهه رشد کرده و باعث حفظ خاک 
و محیط زیست می شود، به راحتی از دست می رود.به 
گفته این مســئول، فروش نخل از سوی استان های 
جنوبی در حد محدود اســت؛ اما باید در زمینه مقابله 

با آن اقــدام جدی  صــورت داد.وی از قیمتی که این 
نخلداران می فروشــند، اظهار بی اطالعی کرد و گفت: 
احتماال کشورهای عربی این نخل ها را به عنوان تزئین 
در برخی مکان هــا اســتفاده می کنند.فرخی اظهار 
داشت: مشکل شوری و کمبود آب مسئله ای است که 
از بخش دولتی و خصوصی پذیرفته نیست و همه ما 
در قبال این کشاورزان مسئول هستیم.به گفته رییس 
انجمن خرما، طی دهه های گذشته ۱5 الی ۲۰ درصد 
نخلستان های کشور به دلیل خشکسالی و شوری آب 
از بین رفته اســت.وی افزود: یک میلیون کشاورز در 
۶ استان کرمان، سیســتان و بلوچستان، هرمزگان، 

بوشهر، خوزستان و فارس نخل می کارند.

فروش نخل های جنوب به کشور های حاشیه خلیج فارس به قیمت ناچیز ۱.5 میلیون تومان؟ 

 رییس انجمن ملی خرما: متاسفانه خبر درست است

خبر روز

متوسط  و حتی  اقشار ضعیف  برای  خانه  خریدن 
جامعه چیزی شبیه به رویا شده و دیگر فرقی نمی 
کند در محروم ترین نقطه شهر دنبال خانه بگردی یا 
در منطقه ای توسعه یافته تر در آرزوی خرید خانه ای 

هرچند کوچک باشی

افزایش چشمگیر تولید زعفران در استان اصفهان
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان در خصوص برداشــت زعفران در استان اظهار 
کرد: استان اصفهان حائز رتبه چهارم کشور در تولید محصول زعفران است .احمدرضا رییس زاده، در 
خصوص برداشت زعفران در استان اظهار کرد: عملیات برداشت و فرآوری زعفران از اواخر مهرماه 
سال جاری در مناطق سردسیر اســتان آغاز شده و به مرور به شهرســتان های معتدل و گرمسیر 
گسترش خواهد یافت.وی با بیان اینکه اســتان اصفهان حائز رتبه چهارم کشور در تولید محصول 
زعفران است، بیان کرد: سطح زیر کشت زعفران بالغ بر ۱۶۰۰ هکتار و با تولید بیش از ۹۰۰۰ کیلوگرم 
بوده که نسبت به سال گذشته ۱5۰ هکتار در سطح و ۲۰۰ کیلوگرم در وزن افزایش داشته است.مدیر 
امور باغبانی سازمان افزود: متوسط عملکرد مزارع زعفران اســتان ۶/5 کیلوگرم در هکتار بوده که 
در مقایسه با میانگین کشــور که ۳/5 کیلوگرم اعالم شده، بســیار قابل مالحظه  است.وی افزود: 
شهرستان های تیران و کرون با ۲۴5 هکتار، نطنز ۲۴۰ هکتار، نجف آباد ۱۶۰ هکتار، آران و بیدگل ۱۰۰ 
هکتار، شاهین شهر و میمه ۹5 هکتار، اردســتان ۹5 هکتار و کاشان ۹۴ هکتار به ترتیب بیشترین 
سطح زیرکشت را نسبت به سایر شهرستان ها به خود اختصاص داده اند.رییس زاده افزود: مدیریت 
باغبانی سازمان در راستان حمایت از توسعه کشــت و فرآوری زعفران همه ساله اقدام به برگزاری 
کالس ها، کارگاه ها و بازدید های علمی و آموزشی و پرداخت تسهیالت کم بهره و یارانه به متقاضیان 
کشــت زعفران می کند. همچنین به منظور تکمیل زنجیره ارزش زعفران، برای اولین بار در استان، 

کارگاه خرید و بسته بندی محصول زعفران از زعفران کاران استان راه اندازی شده است.

15 درصد از باغات اصفهان از افت انار خسارت دیدند
معاون مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: امسال باغی را داشتیم که 
٢5 درصد و حتی باغی را داشتیم که زیر ٣ درصد خسارت دیده است و اگر بخواهیم میانگین بگیریم 
حدود ١5 درصد از باغات اصفهان از آفت انار خسارت دیدند؛ اما نمی توان گفت این میانگین در استان 
یکسان است.تقی شیخ علی اظهار کرد: مبارزه با آفاتی که داخل میوه، چوب یا بطن گیاه می روند دشوار 
است در این مورد نمی توان از سم اســتفاده کرد چرا که آفت در معرض سم قرار نمی گیرد، به همین 
دلیل کنترل این قبیل از آفت ها نیاز به روش های مدیریت تلفیقی دارد تا با کنارهم قرار دادن روش 
های موثر بازدارنده، خسارت آفت پایین بیاید.معاون مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان عنوان کرد: در روش مدیریت تلفیقی مبارزه با کرم گلوگاه انار، برای مثال جمع آوری 
انارهای آلوده ٢٠ درصد، تاج تراش یا تراشــیدن داخل تاج انار ٣٠ درصد و استفاده از برخی ترکیبات 
دورکننده مانند آنغوزه ١٠ درصد موثر اســت، خاک دهی و تغذیه خاک نیز خسارت آفت را پایین می 
آورد.شیخ علی با اشاره به اینکه ما نباید اجازه تخم ریزی حشره، داخل تاج های انار را بدهیم و باید از 
روش های بازدارنده برای عدم تخم ریزی این پروانه یا شبپره استفاده کنیم، بیان کرد: با کنارهم قرار 
دادن این روش ها می بینیم باغی که سال گذشته حدود ۴٠ درصد خسارت داشته امسال حدود ۴ 
درصد خسارت دارد.وی افزود: برای دورکردن کرم گلوگاه انار حتما باید از روش غیر شیمیایی استفاده 
کرد چرا که درختچه انار بسیار حساس به مواد شیمیایی است و در صورتی که در معرض سم و مواد 
شیمیایی قرارگیرد، درختچه دچار برگ ریزی شده و میوه های آن کوچک می شوند.تقی شیخ علی 
در پاسخ به سوال علت زیاد بودن آفت کرم گلوگاه انار در استان اصفهان و باغات انار اذعان کرد: آفات 
دیگری نیز وجود دارد که به مرکبات و درختان میوه می زند، چون میوه انار یک میوه درشت است آفت 
آن بیشتر به چشم می آید ولی دلیل بر زیاد بودن این آفت در استان نیست.این مقام مسئول تصریح 
کرد: روش های بازدارنده برای مقابله با آفت ها باید همگانی انجام شود مثال در شهرضا و نطنز باغات 
انار کنار یکدیگر قرار دارند و کشاورزان این مناطق باید باهم و با همت مضاعف از روش های مدیریت 
تلفیقی استفاده کنند تا مبارزه با آفت موثر واقع شده و اثر بخشی داشته باشد.وی بیان داشت: آفت 
کرم گلوگاه ۴ نسل در سال دارد، کشاورزان باید با توجه به دستورالعمل های کارشناسان کشاورزی در 
زمان های مختلف با این آفت مبارزه کنند همچنین باید انارهای آلوده پایین و باالی درخت را جمع 

آوری و دفن کنند تا آفت پوسیده و از بین برود.

کافه اقتصاد

برنامه خاموشی برق دوباره در دستور کار قرار گرفت؛اخبار

خاموشی در کل استان اصفهان  در راه است
رییس اداره بهره برداری امور برق اردستان گفت: به دلیل کمبود گاز از ابتدای آذرماه برنامه های خاموشی برق در کل استان اجرا خواهد شد.احمدرضا پوربافران 
اظهار کرد: امیدوار بودیم با پایان یافتن فصل گرما، خاموشی ها نیز به اتمام برسد و 5۰ درصد از چراغ معابری که در تابستان خاموش شده بود به روال قبل روشن 
شود، اما به تازگی و با ابالغ استان به دلیل کمبود گاز و تامین سوخت بنگاه های صنعتی و نیروگاه ها، از ابتدای آذرماه برنامه های خاموشی برق در کل استان اجرا 
خواهد شد.وی با بیان اینکه مشترکان برق شهرستان در تابستان گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش مصرف داشته اند، گفت: امور برق شهرستان اردستان حدود ۳۲ 
هزار مشترک خانگی، کشاورزی و صنعتی دارد و از سه ایستگاه فوق، توزیع برق شهرستان تامین می شود. رییس اداره بهره برداری امور برق اردستان، تصریح 
کرد: سرانه مصرف برق در کل استان حدود ۲ هزار مگاوات و در شهرستان اردستان ۳۲ مگاوات است، در صورتی که نیروگاه برق زواره در شهرستان بیش از 5۰۰ 
مگاوات برق تولید می کند، اما به دلیل سیاست های وزارت نیرو در شهر های دیگر مصرف می شود.وی با بیان اینکه حدود ۶۰ درصد بار مصرف برق اردستان در 
بخش کشاورزی، ۳۰ درصد در بخش صنعتی و ۱۰ درصد از بار مصرفی در بخش خانگی مصرف می شود، گفت: صرفه جویی مشترکان خانگی تاثیر کمتری نسبت 

به بقیه بخش ها دارد که نشان می دهد اداره برق باید فرهنگ سازی را در بخش های دیگر هم انجام دهد.

نمایشگاه رنگارنگ 
فرش های ایرانی 

در تهران

وز عکس ر

معاون راهداری اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان خبرداد:

ایمنی بیش از ۸0 درصد 
راه های شریانی اصفهان

معاون راهــداری اداره کل راهــداری و حمل 
و نقل جاده ای اســتان اصفهان گفت: ایمن 
ســازی بیش از ۸۰ درصد جــاده و راه های 

شریانی استان اصفهان انجام شده است.
فرزاد دادخواه اظهار کرد: عملیات ایمن سازی 
و ارتقای ایمنی راه های شــریانی باقی مانده 
نیز که بخش عمده آن ها در محور های شرق 
استان و نایین به ســمت خور و بیابانک قرار 
دارد، هم اکنون در حال انجام است.وی ادامه 
داد: انتقال و اعزام ماشــین آالت راه سازی با 
توجه به پراکندگی در سطح استان و دورترین 
شهرســتان های شــرق )خــور و بیابانک( 
به تناسب شرایط فصل انجام می شود.معاون 
راهــداری اداره کل راهــداری و حمل ونقــل 
جاده ای استان اصفهان اظهار داشت: در حال 
حاضر با نزدیک شدن به فصل سرما، انتقال 
ماشــین آالت برای اقدامات و کار های امانی 
و اصالح شیب شیروانی در شــرق و شمال 

استان انجام می شود.
وی با بیان اینکه عملیات خط کشــی راه ها، 
نصــب گارد ریــل، تعمیــر گارد ریل هــای 
آسیب دیده، نصب تابلوی عالئم و آشکارسازی 
و ایمن ســازی مقاطــع اولویــت دار در حال 
اجراست، اضافه کرد: پیگیری های الزم برای 
ایمن سازی مقاطعی از راه ها که نیاز به قرارداد 
یا کار خاصی توســط ماشــین آالت دارد، در 
حال انجام اســت.دادخواه خاطرنشان کرد: 
عملیات رفع نقاط پر تصــادف در محور های 
غیر شــریانی اســتان اصفهان، توسط گروه 
امانی و به صورت شهرستان به شهرستان در 
حال اتمام است و به زودی نقطه پر تصادفی، 
وجود نخواهد داشــت.وی با اشاره به وجود 
محدودیت ها ازنظر تخصیص اعتبارات، بیان 
کرد: پیگیری های الزم برای مواردی از راه ها 
هم که نیاز به اعتبار خاص و ویژه دارد در حال 
انجام است و به طورقطع رفع نقاط پر تصادف 
در این نقاط هم به عنوان اولویت نخســت در 

دستور کار اداره کل راهداری قرار دارد.
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معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری:

وزندانشآموزانبا»کوچ«کنترلمیشود
معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و 
بختیاری با بیان اینکه در سال های اخیر بی توجهی مسئوالن آموزشی 
کشور به ورزش سبب شده تا مدیران و معلمان مدارس، به این موضوع 
مهم توجهی نداشته باشــند، گفت: اما رویکرد جامعه تغییر یافته و با 
توجه به آموزش هایی که به والدیــن، مدیران و معاونان مدارس داده 
می شود، عالقه و گرایش دانش آموزان و والدین نسبت به امر ورزش 

و تربیت بدنی رو به بهبود است.
فخرالدین اســدی با بیان اینکه یکی از پیامدهای ناگواری که بعد از 
شیوع ویروس کرونا در جامعه گریبان گیر افراد شده، افزایش وزن و 
چاقی است، اظهار کرد:  این مسئله تنها در قشر دانش آموز و به واسطه 
تعطیلی مدارس و آموزشــگاه ها اتفــاق نیفتاده و تحــرک و پویایی 

بیشتری ایجاد شده است.
 وی اقدام به موقع و ســنجیده پــروژه تحولی کنتــرل وزن و چاقی 
دانش آموزان )پروژه کوچ( را به عنوان یکــی از فعالیت های ضروری 
و الزم االجرا در تمامی مدارس کشــور معرفی کرد و افزود: این پروژه 
از ابتدای ســال تحصیلی ۱۳۹۹ اجرایی شده و در سه مرحله، ارزیابی 
اولیه، مداخــالت و ارزیابی ثانویه در سراســر مدارس کشــور محقق 

شده است.
معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و 
بختیاری خاطرنشان کرد: با اجرای مرحله نخست این پروژه، وضعیت 
بدنی ۱۸۶ هزار دانش آموز استان مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت 
و مشخص شد ۶/۲ درصد دانش آموزان دچار چاقی، ۱۷/۷۴ درصد 
دچار اضافه وزن، ۴.۶۹ درصد الغر و ۱.۹۹ درصــد این دانش آموزان 
دچار کمبود وزن بوده که با انجام مرحله مداخالت در کل ۲/۷ درصد 

بهبود وزن حاصل شده است.
اســدی تاکید کرد: با انجام پــروژه »کوچ «و ارزیابی هــای به عمل 
آمده مشــخص شــد که چهارمحــال و بختیــاری جایگاه نخســت 
کشــور را از لحاظ وزن مطلوب دانش آموزان در کشــور داراســت و 
شهرســتان ها و مناطــق بلداجی، بــن، الران، ســامان و ناحیه دو با 
 ثبت ارزیابــی ۱۰۰ درصدی دانش آمــوزان در اســتان در جایگاه برتر 

قرار گرفتند.
وی اضافــه کرد: به دنبال اجــرای پروژه تحولی کنتــرل وزن و چاقی 
دانش آموزان در ســال تحصیلی گذشــته، امســال پروژه ملی سواد 
حرکتی ویژه دانش آموزان ابتدایی به عنوان فعالیت شــاخص حوزه 
معاونت تربیــت بدنی و ســالمت در مدارس ابتدایــی چهارمحال و 
بختیاری در حال اجراســت که مشابه طرح کوچ شــامل سه مرحله 

ارزیابی اولیه، بحث مداخالت و ارزیابی ثانویه است که طی آن برخی از 
پارامترهای مرتبط با آمادگی جسمانی و توانایی حرکتی دانش آموزان 

مورد بررسی قرار می گیرد.
معاون تربیت بدنی و ســالمت اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال 
و بختیاری گفت: زنگ ورزش هم در ایام کرونا مانند دیگر دروس به 
شکل مجازی برگزار شد و تمهیداتی ویژه بابت بهتر شدن شرایط کالس 
درس تربیت بدنی توسط معاونت تربیت بدنی و سالمت انجام گرفت، 
تهیه و تولید محتوای آموزشی، انجام طرح کوچ و کنترل وزن و چاقی، 
اجرای وبینارهای آموزشــی در جهت دانش افزایــی معلمان تربیت 
بدنی آموزگاران پایه از جمله اقدامات صورت گرفته در این حوزه است.

وی ادامه داد: تولیــد محتوای آموزشــی پایه ســوم ابتدایی، تولید 
محتوای آموزشی رشــته دو و میدانی ) دبیرخانه کشوری(، برگزاری 
جشــنواره تولید محتوای مرحله شهرستان، اســتان، کشور و کسب 
مقام ســوم کشــوری، بازدید از نحوه آموزش درس تربیت بدنی در 

فضای مجازی، برگزاری دوره های آموزشــی ضمن خدمت به شکل 
مجازی، برگزاری چالش مجازی ورزش با خانواده، برگزاری جشنواره 
خاطره نویسی دانش آموزان تمام مقاطع تحصیلی، برگزاری جشنواره 
نقاشی و کاریکاتور با موضوع پروژه کوچ و کنترل وزن و چاقی بخش 

کوچکی از دیگر فعالیت های انجام گرفته در ایام کرونا بوده است.
معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال 
و بختیاری خاطرنشــان کــرد: اگر اســتعدادهای ورزشــی کودکان 
به موقع شــناخته نشــود و آنها بــه یک رشــته ورزشــی عالقه مند 
نشــوند، هنگام رســیدن به مرحله نوجوانی و جوانی دیگر به ورزش 
و حضور در جمع های ورزشــی تمایلــی از خود نشــان نخواهند داد، 
اما رویکــرد جامعه تغییــر یافته و با توجــه بــه آموزش هایی که به 
والدین و مدیــران و معاونان مدارس داده شــده، عالقــه و گرایش 
 دانش آموزان و والدین نســبت بــه امر ورزش و تربیــت بدنی رو به 

بهبود است.

بهره مندی 200 خانوار عشایری از طرح انتقال آب بروجن
مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۲۰۰ خانوار عشایری با اجرای طرح انتقال آب 
و اجرای سیستم آبیاری تحت فشار زمین های چال تر بخش بلداجی شهرستان بروجن بهره مند شده 
اند، گفت: برای اجرای این طرح ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار از محل تملک دارایی های سرمایه ای و ارزش 
افزوده هزینه شده است.وی  افزود: با اجرای طرح ۱۰۰ هکتار از زمین های کشاورزی منطقه زیر کشت 
محصوالت مختلف کشاورزی قرار گرفت.حسین پور اضافه کرد: برای طرح انتقال آب و اجرای سیستم 
آبیاری تحت فشار زمین های چال تر، سه هزار و ۵۰۰ متر خط انتقال آب اجرا و استخر ذخیره آب با حجم 

یک هزار و ۶۰۰ مترمکعب احداث شده است.

کشت گیاه روغنی کاملینا برای نخستین بار در لردگان
سرپرست مدیریت جهاد کشــاورزی لردگان گفت: حدود یک هکتار از اراضی کشاورزی در بخش 
فالرد این شهرستان به صورت آزمایشی به زیر کشت دانه روغنی کاملینا رفت.اسماعیل امیری افزود: 
کاملینا دانه روغنی مقاوم به شرایط سخت و کمتر شناخته شده ای از خانواده براسیکاسه است که 
سرشار از منبع غنی روغن و اسید های چرب امگا ۳ بوده و کنجاله آن هم محصولی ارزشمند برای 
تغذیه دام هاست.امیری اضافه کرد: بهترین زمان کشت این گیاه قبل از شروع بارندگی های پاییزه 
است و با توجه به کم توقع بودن این گیاه، کشت آن در طیف متنوعی از اراضی سنگالخی تا اراضی 
رسی و سنگین امکان پذیر بوده، ولی بهترین اراضی برای کشت این گیاه خاک های لومی - رسی 

هستند.وی  ادامه داد: برداشت بذر کاملینا از اوایل خردادماه آغاز می شود.

شناسایی ۸5 روستای در معرض خطر سیالب در چهارمحال
سرپرست مدیریت بحران اســتانداری چهارمحال و بختیاری گفت: ۸۵ روستای در معرض خطر 
سیالب در استان شناسایی شده است که تاکنون مردم ۵۵ روستا در شهرک های امن جابه جا شده  
و ۳۷ روســتای دیگر همچنان در معرض این مخاطره طبیعی قرار دارند.خســرو کیانی افزود: این 
روستا ها در شهرستان های لردگان، کوهرنگ، اردل و کیار پراکنده شده اند و جابه جایی و درجاسازی 
این روستا های در معرض خطر، با محوریت بنیاد مسکن در حال اجراست.کیانی با بیان اینکه تمامی 
نقاط استان در معرض خطر سیالب قرار دارد، اظهار داشت: تاکنون اقداماتی از جمله الیروبی مسیل ها، 

ساماندهی رودخانه ها و سیل بند ها برای مقابله با سیالب در استان صورت گرفته است.

تاسیس شعبه انجمن آبزی پروری ایران در دانشگاه شهرکرد
رییس انجمن آبزی پروری ایران، در نامه ای خطاب به مهدی پژوهش، رییس دانشــکده منابع 
طبیعی و علوم زمین این دانشگاه، از موافقت هیئت مدیره آن انجمن، برای راه اندازی شعبه انجمن 
آبزی پروری ایران در دانشگاه شهرکرد، تحت نظارت و مسئولیت روح ا... رحیمی، عضو هیئت علمی 
گروه شیالت دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد خبر داد.این انجمن در این نامه 
ابراز امیدواری کرده است؛ تا با رهنمود ها و همکاری های میدانی اعضای هیئت علمی گروه شیالت 
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شــهرکرد، بتواند باعث توسعه هر چه بیشتر صنعت 

آبزی پروری در استان چهارمحال و بختیاری شود.

توزیع بذر گندم بین کشاورزان چهارمحال و بختیاری
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری، از حمل و توزیع ۱۴۹ تن بذر گندم بین 
کشاورزان شهرستان های شهرکرد، فارســان و بروجن خبر داد.مسعود میرزایی افزود: از این میزان 

۸۰ تن در شهرستان شهرکرد، ۴۵ تن در شهرستان فارسان و ۲۴ تن در شهرستان بروجن توزیع شد.

بام ایراناخبار
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مفاد آراء
8/155 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 8990-1400/07/25 هیات دوم آقای قنبرعلی رحیمی رنانی 
به شناسنامه شماره 9095 کدملی 1283200279 صادره اصفهان فرزند فتح اله  در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 204/29 متر مربع قسمتی از پالک شماره 
672 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مورد ثبت صفحه 440 الی 446 دفتر 747 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/05

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/20 
م الف: 1212516 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
8/156 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شــماره 9264-1400/08/03 هیات سوم خانم زهرا بابائی سودانی 
به شناسنامه شماره 1029 کدملی 1290593965 صادره اصفهان فرزند شکراله  در 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 249/91 متر مربع پالک شماره 34  اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مالکیت طبق سند انتقالی 

22005 مورخ 1399/12/28 دفترخانه 416 اصفهان 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/05

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/20 
م الف: 1212483 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
8/157 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شــماره 8264-1400/07/07 هیات اول آقــای محمدرضا ترک 
 الدانی بــه شناســنامه شــماره 1130001301 کدملــی 1130001301 صادره 
خمینی شهر فرزند اکبر  در ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 176/35 متر 
مربع قسمتی از پالک شــماره 494 فرعی از 13   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت احمد ترک الدانی از مورد ثبت صفحه 187 

دفتر 24 امالک

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/05
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/20 

م الف: 1212467 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

8/158 آگهی ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 1836 مورخ 1400/06/24 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهــان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکیت آقای 
میثم طالع دستجردی به شناسنامه شــماره 9387 کدملی 1292803592 صادره 
اصفهان فرزند عزیزاله در ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 133/85 متر 
مربع مفروزی از پالک شــماره 22 فرعی از 4484  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 
 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی

 گردیده است.  
لذا به منظور اطــالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتــراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/05

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/20 
م الف: 1212552 مهدی شبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

مفاد آراء
8/159 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء شماره 140060302007002613 و 140060302007002611 و14006
0302007002618و140060302007002617 و 140060302007002610 و14

0060302007002615و140060302007002614 و 140060302007002612 
همگی مورخ 08 / 07 / 1400  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقایان و خانم ها آرمان آقا جوهری فرزند فضل 
اله بشماره شناســنامه و کد ملی 1271811170 صادره از اصفهان و مهرنوش آقا 
جوهری فرزند فضل اله بشماره شناسنامه 546 و کد ملی 1287288251 صادره از 
اصفهان و مریم آقاجوهری فرزند فضل اله به شــماره شناسنامه 10356 و کد ملی 
1282888323 صادره از اصفها و آرش آقا جوهری فرزند فضل اله به شناســنامه 
6840 و کد ملی 1292778148 صادره از اصفهان و امیرحسین ایهامی فرزند ناصر 
به شناســنامه 2677 و کد ملی 1290784019 صادره از اصفهان و فاطمه ایهامی 
فرزند ناصر به شناسنامه 838 و کد ملی 1284849171 صادره از اصفهان و علیرضا 
ایهامی فرزند ناصر به شناسنامه 46371 و کد ملی 1280352655 صادره از اصفهان 
و محمد رضا ایهامی فرزند ناصر به شناسنامه 1226و کد ملی 1284729796 صادره 
از اصفهان همگی نسبت به سهم االرث از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 643 
مترمربع پالک 854 فرعی از یک اصلی واقع در کارالدان اصفهان انتقال قهری از 
مالک رسمی ) ناصر ایهامی ( محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 
صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/05
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/20 

م الف: 1212627 محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مزایده اموال غیرمنقول 

) نوبت دوم (
8/160 اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان فالورجان درنظردارد درپرونده 
شــماره اجرائی 0000612  موضوع علیه آقای 1 – احمد 2 – مهدی 3 – قاســم 
4 – محمود 5 – مصطفی 6 – زهره 7 – رضوان همگی صادقی 8 – ماه ســلطان 
هدایت وله محترم حیدری فرزنــد مهدیقلی درتاریــخ 01 / 09 / 1400 به منظور 
فروش ششدانگ یک باب منزل مســکونی قدیمی باقدمت حدود 50 سال ساخت 
با 360 مترمربع عرصه و200 مترمربع اعیانی با ســازه آجر وخشــت وسقف چوبی 
با کلیه امتیازات آب وبرق گاز وتلفن ) تقســیم بین شــرکاء ( ملکی مرحوم محمود 
صادقی که دارای ســابقه ثبتی نمی باشــد ومتعلق حق غیر می باشد / نمی باشد . 
ازساعت 10 الی 11 صبح جلســه مزایده دردفتر اجرای احکام شورای حل اختالف 
شهرستان فالورجان  ســاختمان دادگاه قدیم واقع در خ فردوسی بلوار کارگر اتاق 
 19  برگزار نماید ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ

 600 / 000 / 000 / 21 ریال ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می توانند پنج روز 
قبل از مزایده باحضور در محل این اجرا ازموقعیت اموال مطلع شوند . مزایده ازقیمت 
ارزیابی شده شروع وبرنده کسی اســت که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا 
" کلیه هزینه های مزایده برعهده برنده مزایده اســت وکسانی می توانند درجلسه 
 مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابی شده راهمراه داشته باشند. 
م الف: 1220640 دهقانی مدیر اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان 

فالورجان 
فقدان سند مالکیت

8/161 شــماره نامه: 140085602025009910– 1400/08/18 نظر به اینکه 
آقای قاسم کیانی خوزانی با تسلیم دو برگ  استشهاد شهود به شماره 441026 مورخ 
1400/08/09 دفتر خانه اسناد رسمی شــماره  4 اصفهان اعالم نموده که شخصی 
بنام محمدرضا صدری کرمی با وکالت جعلی به شماره 7265 مورخ 1392/05/01 
تنظیمی دفترخانه 4 شــهرآباد از طریق این دفتر اقدام به تقاضا و درخواســت سند 
کاداســتری بنام نامبرده فوق الذکر نموده که با توجه به استعالم از دفترخانه مذکور 
معلوم گردید که وکالتنامه مربوط به آن دفترخانه نبوده و جعلی می باشــد. ســند 
مالکیت به  میزان 40/5 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ مربوط به پالک ثبتی شماره 
126 فرعی از 22 اصلی بخش چهارده اصفهان به شــماره دفتر امالک الکترونیک 
140020302025001426 تحت شماره چاپی 849367 سری ب سال 99 صادر 
گردید، آقای قاسم کیانی خوزانی تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است.  لذا 
مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1219982 ابوالفضل شهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

8/162 شــماره نامــه: 140085602210006170- 1400/08/10 چــون خانم 
ســیده مهسا موســوی اصل با تســلیم دو برگ استشــهاد شــهود بشناسه یکتا 

140002155722000536 و 140002155722000537 رمز تصدیق 387639 
و 817456 مورخ 1400/07/06 تنظیمی دفترخانه 137 اصفهان مدعی مفقود شدن 
سند مالکیت شــش دانگ پالک 2187/31585 واقع در بخش 6 ثبت جنوب شرق 
اصفهان که در صفحه 450 دفتر 380 ذیل ثبت شماره 82614 به نامش سابقه ثبت 
و سند مالکیت بشــماره چاپی 173734- ه / 91 دارد گردیده و نامبرده  درخواست 
صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده است. لذا مراتب  به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1220686 

ناصر صیادی صومعه مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

8/163 شماره نامه :140085602033002831- 1400/07/24 نظر به اینکه سند 
مالکیت ششدانگ قطعه زمین معروف یک قفیزی پشت باغچه پالک ثبتی شماره 
1248  فرعی از یک اصلی واقع در فریزهند جزء بخــش 10 حوزه ثبتی نطنز ذیل 
ثبت 901 در صفحه 113 دفتر 5- امالک  به نام شــهربانو کثیری بیدهندی فرزند  
محمد صادر و تسلیم گردیده است، سپس بموجب سند قطعی مع الواسطه 58926 
مورخ 1372/07/21 دفترخانه 7 نطنز به خانم عصمت مرتضائی فریزهندی فرزند 
فتح اله انتقال، سپس بموجب درخواست وارده  140021702033004122 مورخ 
1400/07/06 منضم به دو برگ استشــهادیه که امضاء شهود آن به شماره شناسه 
یکتا 140002157140000296 و رمز تصدیق 142073 و شــماره 10411 مورخ 
1400/07/06 که به تایید دفترخانه اسناد رسمی 13 نطنز رسیده است مدعی مفقود 
شدن سند مالکیت پالک مرقوم در اثر اسباب کشی مفقود گردیده است و درخواست 
سند مالکیت المثنی نموده اســت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل مــاده 120 آیین نامه قانون ثبت  در یک نوبت آگهی می شــود 
 چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
 م الف: 1219263 رحمت اله شــاهدی سرپرســت واحد ثبتــی حوزه ثبت

 ملک نطنز
تحدید حدود اختصاصی

8/164 شــماره نامــه: 140085602033003045-1400/08/12 چون تحدید 
حدود ششــدانگ قطعه زمین در مزرعه هانویه اســفیجار پالک ثبتی 43 فرعی از 
39- اصلی واقع در مزرعه اسفیجار جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق 
و پرونده ثبتی به نام خانم رقیه شکیبائی کشه و غیره در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یک شنبه 
مورخ 1400/09/28  ساعت 10 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهی به کلیــه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در 
این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20 
 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد.

تاریخ انتشــار:1400/08/20  م الف:1218120 رحمت اله شاهدی سرپرست 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز



پنجشنبه 20 آبــــان 1400 / 05 ربیع الثانی 1443 / 11 نوامبر 2021 / شماره 3391
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان مطرح کرد:

قضات در خط مقدم رهایی زندانیان
نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهان در دیدار رییس کل دادگستری استان  مطرح کرد: قضات در 
خط مقدم آزادسازی زندانیان واجد شرایط هستند.آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد با با تاکید 
بر استمرار روحیه عدالت گستری مجموعه دستگاه قضایی استان گفت: توجه به اجرای سیاست 
کاهش جمعیت کیفری زندان ها در قوه قضاییه از جمله مهم ترین مطالبات است.نماینده ولی فقیه 
در استان اصفهان  با اشــاره به درمان و برخورد با معتادان افزود: اگر مصرف کنندگان مواد مخدر از 
مواهب اجتماعی محروم شوند، رغبت به اعتیاد کاهش می یابد و باید قوانین مناسب و بازدارنده ای 
وضع شود، تا معتادان از عواقب شوم این بالی خانمان سوز آگاه شوند و از ترس محرومیت اجتماعی 
به سمت مواد مخدر نروند.حجت االسالم و المسلمین جعفری، رییس کل دادگستری هم در این 
دیدار گفت: نقشه راه در پیشــبرد اهداف همچون چراغ راه در پیش روست و با همکاری و همدلی 
همکارانم در دادگستری و نیز سایر مسئوالن اجرایی اســتان در اجرای این محور های راهبردی و 

پاسخگویی به مطالبات مردمی گام بر می داریم.

دادستان عمومی و انقالب اصفهان:

 کشاورزان اصفهانی اهل اغتشاش نیستند 
دادستان عمومی و انقالب اصفهان با اشاره به اینکه حســاب اغتشاشگران از کشاورزان اصفهانی 
جدا است، گفت: کشاورزان این استان همواره گام به گام نظام حرکت کرده و اهل اغتشاش و آشوب 
نیستند و دنبال مطالبه حقوق قانونی و شرعی خود هستند.علی اصفهانی در این زمینه اظهار کرد: 
در اعتراض های اخیر کشاورزان به وضعیت بی آبی، برخی افراد سودجو اقدام به اعمال مجرمانه از 
جمله تخریب اموال عمومی و شخصی کردند که همانطور که امام جمعه محترم اصفهان نیز اشاره 
کردند، این افراد مغرض و سودجو حساب شان از کشاورزان عزیز که خودشان بعضا از رزمندگان و 
جانبازان دفاع مقدس و خانواده معظم شهدا هستند، جداست و سعی می کنند کشاورزان عزیزی 
که همواره مدافع انقالب و نظام مقدس جمهوری اســالمی بوده را تحریک کنند تا به نیات شــوم 
خودشان دست یابند.دادستان عمومی و انقالب اصفهان ضمن تاکید بر اینکه باید عدالت آبی در 
استان های پرتنش اجرا شود و قانون و مصوبات شورای عالی آب مالک عمل قرار گیرد، از کشاورزان 
خواست تا با خویشتن داری اجازه ندهند مورد سوء استفاده قرار گیرند.این مقام قضایی همچنین 
ضمن تاکید بر رعایت حقابه ها از مسئوالن وزارت نیرو خواست تا هرچه سریع تر وضعیت تقسیم 
عادالنه آب در استان اصفهان و استان های همجوار را بررسی و بر اساس میزان منابع آبی موجود، 

تقسیم بندی عادالنه انجام دهند.

 آماده باش جمعیت هالل احمر استان اصفهان
 جهت برگزاری »مانور لحظه صفر« 

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان از برگزاری »مانور لحظه صفر« در کرمانشاه 
با زلزله فرضی ۷.۳ ریشــتر با ۲۵۰ مصدوم خبر داد .داریوش کریمی با بیان این خبر گفت : مانور 
صفر لحظه ای بر اساس سناریوی زلزله ۷.۳ ریشتری در عمق ۸ کیلومتری در منطقه پارک شرقی 

طاق بستان استان کرمانشاه با ۲۵۰ مصدوم و ۲۰ کشته برگزار شد.
وی تصریح کرد : در ساعت ۹:۳۰ صبح در ادامه این ســناریو ، جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
به عنوان استان پشــتیبان به حالت آماده باش درآمد و با اعالم سازمان امداد مبنی بر فعال شدن 
استان های معین و پشتیبان، IMS استان فعال شد و همچنین  ICS مناطق غرب و جنوب غرب 
استان در وضعیت زرد قرار گرفتند و در ادامه آمار اقالم امدادی ، تماس با تلفن ثریا و اعالم اطالعات 
تیم ها نیز انجام گرفت.کریمی خاطرنشان کرد : اجرای تمرین های عملیاتی در افزایش اثربخشی 

پاسخ به حوادث موثر بوده و برگزاری چنین تمرین هایی در دستور  کار جمعیت هالل احمر است.

دغدغه هایی که با وجود دو سال از همه گیری ویروس کرونا هنوز پابرجاست؛

چالش های تحصیل مجازی 

دو سال از همه گیری ویروس کرونا و حضور نیافتن دانش آموزان در مدارس 
و کالس درس می گذرد. افت تحصیلی، وابستگی بیشتر به والدین به جای 
نظام آموزشــی و بروز ناهنجاری های اجتماعی در دانش آموزان از حواشی 
آموزش مجازی است؛ اما در این میان نگرانی والدین از سالمت فرزندان و 
نگرانی مســئوالن از تبعات آینده آموزش مجازی برای نظام تعلیم و تربیت 
هر دو بجا و منطقی است.از سوی دیگر بررسی ها نشان می دهد برای تعداد 
زیادی از خانواده ها به دلیل درآمد کم، همچنان تامین هزینه اینترنت و خرید 
تلفن همراه برای فرزند خود و یا در بعضی منازل با توجه به تعداد دانش آموز 
بیشتر، خرید تبلت برای اســتفاده از بســتر فضای مجازی و شاد، به یک 
معضل تبدیل شده است که در چنین شــرایطی نمی توان انتظار داشت این 
دانش آموزان بتوانند با دغدغه های فراوان، بــه خوبی از آموزش های راه دور 
استفاده کنند.محققان حوزه روانشناسی تاکید دارند یادگیری از طریق تعامل 
جمعی بهترین شیوه موثر در ارتقای مهارت های فردی، اجتماعی است، افت 
مشکالت یادگیری دانش آموزان نوجوان در دوران شیوع کرونا را باید درک کرد، 
ولی این موضوع نباید توجیهی بر تالش نکردن و یا کم کاری والدین و مربیان 
در امر یادگیری دانش آموزان شود، کمک به نوجوان برای کنار آمدن با استرس 
کالس های مجازی چالش برانگیز است، بااین حال، روش هایی وجود دارد که 

والدین می توانند به نوجوان خود کمک کنند تا از پس این کار برآید.

راهکارهای مشارکت والدین برای بهبود یادگیری نوجوانان
عضو شورای نظام روانشناسی استان اصفهان در خصوص نقش والدین 
در کاهش مشکالت یادگیری فرزندان نوجوان در شرایط کرونایی، اظهار 
می کند: با توجه به شیوع بیماری کرونا آموزش آنالین فرزندان امری 
اجتناب ناپذیر برای خانواده هاست، در واقع با شــیوع بیماری کرونا و 
تعطیلی مدارس، آموزش آنالین با وجود مزیت هایی که داشته یک نوع 
دیگر از روش آموزش را به خانواده آموخته است. با آموزش آنالین در 
دوران کرونا مشکالت تحصیلی، تربیتی و رفتاری دانش آموزان بیشتر 
شده و با کاهش تعامالت جمعی کودکان و نوجوانان مشکالت جسمی 

مانند چاقی را به همراه داشته است.
محسن لعلی اضافه می کند: والدین باید کالس های مجازی فرزندان را 
جدی بگیرند. در ابتدای شیوع بیماری کرونا برخی خانواده ها بر این باور 
بودند که این کالس ها چندان جدی نیستند؛ باید بدانیم آموزش تعطیل 
نمی شود و به فرزندان هم بیاموزند همان طور که در کالس حضوری در 
مدرسه قواعد و قوانین را رعایت می کرد، باید در کالس آنالین نیز همه 
موارد را رعایت کند و پدر و مادر مقتدر می تواند این درخواست را از فرزند 

نوجوان داشته باشد.
این روانشناس تصریح می کند: آماده کردن فضای خانه برای یادگیری 

مجازی فرزندان الزم اســت، باید خانواده فضای خانه را بدون آلودگی 
صوتی کنترل کنند تا فرزندان نوجوان آنها در کالس آنالین تمرکز داشته 
و دچار حواس پرتی نشوند. والدین استرس ها را از فرزندان دور کنند و 
مرتب منفی بافی نکنند و از نــکات منفی آموزش آنالین صحبت نکنند 
چرا که توجه نکردن به این نوع رفتارها باعث ایجاد ناامیدی و افزایش 

استرس فرزند نوجوان می شود.

والدین دلیل اختالل یادگیری نوجوان را پیدا کنند
لعلی تاکید می کند: اختالل یادگیری نوجوان یکی از مشــکالت یادگیری 
است و اگر نوجوانی با این معضل مواجه است، والدین باید علت این موضوع 
را مدنظر قرار دهند، متخصصان تعلیم و تربیت و روانشناسان اعتقاد دارند 
والدین ارتباط نزدیکی با نوجوان دارند و به مشکل او هم آگاه هستند.عضو 
شورای نظام روانشناسی استان اصفهان، اضافه می کند: زمانی که نوجوانی 
مشــکل یادگیری پیدا کرد باید والدین دلیل آن را پیــدا کنند که آیا اختالل 
یادگیری نوجوان تحولی و رشدی است یا فرزند آنها از اول دبستان در خواندن، 
دیکته، ریاضی و بدخط بودن مشکل داشته و از آن زمان درمان نشده است و 
در دوران نوجوانی هم این اختالل یادگیری را دارد.وی تصریح می کند: بیش 
فعالی نوجوان مربوط به دوران کودکی او و درمان نشدن آن، مشکالت عاطفی 
مانند افسردگی و اضطراب و آموزش نادرست و غیراصولی در دوران نوجوانی 
ایجاد مشــکل می کند. نبود تدریس اصولی و تولید محتــوا باعث اختالل 
یادگیری می شــود و آموزش موثر با وجود امکانات میسر است، همچنین 

عادت های درست مطالعه اختالل یادگیری نوجوانان را کاهش می دهد.

آموزش انفرادی بسیار کمک کننده است

مجتبی نیازی، کارشــناس مشــکالت رفتاری و یادگیری در خصوص 
راهکارهای آموزشــی برای یادگیــری بهتر دانش آمــوزان نوجوان در 
دوران کرونا، اظهار می کنــد: آموزش انفرادی )فرد بــه فرد( برای رفع 
مشکالت یادگیری بسیار کمک کننده است و در آموزش های انفرادی به 
نوجوانان سعی کنیم فضای یادگیری خالی از موانع مزاحم و محرکات 
محیطی باشد، زمان آموزشــی که در اختیار داریم وابسته به توانمندی 
دانش آموز و میزان توجه او به درس است، این موضوع امری متفاوت 
بین دانش آموزان خواهد بود. برخــی دانش آموزان به مدت ۱۵ دقیقه 
می توانند توجه به آموزش کنند و برخی کمتر یا بیشتر تمرکز دارند.وی 
اضافه می کند: چنانچه به مدت دو یا سه ساعت با دانش آموزان مقطع 
ابتدایی کار کنیم میــزان توجه به روند آموزش می تواند هشــت تا ۱۵ 
دقیقه و یا ۱۰ دقیقه ای باشد و بعد از سپری شدن این مدت استراحت 
بدهیم، این روش برای آموزش فرزندان بسیار کمک کننده است.این 
متخصص مشکالت رفتاری و یادگیری تاکید می کند: سختی آموزش 
آنالین قابل پذیرش است، والدین نباید فرزندان را به چالش بکشند، 
سعی کنند بیشتر مواردی که نوجوان می داند را سوال کنند و بعد به سمت 
سوال کردن مواردی که پاسخی برای آن ندارد پیش بروند و به عبارتی 

در آموزش از توانمندی ها به سمت ناتوانی ها برویم.

با مسئولان جامعه

مســئول فنی آزمایشــگاه کنترل کیفیت سازمان 
پسماند شــهرداری اصفهان با بیان اینکه سازمان 
مدیریت پسماند شهرداری اصفهان طبق قانون هیچ 
گونه مسئولیتی در قبال پسماندهای پزشکی ندارد، 
اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان وظیفه 
دارد پسماندهای پزشــکی را امحا کند، اما به دلیل 
نبود زیرساخت اولیه در شبکه بهداشت جهت امحای 
پسماندهای پزشکی، ســازمان مدیریت پسماند 
شــهرداری در ازای دریافت هزینه، پس از اتوکالور 
شدن پسماندهای پزشکی آنها را دریافت و سپس 
در لندفیل پزشکی دفن می کند.احمدرضا تقی پور 

با تاکید بر اینکه برای پســماندهای عادی شهری 
دستورالعمل خاصی وجود ندارد، گفت: برای کاهش 
خطرات جانی بیماری کوویــد ۱۹ تمامی کارکنان و 
کارگران سایت و خطوط پردازش پسماند واکسینه 
شده اند، اما برای پسماندهای پزشکی، حتما باید 
نمونه پسماند در بیمارستان اتوکالو و سپس نمونه 
اتوکالو شده به محل دفن منتقل شود.تقی پور با بیان 
اینکه پسماندهای پزشــکی کرونایی همانند سایر 
پسماندهای عفونی به دلیل اینکه ممکن است باعث 
انتشار بیماری شــوند نیاز به بی خطرسازی دارند، 
گفت: در پسماندهای پزشکی، پسماندهای کرونایی 
از غیرکرونایی تفکیک نمی شــود و پســماندهای 
کرونایی نیز همانند ســایر پسماندهای پزشکی در 
بیمارستان اتوکالو و ســپس تحویل ماشین های  
حمل پسماند پزشکی داده می شــود تا در لندفیل 

پزشکی دفن شوند.مسئول فنی آزمایشگاه کنترل 
کیفیت سازمان پســماند شــهرداری اصفهان در 
ادامه به ماده ۷ قانون پســماند اشــاره و تصریح 
کرد: بی خطرسازی و امحای پســماند پزشکی بر 
عهده تولید کننده اســت. این بی خطرسازی به دو 
صورت کلی می تواند انجام شود؛ بی خطرسازی از 
طریق ســوزاندن )روش خشک( و بی خطرسازی 
از طریق حرارتی مرطوب )اتوکالو( که هم اکنون در 
تمام مراکز تولید کننده پسماند پزشکی در اصفهان 
از روش اتوکالو استفاده می شــود.به گفته وی، در 
روش اتوکالو، نمونه تحت بخار آب اتوکالو می شود 
و چون دمای اتوکالو بیش از ۱۰۰ درجه ســانتیگراد 
اســت، معموال تمام باکتری ها و ویروس ها از بین 
می روند و این روش یک روش استاندارد و پذیرفته 

شده در دنیاست.

مسئول فنی آزمایشگاه کنترل کیفیت سازمان پسماند شهرداری خبر داد:

استفاده از روش »اتوکالو« برای امحای پسماندهای پزشکی در اصفهان

دیدار مدیرکل بنیاد 
شهید و امور ایثارگران 

استان با استاندار 
اصفهان 

مسعود احمدی نیا، مدیرکل بنیاد 
شــهید و امور ایثار گران استان سه 
شنبه شب با حضور در دفتر سیدرضا 
مرتضوی، استاندار اصفهان با ایشان 
دیدار و در رابطه با مســائل جامعه 

ایثارگری به گفت وگو پرداخت.

اعتراف به 25 فقره سرقت داخل خودرو در »اصفهان«
رییس پلیس آگاهی استان از دستگیری یک سارق حرفه ای داخل خودرو و کشف ۲۵ سرقت توسط 
کارآگاهان پایگاه جنوب پلیس آگاهی خبر داد.سرهنگ حسین ترکیان بیان داشت: پس از وقوع 
چندین مورد سرقت اموال داخل خودرو در منطقه جنوب شهر  اصفهان، بررسی موضوع به صورت ویژه 
در دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهی پایگاه  جنوب  قرار گرفت.وی افزود: سرانجام پس از انجام 
اقداماتی تخصصی، یک سارق در ارتباط با این سرقت ها شناسایی و دستگیر شد که در بازجویی های 
به عمل آمده به ۲۵ فقره سرقت اموال داخل خودرو اعتراف کرد.رییس پلیس آگاهی استان اصفهان 
ادامه داد: در این خصوص پرونده ای تشکیل و متهم برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل 
داده شد.سرهنگ حسین ترکیان خاطرنشــان کرد: رعایت توصیه های پلیس و از بین بردن فرصت 
ارتکاب جرم، زمینه وقوع انواع جرائم را کاهش می دهد که امید اســت شهروندان عزیز هشدارهای 

انتظامی را به کار  گیرند و فرصت وقوع انواع جرائم را فراهم نکنند.

وانت نیسان و محموله میلیاردی پتوی قاچاق
جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف محموله پتوی قاچاق به ارزش ۵ میلیارد ریال در بازرسی 
از یک وانت نیسان خبر داد.سرهنگ محمدرضا هاشمی فر  بیان داشــت: ماموران گشت انتظامی 
کالنتری گرگاب، حین گشــت زنی در اتوبان »معلم« به یک وانت نیســان مشکوک و آن را متوقف 
کردند.وی افزود: این خودرو یک تن پتوی مسافرتی خارجی حمل می کرد که راننده مدارک گمرگی و 
قانونی مربوطه را ارائه نداد و خودرو و محموله توقیف شدند.جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان 
ادامه داد: ارزش محموله کشف شده توسط کارشناســان مربوطه ۵ میلیارد ریال اعالم شده است.

سرهنگ هاشمی فر از دستگیری یک نفر در این رابطه و تحویل او به مراجع قضایی خبر داد و خاطر 
نشان کرد: نیروی انتظامی با مفسدان اقتصادی کشور و برهم زنندگان نظم اقتصادی جامعه برخورد 

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

کشف محموله چیپس قاچاق در شاهین شهر
فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر از کشف محموله ای چیپس و ۲ دستگاه چمن زن غیر مجاز 
به ارزش ۲ میلیارد ریال خبر داد.ســرهنگ علی صادقی بیان داشت: ماموران این فرماندهی  حین 
کنترل خودرو های عبوری در شهر میمه به یک دستگاه اتوبوس مشکوک و آن را متوقف کردند.وی 
افزود:در بازرسی از خودرو  یک هزار بسته چیپس  و ۲ دستگاه  چمن زن همگی خارجی و فاقد مدارک 
قانونی کشف شد.فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شــهر ادامه داد: کارشناسان مربوطه ارزش 
محموله کشف شده را ۲ میلیارد ریال اعالم کرده اند.سرهنگ صادقی گفت: در این خصوص یک نفر 
دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.رییس پلیس 
راهنمایی و رانندگی استان گفت: پلیس برای احقاق حقوق مردم در تصادفات با هیچ کس تعارف ندارد 

و ۳۰ سازمان و نهاد به صورت مستقیم و غیر مستقیم در تصادفات نقش دارند.

توقیف سواری پژو با محموله تریاک
 فرمانده انتظامی شهرســتان نایین از کشف بیش از ۹ کیلوتریاک در بازرســی ازیک سواری پژو و 
دستگیری ۲ نفر خبر داد.سرگرد هادی کیان مهر بیان داشت: ماموران انتظامی این شهرستان در حین 
کنترل محورهای اصلی و فرعی با هدف برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر به یک دستگاه سواری پژو 

مشکوک آن را متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی از این خودرو ۹ کیلو و 4۷۰ گرم تریاک که در صندوق عقب خودرو جاساز شده 
بود،  کشف شد.فرمانده انتظامی شهرستان نایین بیان داشت: در این خصوص ۲ نفر دستگیر و پس 

از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

وز عکس ر

ناجا

اساتید دانشگاه اصفهان در 
فهرست دانشمندان برتر جهان

خبر روز

بر اساس پژوهشی که توســط دانشمندان 
دانشگاه استنفورد روی داده های اسکوپوس 
انجام شــد، فهرســت ۱۰۰ هزار دانشمند پر 
استناد در تمامی رشــته ها و نیز دانشمندان 
دو درصد برتر حوزه های علمی شناســایی و 
معرفی شد که در آن نام ۱۰ عضو هیئت علمی 
دانشــگاه  علوم پزشــکی اصفهان مشاهده 
می شود. این پژوهش که بر اساس داده های 
پایگاه استنادی اســکوپوس انجام پذیرفته 
است، دانشــمندان را در پنج حوزه موضوعی 
اصلی، ۲۲ حوزه موضوعی فرعی و ۱۷۶ رشته 
بر اساس شاخص های استنادی استاندارد 
طبقه بندی کرده است. همچنین شرط ورود 
پژوهشــگران به فرآیند رتبه بندی، انتشــار 
حداقل پنج مقاله بود کــه در مجموع تقریبا 
هشــت میلیون دانشــمند مورد بررســی و 
ارزیابی قرار گرفتند که در لیست نهایی عالوه 
بر یک صد هزار نفر برتــر، دو درصد برتر هر 
حوزه موضوعی نیز به فهرســت نهایی اضافه 
شــد. در این گزارش که در ۱۹ اکتبر ۲۰۲۱ در 
مجله PLOS به چاپ رســیده است، نام ۱۰ 
عضو هیئت علمی دانشــگاه  علوم پزشکی 
اصفهان مشاهده می شود.بر این اساس، رویا 
کلیشادی، حسین ربانی، صدیقه عسگری، 
سید ابراهیم ســجادی، حمید نصری، آذر 
برادران، علیرضا قنادی، پیمــان ادیبی، ژاله 
ورشوساز، سیاوش ایروانی از اعضای هیئت 
علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هستند 
که در لیست دو درصد دانشمندان برتر جهان 
به اســتناد گــزارش متخصصان دانشــگاه 
استنفورد در سال ۲۰۲۱ قرار گرفته اند.در این 
فهرست، پارامترهای متعددی  روی مقاالت 
منتشر شــده در پایگاه استنادی اسکوپوس 
از ســال ۱۹۶۰ تا ۲۰۲۰ میالدی مورد بررسی 
و ارزیابی قرار گرفته اســت کــه از جمله آن 
می توان به تعداد مقــاالت و تعداد ارجاعات 
به مقاالت شــامل یا بدون خوداســتنادی 
نویسنده، تعداد مقاالت تک نویسنده، درصد 
استناد نویسندگان به مقاالت خود، رنکینگ 
دانشمندان در حوزه های تخصصی و معرفی 

حوزه تخصصی نویسندگان، اشاره کرد.

جراح و متخصص زنان و زایمان در بیمارستان یاس سپید گفت: یک توده میومی با وزن ۷ کیلوگرم از رحم زن 4۲ ساله در تهران با موفقیت خارج شد.  سیما قاسم 
زاده در تشریح جزییات این خبر اظهار کرد: خانم 4۲ ساله با درد و خونریزی رحمی چندین ســاله، که تحت نظر یک بیمارستان دولتی بوده برای اولین بار به من 
مراجعه کردند. وی افزود: در آزمایش سونوگرافی و ام ار ای توده  بزرگ رحمی با چسبندگی گزارش شده بود.جراح و متخصص زنان و زایمان در بیمارستان یاس سپید 
اضافه كرد: درمعاینه اولیه  توده ای بزرگ تا باالی ناف لمس می شد به همین جهت بیمار بستری و جراحی در سریع زمان به بیمارستان معرفی شد.قاسم زاده بیان 
كرد: پس از یك ساعت جراحی در اتاق عمل بیمارستان یاس سپید، یك توده میومی  با وزن هفت كیلوگرمی از رحم بیمار با موفقیت خارج شد.جراح و متخصص 
زنان و زایمان در بیمارستان یاس سپید اضافه كرد: بیمار پس از انجام ریكاوری در اتاق عمل  به بخش جراحی زنان انتقال یافت و در حال حاضر تحت نظر قرار دارد 

و حال عمومی وی مساعد است.قاسم زاده در پایان گفت:خانم ها این گونه موارد را جدی گرفته و جهت تشخیص به موقع به یک پزشک متخصص مراجعه کنند.

خروج توده 7 کیلویی از شکم  زن 42 ساله



مسئول کمیته دارت هیئت انجمن های ورزشی استان اصفهان گفت: استان اصفهان در رشته ورزشی دارت عناوین خوبی طی ۶ سال گذشته به دست آورده است. 
نزدیک به ۵ سال متوالی ما قهرمان کشور بودیم و به تازگی هم در بخش بانوان بسیار فعال شده ایم.نجفیان با انتقاد نسبت به تجهیزات غیرحرفه ای این رشته 
ورزشی گفت: ما در اصفهان تجهیزات خوبی نداریم، همه تجهیزات حرفه ای از کشور های دیگر وارد می شوند، همچنین قیمت باالیی دارند. تجهیزایی که اکنون با 
آن ها تمرین می کنیم آماتور هستند و برای تمرین کردن ورزشکاران حرفه ای مناسب نیست.وی ادامه داد: قبال از دارت به عنوان ورزشی کم هزینه یاد می کردند، 
اما اکنون با نوسانات نرخ دالر و باال رفتن هزینه دارت و تخته این رشته دیگر کم هزینه نیست.مسئول کمیته دارت هیئت انجمن های ورزشی استان اصفهان درباره 
عملکرد دارت بازان استان اصفهان در کشور گفت: اکنون حدود ۶ ورزشکار آقا و خانم در لیگ برتر رقابت می کنند همچنین سال ۹۸، ۲ خانم نوجوان اصفهانی به 
مسابقات راه یافتند و افتخار آفرینی کردند.وی در پایان خطاب به مسئوالن اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان گفت: از مسئوالن اداره کل ورزش و جوانان 

تقاضا دارم که روی واردات تجهیزات ورزشی نظارت داشته باشند تا وسایل و ابزار مورد نیاز ورزشکاران با قیمت واقعی به دست  مان برسد.

مسئول کمیته دارت هیئت انجمن های ورزشی استان اصفهان مطرح کرد:

حرفهایهایدارت،باتجهیزاتغیرحرفهای

پنجشنبه20آبــــان05/1400ربیعالثانی11/1443نوامبر2021/شماره3391

چهکسیمیتواندجایگزین»ژاوی«بشود؟
ظاهرا السد عجله چندانی برای انتخاب جانشــین ژاوی هرناندس ندارد.به وجود آمدن یک وقفه 
طوالنی، فرصتی مناســب برای مدیران باشگاه السد برای یافتن جانشــینی برای ژاوی هرناندز، 

ســرمربی اســپانیایی اســت که اخیرا 
این تیــم را ترک کرده تا ســرمربیگری 
بارســلونا را بر عهــده بگیرد.به جز بازی 
های مقدماتی جام جهانی و وقفه فیفا، 
جام جهانی عرب  در پایان ماه جاری به 
میزبانی دوحه برگزار می شود و دو هفته 
به طول خواهد انجامید و همه اینها بدان 
معناست که  السد زمان زیادی برای فکر 
کردن و تصمیم درست در مورد سرمربی 
جدید دارد.فرد جدید باید کســی باشد 

که دوران حرفه ای ژاوی را در این تیم کامل  کنــد، به خصوص که چالش های زیادی پیش روی او 
خواهد بود؛ از جمله حفظ صدرنشینی در لیگ، کسب مجدد عنوان قهرمانی  و همچنین  رقابت برای 
بقیه عناوین محلی.مدیریت باشگاه الســد در حال حاضر پس از تصمیم به جدایی  ژاوی به دنبال  

یافتن جایگزین مناسبی است که جاه طلبی های آنها را برآورده  کند و به همان اندازه کارآمد باشد.

عربستانوتعیینسقفبرایدستمزدبازیکنان
یک خبر مهم حکایت از پایان ریخت و پاش های همیشگی و مشکل ساز در فوتبال عربستان دارد.

فدراسیون فوتبال عربســتان در پایان هفته آینده تصمیم خود مبنی بر ایجاد یک سقف دستمزد 
برای بازیکنان حرفه ای  لیگ عربستان را اعالم خواهد کرد.به گزارش روزنامه الریاضیه و به نقل از 
منابع خصوصی، یاسر المسحل رییس اتحادیه فوتبال این کشور ، پیشنهادی را به باشگاه های لیگ 
حرفه ای برای تعیین سقف دستمزد ارائه کرده است.عربستان بیشترین آمار شکایت و عدم پرداخت 

قراردادهای منجر به پرونده را در فیفا دارد.

»مودریچ«بهاردویکرواسیپیوست
رقابت های مرحله انتخابی جام جهانی ۲0۲۲ قطر از   امروز در اروپا آغاز می شود تا تکلیف تیم هایی که 
به صورت مستقیم به این رقابت ها راه پیدا خواهند کرد مشخص شود. تصاویر منتشر شده از تمرین 
تیم ملی کرواسی نشان می دهد که لوکا مودریچ به اردوی این تیم اضافه شده و این اتفاق می تواند 
کار این تیم را برای حضور در قطر بسیار آسان کند. تیم ملی فوتبال کرواسی حاال وارد آخرین روزهای 
مرحله انتخابی جام جهانی شده و باید دو دیدار پایانی خود در گروه اچ این رقابت ها را در برابر مالت 
در تاریخ 11 نوامبر )۲0 آبان( و سه روز بعد در برابر روسیه برگزار کند. آنها به مالت سفر خواهند کرد 
و آخرین تمرین این تیم در حالی برگزار شد که به نظر می رســید دالیچ از آسودگی خاطر بسیاری 
برخوردار است. تمامی بازیکنان دعوت شــده به اردوی تیم ملی در این تمرین حضور داشتند و در 
بین آنها لوکا مودریچ، کاپیتان تیم ملی، هم دیده می شد که شایعات بسیاری درباره عدم حضورش 
در این رقابت ها به دلیل مصدومیت از ناحیه پشت و کمر به گوش می رسید. بسیاری از رسانه های 
اسپانیایی مدعی شده بودند که این بازیکن به دلیل دردی که دارد قادر به حضور در میدان نیست؛ 
اما هیچ چیز مانع از همراهی مودریچ با تیم ملی کشورش نشــده و او به رغم فشردگی دیدارهای 
باشگاهی و با توجه به این نکته که 3۶ سال سن دارد، همچنان با تمام توان برای تیم ملی به میدان 
می رود. به نظر می رسد که با حضور مودریچ در ترکیب تیم، کار کرواسی برای غلبه بر مالت و نهایی 

کردن صعودش به جام جهانی قطر بسیار آسان تر خواهد بود.

رقابت های انتخابی جام جهانی 2022 قطر در ایستگاه پنجم؛

مصاف ایران- لبنان بدون ستاره ملی پوش

تیم ملی فوتبال کشورمان عصر امروز در  سمیهمصور
پنجمین دیدار  رقابت های انتخابی جام 

جهانی ۲0۲۲ قطر مقابل تیم ملی لبنان قرار می گیرد.
شاگردان دراگان اسکوچیچ در شرایطی آماده برگزاری این دیدار می 
شوند که در 4 مصاف قبلی خود مقابل تیم های سوریه، عراق، امارات 
و کره جنوبی صاحب سه پیروزی و یک تساوی شده اند تا یک رکورد 

ویژه به نام خود ثبت کنند. 
آنها هم اکنون صدرنشــین گروهA  این رقابت ها هستند و با اندیشه 
پیروزی پا به میدان این مسابقه نیز خواهند گذاشت هر چند تیم ملی 
فوتبال ایران با کوله باری از حواشی راهی لبنان شده است. قلم قرمز 
دراگان اسکوچیچ روی نام مهدی طارمی و عدم همراهی این بازیکن 
که یکی از ستاره های کشــورمان به حســاب می آید، سبب شده تا 
حاشیه های زیادی پیرامون اردوگاه ملی پوشان ایرانی شکل بگیرد. 
این اقدام ســرمربی تیم ملی ایران، با واکنش های زیادی در رسانه 
های داخلی و خارجی همراه بوده و حاال همه منتظر هســتند که این 
مربی کروات چگونه بدون بازیکن مطرحش پا به میدان مسابقه می 
گذارد و آیا این تیم می تواند به روند خوب خود در جریان این رقابت ها 

ادامه دهد یا نه؟
 عدم وجود حضور طارمی در لیســت تیم ملی باعث شــده تا سایت 
فدراسیون جهانی فوتبال نیز به این موضوع توجه داشته و در گزارش 

اخیر به این غیبت اشاره کند.
ســایت فدراســیون جهانی فوتبال )فیفا( در گزارشــی کــه در آن به 
دیدارهای روز پنجشــنبه پرداخته بود، به این مسئله نیز اشاره کرده و 
نوشته است:» صدرنشــینان گروه های A و B یعنی ایران و عربستان 
در خانه رقبای خود به میدان می روند. تیم ملی ایران در شــرایطی به 
لبنان سفر می کند که نکته قابل توجه این تیم، غیبت ستاره ایران یعنی 
مهدی طارمی است.تیم اسکوچیچ در این مسابقه مقابل تیم رده سوم 
گروه A به میدان می رود و تالش می کند صدرنشــینی خود را تداوم 
بخشــد. تیم ملی ایران مراقب فرم آماده لبنــان در خانه خود خواهد 
بود که این روند، برتری یک بر صفر مقابــل ایران در دور انتخابی جام 
جهانی ۲014 برزیل را نیز شامل می شود. اگر تیم ایوان هاشک مقابل 
 ایرانی ها نتیجه بگیرد، دیدار سه شــنبه این تیم مقابل امارات حیاتی 

خواهد بود.«
مهدی طارمی پس از واکنشــی که بــه مصاحبه دراگان اســکوچیچ 

داشــت، از تیم ملی خط خورد و حاال باید منتظر مانــد و دید که تیم 
ملی بدون طارمی به چه شکل بازی خواهدکرد. باید دید تیم ملی در 
غیاب مهدی طارمی با چه روش و ترکیبــی مقابل لبنان بازی خواهد 
کرد. آیا اسکوچیچ بازهم تیم ملی را با دو مهاجم به میدان می فرستد 
و به جای طارمی از کریم انصاری فرد اســتفاده خواهــد کرد یا اینکه 
سیستم تیم ملی در این بازی تغییر پیدا می کند و با روش 1-3-۲-4 
 بازی می کندکه در آن صورت در خط حمله سردار آزمون قرار می گیرد
  و دو بال کناری هم علیرضا جهانبخش و علــی قلی زاده خواهند بود 
 و فضا بــرای حضــور  ســامان قــدوس هــم در ترکیب تیــم ملی

 باز خواهد شد.
دیدار تیم های ملی ایــران ولبنان عصر امروز و از ســاعت 1۵:30 به 
وقت تهران در ورزشگاه صیدای شهر بیروت برگزار می شود. در دیگر 
دیدارهای این گروه کره جنوبی نیز در سئول از ساعت 14:30 پذیرای 
امــارات خواهدبود. عراق و ســوریه نیز از ســاعت ۲0:30 در بغداد به 
مصاف هم خواهندرفت. گفتنی است؛ ایران با ده امتیاز در صدر جدول 
قرار دارد، کره جنوبی با ۸ امتیاز دوم اســت و لبنان با ۵ امتیاز در رده 

سوم جدول قرار  گرفته است.

خبر روز

AFCورزشگاههایایرانزیرذرهبین10نماینده
نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا پس از بازدید از ورزشــگاه امام رضا، شرایط دو ورزشگاه نقش 
جهان و فوالدشــهر را ارزیابی کردند. ایران یکی از کشورهایی اســت که در کنار قطر، هند و عربستان 
برای میزبانی از مسابقات جام ملت های 
آسیای ۲0۲7 نامزد شده و در همین راستا 
مسئوالن فدراسیون 17 ورزشگاه را برای 
میزبانی از این مسابقات به کنفدراسیون 
فوتبال آســیا اعالم کرده اند.حــاال و در 
فاصله ۵ سال مانده تا شروع مسابقات، 
مقدمــات تعییــن میزبان آغاز شــده و 
در همین راســتا امکانات دو ورزشــگاه 
فوالدشهر و نقش جهان توسط نمایندگان 
AFC مورد بررسی قرار گرفت. نمایندگان 
کنفدراسیون فوتبال آسیا که متشکل از 10 عضو تخصصی هستند و در زمینه های مختلف نظیر شرایط 
بلیت فروشی، شرایط چمن، شرایط سکوها و ... دیدگاه های کارشناسی خود را برای ارائه به مدیران 
AFC ثبت می کنند، در همین راستا به همراه سهیل مهدی و کسرایی و دو عضو دیگر فدراسیون و البته 
همراهی مسئوالن باشگاه ذوب آهن پس از بازدید از ورزشگاه فوالدشهر عازم ورزشگاه ملت شدند تا 
امکانات محل تمرین سبزپوشان اصفهانی نیز مورد بازدید قرار بگیرد. پس از بازدید کلیه بخش های 
مورد نیاز باشگاه ذوب آهن، بررسی نقش جهان در دستور کار قرار خواهد گرفت.البته که این رقابتی 
سخت برای ایران خواهد بود که مشخص است در مقایسه با قطر و عربستان و همینطور هند که در چند 
سال گذشته سرمایه گذاری زیادی روی فوتبال خود و زیرساخت هایش انجام داده است، کار بسیار 
ســختی برای گرفتن میزبانی از رقابت های جام ملت های آسیای ۲0۲7 در پیش دارد.گفتنی است 
مسئوالن AFC پس از بررسی شرایط دو ورزشگاه فوالدشهر و نقش جهان عازم تبریز  شدند تا شرایط 

ورزشگاه یادگار امام این شهر را نیز مورد کنکاش قرار دهند.

مسئوالناصفهانمثلشمابودندسپاهاننابودمیشد!
هواداران سپیدرود در آستانه آغاز مسابقات لیگ دسته دوم ایران در اعتراض به مشکالت مالکیتی 
باشگاه محبوب شان در مقابل اداره کل ورزش و جوانان و هیئت فوتبال گیالن تجمع برگزار کردند.آنها 
با تهیه بنر و پوسترهایی با مضمون اعالم حمایت از سپیدرود و گله و اعتراض به مسئوالن سیاسی و 
ورزشی گیالن، ناراحتی خود را از وضعیت قدیمی ترین تیم فوتبال گیالن اعالم کردند و در یکی از بنرها 
با مقایسه مسئوالن دو استان گیالن و اصفهان نوشته شده بود: »اگر مسئوالن اصفهان هم مثل شما 
فکر می کردند امروز سپاهان و ذوب آهن وجود نداشتند! خوشحال باشید که سپیدرود تا خشک شدن 
فاصله ای ندارد؛ آخرین ضربه را محکم تر بزن و سپیدرود میراث آبا اجدادی ماست«نکته جالبی که 
در بین هواداران سپیدرود  دیده می شد، حضور مو سپیدها در کنار جوانان بود و حکایت از قدمت این 
تیم و وفاداری هوادارانش به تیم محبوب شان دارد. حیف است چنین تیمی با قدمتی بیش از پنجاه 
سال مورد حمایت متولیان ورزش گیالن قرار نگیرد. هنوز خاطره دو صعود پی در پی سپیدرود از لیگ 
دسته دوم به دسته اول و برتر و شور و شوقی که هواداران پرتعداد سپیدرود به کالبد فوتبال ایران تزریق 
کردند از یاد جامعه فوتبال نرفته است. سپیدرود که یکی از معدود تیم های صد در صد خصوصی فوتبال 
ایران است پس از انصراف علی کریمی از مالکیت به فردی به نام کیومرث بیات واگذار شد. وی پس 
از سقوط این تیم از لیگ برتر هرگز به تعهدات خود به عنوان یک مالک عمل نکرد و بیش از سه سال 
است که سپیدرود با مدیرعامل اداره می شود.سپیدرودی ها در تمام این سال ها با برگزاری تجمع های 
اعتراضی و طومار نویسی سعی کرده اند که مسئولین را نسبت به شرایط نامناسب تیم شان حساس 
کنند که البته ادامه و استمرار این اعتراضات بیانگر این است که هرچقدر در آزمون وفاداری نسبت به 

سپیدرود سربلند هستند، اما در هوشیار کردن مسئولین گیالن ناکام بوده اند!

مستطیل سبز

 سرمربی تیم والیبال بانوان
ذوب آهن:

مابهلژیونرباکیفیتنیاز
داریمنههرلژیونری

ســرمربی باتجربه تیم والیبــال ذوب آهن 
اصفهان پس از پیروزی تیمــش برابر ریف 
درباره دختــران لژیونر والیبال زنــان ایران 
هم صحبت کرد.فریبا صادقــی در گفت وگو 
با دختــران قهرمان پس از پیروزی ســه بر 
صفر تیمش برابر ریف اصفهان در هفته دوم 
لیگ برتر والیبال زنان گفت: امسال هم تیم 
باتجربه ای داریم،اما سه بازیکن مهم ما جدا 
شــدند که آنها را با بازیکنان بومی جایگزین 
کردیم.وی افــزود: در بازی با ریف، ســعی 
کردیم از بازیکنان بومی را برای کسب تجربه 
بازی بگیریم و نگاه ویژه بــه بازیکنان بومی 
و رشــد آن ها یکــی از اهداف مهم ماســت.

ســرمربی ذوب آهن گفت: به طور کلی ذوب 
آهن دو هدف همســان دارد : یکی قهرمانی 
و دیگــری آماده کردن بازیکنــان بومی و کم 
تجربه برای آینده. ما بــه هر دو هدف به یک 
اندازه اهمیت می دهیم.فریبا صادقی در مورد 
موج بازیکنان لژیونر شده والیبال زنان ایران 
گفت: لژیونر شدن برای بازیکنان مفید و برای 
کسب تجربه، اتفاقی مثبت است اما موضوع 
این است که لژیونر شــدن پیش شرط هایی 
دارد و به هر قیمتی، ارزشــمند نیســت.وی 
ادامه داد: بازیکنی که بخواهد در خارج از ایران 
در دســتجات پایین بازی کند یــا فقط برای 
تبلیغات و ســر و صدا و کلمه لژیونر، از ایران 
برود، این موضوع نه به بازیکن کمکی می کند 
و نه به والیبال ایران.صادقی همچنین اذعان 
کرد: لژیونر شدن یک والیبالیست زمانی یک 
اتفاق مهم و ارزشمند است که آن بازیکن را به 
سطحی برســاند که بتواند به تیم ملی کمک 
کند. ما به لژیونر باکیفیت 

نیاز داریم.

تیم ملی ایران در شرایطی به لبنان سفر می کند که نکته 
قابل توجه این تیم، غیبت ستاره ایران یعنی مهدی 
طارمی است.تیم اسکوچیچ در این مسابقه مقابل 
تیم رده سوم گروه A به میدان می رود و تالش می کند 

صدرنشینی خود را تداوم بخشد

فوتبال جهان

وز عکس ر

مبارزهقرندرراه
است

ســجاد غریبی، ورزشــکاری که با 
فیزیک بدنی خاصش چند ســالی 
است نام خود را در ایران و جهان بر 
سر زبان ها انداخته و به هالک ایرانی 
شهرت یافته اســت، با مارتین فورد 
ملقب به ترسناک ترین مرد جهان، 
بدنساز، مشت زن و بازیگر هالیوودی 

مبارزه خواهد کرد!

عضــو کمیتــه باشــگاه های تنیس کشــور گفت: 
خوشبختانه استقبال بسیار خوبی از شروع مجدد 
لیگ شده و مسابقات در سطح کمی و کیفی باالیی 
در حــال برگزاری اســت و برگزاری لیگ در رشــد 
و توسعه این رشــته در کشــور و همچنین تقویت 
بازیکنان نقش بسزایی دارد.ندا مومن زاده اظهارکرد: 
متاسفانه وقفه ای طوالنی در برگزاری لیگ تنیس 
ایجاد شــده بود که مجــددا نخســتین دوره لیگ 
تنیس را در دو بخش آقایان و بانــوان آغاز کردیم، 
مسابقات آقایان برگزار شــد و مسابقات بانوان نیز 
به میزبانی آکادمی تنیــس مومن زاده اصفهان در 
چهار زمین آغاز و تا ۲7 آبان ماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در این دوره ۲۵ تیم از سراســر کشور در 

مسابقات حضور دارند که پس از رقابت های دوره ای 
که انجام خواهد شد، هشت تیم برتر سال آینده در 
لیگ برتر تنیس بانوان حضور خواهند داشت و بقیه 
تیم ها بر حسب امتیاز کســب شده در دسته یک و 
دو قرار می گیرند. عضو کمیته باشــگاه های تنیس 
کشــور که میزبان این دوره از لیگ است، با اشاره 
به اســتقبال خوب اسپانســرها در این مسابقات 
گفت: خوشبختانه اســتقبال خوبی شده است که 
امیدواریم با تداوم حمایت اسپانســرها از تیم های 
بانوان شاهد موفقیت بیشــتر بانوان باشیم،جایزه 
این دوره مسابقات برای تیم های برتر 1۵0 میلیون 
تومان خواهد بود که می تواند انگیزه ای برای حضور 
بیشــتر تیم ها در مسابقات آتی شــود.وی اضافه 

کرد: بازیکنان ملی پوش و خوب کشــور در تمامی 
تیم ها حضور دارنــد و همین مســئله موجب باال 
رفتن و نزدیکی رقابت ها از یکسو و افزایش توان و 
تجربه بازیکنان و همچنین رشد و توسعه تنیس در 
استان ها شود.مومن زاده با اشاره به شرایط خوب 
آب و هوایی گفت: بــه دلیل بارندگــی تاخیر یک 
روزه در شــروع مسابقات داشــتیم؛ اما پس از آن 
مسابقات از 1۸ آبان آغاز شد و وضعیت آب و هوا نیز 

بسیار خوب است.

عضو اصفهانی کمیته باشگاه های تنیس:

برگزاریلیگ،بهرشدبازیکنانوتنیساستانهاکمکمیکند
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معاون فنی و عمرانی شهرداری اصفهان مطرح کرد:

تعریض پل فردوسی در گروی تصمیم شورای 
سیاست گذاری شهرداری

معاون فنی و عمرانی شهرداری اصفهان گفت: درحال حاضر طرح تعریض پل فردوسی وابسته 
به تصمیم شورای سیاست گذاری است که طی چند روز آینده تشکیل و تصمیم گیری نهایی در 

آن انجام می شود.
ایرج مظفر  افزود: با توجه به مشکالت درآمدی که به ویژه در منطقه ۶ شهرداری رخ داده است، 
شهرداری به درآمد های مورد نیازش نرسیده و هنوز کمبود اعتبار ۲۰ میلیارد تومانی برای عرشه 

فلزی وجود دارد.
معاون فنی و عمرانی شــهرداری اصفهان اظهار کرد: قرارداد ۲۰ میلیارد تومانی عرشه فلزی پل 
که براساس میزان بر آورد نقشه و اســناد مناقصه ای تهیه شد به علت افزایش دو برابری قیمت 
آهن آالت نسبت به قبل، نیازمند بازنگری است.مظفر در ادامه با اشاره به هزینه های این طرح 
بیان کرد: طرح تعریض پل فردوســی به سه بخش اجرای فونداســیون، اجرای عرشه فلزی و 
مبلمان و زیبا سازی تقســیم می شود. بخش اول یا همان فونداســیون های دوطرف پل در دو 
ماه و نیم، با اعتبار ۶ میلیارد تومانی انجام شد، عرشــه فلزی پل حدود ۴۰ میلیارد تومان اعتبار 
نیاز دارد و با هزینه زیباســازی و مبلمان و در مجموع ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این 
طرح تخمین زده شده اســت.وی در پایان با اشــاره به نقش پل فردوســی در توسعه صنعت 
گردشــگری گفت: با توجه به تصمیم گیری ها مبنی بر زیباســازی، این پل قرار است به عنوان 
 نقطه هدف گردشگری تعیین شود تا با جذب گردشگر به طور غیر مستقیم به صنعت گردشگری

 کمک کند.

رییس اداره فرهنگی و اجتماعی منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان خبر داد:

 تهیه بسته های آموزشی »مشق بدون اشک«
 و»تسالی فقدان«

رییس اداره فرهنگی و اجتماعی منطقه ۱۲ شــهرداری اصفهان از تهیه دو بسته آموزشی»مشق 
بدون اشک« و »تســالی فقدان« مرتبط با تبعات دوره کرونا خبر داد.اکرم قپانچی اظهار کرد: 
برنامه های اداره فرهنگی و اجتماعی متناسب با شــرایط زمانی و نیاز شهروندان منطقه تنظیم 

می شود که در تمام فصول سال روال متفاوتی دارد.
وی افزود: با توجه به اینکه در دوره شیوع کرونا با بحث تعطیلی مدارس مواجه هستیم، اقداماتی 
در زمینه آموزش والدین برای آموزش فرزندان در منزل و دور از مدرســه انجام شــده اســت.
رییس اداره فرهنگی و اجتماعی منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان ادامه داد: بسته آموزشی »مشق 
بدون اشک« شــامل ۱۱ کلیپ در ۱۰ قسمت است که توسط مشــاوران تحصیلی با هدف ارتقای 

مهارت های والدین تهیه شده و به تکنیک های آموزشی اشاره دارد.
 وی گفت: با توجــه به اینکه مهارت های ارتبــاط گرفتن با فرزندان اهمیت زیــادی دارد، در این 
 بســته آموزشــی بر این موضوع نیز تاکید شــده و تمرکز بر دانش آموزان دوره ابتدایی اســت.

قپانچی، بهبود و ارتقای ســالمت روانی شــهروندان منطقه را هدف مهمی خوانــد و اظهار کرد: 
 با توجه به اینکــه در دوره کرونا، برخــی از خانواده ها عزیــزان خود را از دســت دادند، تصمیم

  گرفتیــم برای آمــوزش ملزومات مربــوط به عبــور از این غــم و تحمل فقــدان، مجموعه ای 
 با عنوان »تســالی فقدان« در ۱۰ قســمت تهیه کنیــم.وی اضافه کرد: در ایــن فیلم های کوتاه

  چند دقیقه ای، تکنیک های روانشــناختی برای اینکه افراد دوره ســوگواری را به سالمت پشت 
 ســر بگذارند، توســط کارشناســان برجســته حوزه روانشناســی آموزش داده شــده است.
یادآور می شود، این دو بسته آموزشی در استودیو ضبط شده و در بستر شبکه های اجتماعی در 

اختیار شهرندان قرار خواهد گرفت.

دیارزایندهرودبهاستقبالروزایثاروحماسهمردماصفهانمیرود؛

رخت حماسه بر تن تاریخی ترین میدان

معــاون شــهردار و مدیرعامل ســازمان   سمیه مصور
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری 
اصفهان در آســتانه فرا رســیدن روز ۲5 آبان، روز ایثار و حماسه مردم 
اصفهان در یک نشست خبری به تشریح برنامه های پیش بینی شده 
برای بزرگداشــت این روز تاریخی پرداخت؛ برنامه هایــی که به گفته 
مجتبی شــاه مرادی مخاطبان اصلی آنها نوجوانان وجوانان اصفهانی 
هستند تا نسل جدید ما با رشادت های شهدا بیشتر آشنا شده و حماسه 

بزرگ ۲5 آبان در ذهن آنها نیز ماندگار شود.
معاون شــهردار  در این نشســت با اشــاره به برگزاری رویداد بزرگ » 
37۰ رود بی پایان « اظهار کرد: از آنجا که مرکز ثقل حماســه ۲5 آبان و 
تشییع 37۰ شهید در یک روز از میدان امام)ره( بوده است، در سالگرد 
این حماسه عظیم، رویداد شهری بزرگی به مدت چهار شب در میدان 
امام)ره( اصفهان طراحی شده و این میدان رخت حماسه بر تن می کند.

وی با بیان اینکه با توجه به حساسیت میدان امام)ره(، حدود یک ماه 
برای برگزاری این رویداد برنامه ریزی شــده و با دقت و نظارت کامل 
این مراسم برگزار خواهد شد تا آســیبی به میدان و ابنیه تاریخی وارد 
نشود، گفت: تمام حجره های میدان مزین به تمثال شهدا خواهد شد و 
محدوده وسط میدان با محوریت حوض، رویداد جذابی را رقم می زند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری اصفهان 

مخاطب اصلی این رویداد را جوانان و نوجوانان اعالم کرد و افزود: این 
برنامه خانواده محور از ســاعت ۱۸ هر روز به مدت یک ســاعت برگزار 
می شود و نورپردازی، نمایش و ســرودهای حماسی در میدان برگزار 

خواهد شد.
وی افزود: همزمان با این رویداد دو اثر توسط دو هنرمند شهر با موضوع 
حماسه و ایثار اصفهان تولید خواهد شد و معتقدیم باید برای اتفاقات 
اینچنین هرســال رویدادهایی برگزار کنیم و در کنــار آن آثاری تولید و 
ماندگار شود. شاهمرادی با اشــاره به اینکه اولین بار است که رویدادی 
به این وسعت در محالت شهر اصفهان برگزار می شود، گفت: قطعا این 
برنامه نواقصی خواهد داشت که با رفع این نواقص، تبدیل به مدلی برای 
رویدادهای دیگر در سطح شهر خواهد شــد و این نقطه شروع و آغاز 

فعالیت های فرهنگی ماست.
شــاهمرادی با اشــاره به تجربه خوب ســال گذشــته و شناســایی 
خانواده هایی که شهدایی در عملیات محرم تقدیم کرده اند، تاکید کرد: 
تکریم خانواده شــهدا، عالوه بر تاکیدات دینی از این جهت که ساکنان 
محله و خانواده شــهید را به عنوان یک ملجأ و پناه معرفی کرده و نسل 
جدید را با شهدای دوران دفاع مقدس آشــنا می کند، بسیار ارزشمند 
است. وی همچنین به طراحی رویداد» شهید کوچه ما، روشنایی شهر 
است« اشاره و تصریح کرد: این رویداد به مدت یک هفته و با محوریت 

بیت شهدا برگزار می شود و امیدواریم 37۰ چراغ به این واسطه روشن 
شــود. مدیرعامل ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه تمرکز ما صرفا بر شهدای ۲5 آبان نبوده، گفت: در 
این رویداد بزرگداشت شهدای شاخص در مناطق بسته به توان و امکان 

محله برقرار است.
وی، تجلیل از خانواده های شــهدا با حضور مدیــران منطقه و اعضای 
شورای شهر، آذین بندی پل ۲5 آبان و معابر شهری، رونمایی از تندیس 
و کتابچه معرفی رویداد ۲5 آبان و ســرودی برای ایــن روز را از دیگر 
برنامه های پیش بینی شده برشمرد و اظهار امیدواری کرد این برنامه ها 
کمک کند نسل جوان ما با شهدا بیشتر آشنا شوند و این حماسه بزرگ 

در ذهن آنها نیز ماندگار شود.
معاون شــهردار اصفهان با اشاره به سیاســت های مدیریت شهری و 
شورای شهر مبنی بر اینکه فضای شهر پر از شــور و نشاط باشد، گفت: 
در این راســتا برنامه ریزی های متعــددی صورت گرفته کــه هر ماه 
رویدادهایی داشته باشیم، در این رویدادها عالوه بر نشاط شهروندان، 

تعظیم شعائر و رویدادها را خواهیم داشت.
وی خاطرنشــان کرد: باتوجه به رویکرد محله محوری، تالش شــده 
برنامه هایی در دل محالت داشــته باشــیم و در کنار آن رویداد بزرگ 

شهری نیز داشته باشیم.

رییس اداره طرح های منطقه ای معاونت شهرسازی 
و معماری شــهرداری اصفهان اظهار کــرد: یکی از 
معضالت کلیدی شهرهای کشور، بحران در سیمای 
شهر اســت. در این راســتا پیرایش شهری با هدف 
افزایش خوانایی منظر شــهر و تقویت هویت و معنا 
و کاهش ناهمگونی های بصری از نیمه دوم ســال 
۹۸ برای ۱5 محور در ۱5 منطقه شهرداری در دستور 
کار معاونت شهرسازی و معماری قرار گرفت.فریبا 
حســین باالم افــزود: اقدامات متعددی توســط 
شهرداری در این زمینه انجام شده و در حال حاضر 

تهیه سند سیما و منظر شهر اصفهان در دستور کار قرار 
دارد، برای رفع این معضل در مقیاس های خرد باید به 
پیرایش، مرمت و ساماندهی توجه شود.رییس اداره 
طرح های منطقه ای معاونت شهرسازی و معماری 
شــهرداری اصفهان با بیان اینکه سه معضل اصلی 
در این زمینه وجود دارد، ادامه داد: معضل نخســت 
الحاقات و اضافات ناشی از پوشش بالکن ها، عناصر 
و کانال های تاسیساتی مانند کانال کولر و تاسیسات 
زیر بنایی مانند کابل های برق و تلفن است؛ معضل 
دوم فرســودگی نماهاســت که دالیلی اقتصادی و 
اجتماعی دارد و به نوعی مربوط به حس مسئولیت 
ساکنان نسبت به حفظ بناست؛ عامل سوم مسئله 
تابلوهاســت که در خیابان ها و راســته های تجاری 
نصب شده و گاهی بدون توجه به قوانین و ضوابط و 

صرفا بر اساس سلیقه شکل می گیرد. حسین باالم 
خاطرنشــان کرد: برای رفع این معضل ســه اقدام 
پیرایش، مرمت و ســاماندهی تعریف شده است؛ 
پیرایش برای رفع الحاقات و اضافات، مرمت برای 
رفع فرســودگی و ســاماندهی برای رفع تابلوهای 
بی قاعده؛ بنابرایــن زمانی کــه از پیرایش صحبت 
می کنیم هر سه اقدام پیرایش، مرمت و ساماندهی 
مد نظر بوده است.وی افزود: تمامی مشاورانی که با ما 
در این زمینه همکاری داشتند، عالوه بر آسیب شناسی 
و تهیه طرح، تسهیل گری را نیز عهده دار بوده اند و به 
همین منظور و جلب مشارکت جلساتی را با مالکان 
تشکیل داده و تا حد امکان نظرات مالکان در طرح ها 
لحاظ می شد و بســتر به گونه ای فراهم شده بود که 
کلیه اقدامات در تعامل با همه ذی نفعان پیش برود.

رییس اداره طرح های منطقه ای شهرداری :

منظر شهری اصفهان پیرایش می شود

ازآنجاکهمرکزثقلحماسه۲۵آبانوتشییع۳۷۰شهید
دریکروزازمیدانامام)ره(بودهاست،درسالگرداین
حماسهعظیم،رویدادشهریبزرگیبهمدتچهارشب
درمیدانامام)ره(اصفهانطراحیشدهواینمیدان

رختحماسهبرتنمیکند

شناسایی ۷ شهید گمنام استان اصفهان
هفت شهید گمنام از طریق انجام آزمایش DNA شناسایی شــدند. این شهدای عزیز در سال های 
گذشته، پس از عدم شناســایی )به رغم تالش های انجام شده( به عنوان شــهید گمنام در شهر ها 
و دانشــگاه ها دفن شــده بودند.شهید 
محمدرضا شــفیعی، فرزنــد نعمت ا...، 
متولد ۱3۴۴، جمعی لشکر ۸ نجف اشرف 
از فالورجان به جبهه اعزام شد و در تاریخ 
5 دی ۱3۶5 در عملیات رمضان در پاسگاه 
زید به فیض شــهادت نائل آمــد و پیکر 
پاکش در منطقه بر جای ماند. پیکر مطهر 
این شهید به عنوان شــهید گمنام در سال 
۱3۹۹ در بهداری نیــروی زمینی در تهران 
دفن شد.شهید مهدی سلطانی قمبوانی، 
فرزند عبدا...، متولد ۱3۴۰، از اصفهان به جبهه اعزام شد و در تاریخ 5 دی ۱3۶5 در عملیات کربالی ۴ 
در ام الرصاص به فیض شهادت نائل آمد و پیکر پاکش در منطقه بر جای ماند. پیکر مطهر این شهید 
به عنوان شهید گمنام در سال ۱3۹۲ در چابکسر گیالن دفن شد.شهید محسن اسماعیلی پژوه، فرزند 
کریم، متولد ۱3۴5، از اصفهان به جبهه اعزام شد و در تاریخ ۲3 تیر ۱3۶۱ در عملیات رمضان به فیض 
شهادت نائل آمد و پیکر پاکش در منطقه بر جای ماند. پیکر مطهر این شهید به عنوان شهید گمنام در 
سال ۱3۹7 در قائم شهر دفن شد.شهید خلیل فلک رفعت، فرزند محمد، متولد ۱3۴۴، جمعی لشکر 
۱۴ امام حسین )ع( از اصفهان به جبهه اعزام شد و در تاریخ ۲۸ دی ۱3۶۱ در عملیات رمضان به فیض 
شهادت نائل آمد و پیکر پاکش در منطقه بر جای ماند. پیکر مطهر این شهید به عنوان شهید گمنام در 
سال ۱3۹۸ در دانشگاه دولتی بجنورد دفن شد.شهید محمد بدیعی، فرزند حبیب ا...، متولد ۱35۰، از 
کاشان به جبهه اعزام شد و در تاریخ ۲۴ فروردین ۱3۶7 در تک دشمن در والفجر ۸ به فیض شهادت 
نائل آمد و پیکر پاکش در منطقه بر جای ماند. پیکر مطهر این شهید به عنوان شهید گمنام در سال ۱3۹5 
در شهر زهکلوت کرمان دفن شد.شهید حسین حاجی زادگان بیدگلی، فرزند قدرت ا...، متولد ۱35۰، 
از آران و بیدگل به جبهه اعزام شد و در تاریخ ۲۸ فروردین ۱3۶7 در تک دشمن در فاو به فیض شهادت 
نائل آمد و پیکر پاکش در منطقه بر جای ماند. پیکر مطهر این شهید به عنوان شهید گمنام در سال ۱3۹3 
در هندیجان خوزستان دفن شد.شهید رسول قاسمی، فرزند غالمعلی، متولد ۱3۴۹، جمعی لشکر 
۸ نجف اشرف از نجف آباد به جبهه اعزام شد و در تاریخ ۱۰ خرداد ۱3۶7 در تک دشمن در فاو به فیض 
شهادت نائل آمد و پیکر پاکش در منطقه بر جای ماند. پیکر مطهر این شهید به عنوان شهید گمنام در 
سال ۱3۹3 در ماسوله استان گیالن دفن شد. پس از سال ها چشم انتظاری، خبر شناسایی این هفت 

شهید به خانواده ایشان اطالع داده شد و این خانواده ها از چشم انتظاری درآمدند.

 نمایش آثار منتخب دومین رویداد فیلم کوتاه تصویر دهم 
در اصفهان

آثار منتخب دومین سوگواره فیلم کوتاه عاشورایی »تصویر دهم«، امروز  از ساعت ۱۶ در سالن سوره 
اصفهان و با همکاری حوزه هنری استان اصفهان و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان اکران خواهد شد.  »سوگواره فیلم کوتاه عاشورایی تصویردهم« با هدف محوری اشاعه و ترویج 
سنت ها و آیین های حسینی به همت موسســه فرهنگی خیریه راه ایمان و مشارکت عتبه مقدسه 
حسینی )ع( با دبیری محمد رهبر و مدیریت مجید مجیدی برگزار می شود.اکران حضوری 3۲ فیلم 
منتخب این جشنواره به غیر از اصفهان در شهر های تهران، قم، مشهد و همچنین در کربال اکران می شود 
و پنج فیلم منتخب مردمی در این اکران حضوری مشخص خواهند شد و حضور برای همه عالقه مندان 

جهت تماشای آثار آزاد و رایگان است.

با مسئولان

خبر خوان

برنامه »تجلیل از خادمان 
 نهج البالغه« در اصفهان 

برگزار می شود

خبر روز

در جلســه برنامه ریــزی تجلیــل از خادمان 
نهج البالغه که با حضور مدیر و اعضای موسسه 
نور نهج البالغه اســتان اصفهان و رییس گروه 
قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اســتان برگزار شــد، اجرای برنامه »تجلیل از 
خادمان نهج البالغه« در بهمن ماه سال جاری در 
اصفهان مورد تصویب قرار گرفت.حجت االسالم 
والمســلمین ابوالفضل یعقوبی در خصوص 
این برنامه، اظهار کرد: یکی از برنامه های طرح 
ملی کاشان، پایتخت نهج البالغه ایران، تجلیل 
از پیشکســوتان و فعاالن حوزه نهج البالغه بود 
که با همفکری این افراد، پیشــنهاد داده شد 
عنوان برنامه، »تجلیل از خادمان نهج البالغه« 
باشــد و با توجه به اینکه این طرح ملی است، 
ســعی می شــود فعاالن حــوزه نهج البالغه 
 شناسایی شده و به نحو احســن از آنها تقدیر

 به عمل آیــد.وی افزود: مکاتبه بــا ادارات کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ها انجام شده 
اســت، تا نســبت به معرفی و ثبت نام فعاالن 
حوزه نهج البالغه در اســتان خــود اقدام کنند.

حجت االسالم والمســلمین علی اصغر بیگی، 
مدیر موسســه نور نهج البالغه استان اصفهان 
و مجــری برنامــه، ضمــن ارائه گزارشــی از 
فعالیت های انجام شده، از برگزاری جلسات 
مدون و منظم از چند ماه گذشته تاکنون خبر داد 
و گفت: ضمن بهره گیری از آرای صاحب نظران 
نهج البالغه در حوزه های علمیه و دانشــگاه ها، 
آیین نامه ای تنظیم شده است که با نظر شورای 
سیاست گذاری به دنبال تکمیل آن هستیم و در 
این برنامه سعی می کنیم از تمام ظرفیت های 
اســتان در حوزه نهج البالغه استفاده شود.وی 
افزود: شناسایی فعاالن نهج البالغه از دو طریق 
انجام می شود؛ در بخش اول سایتی طراحی 
شده اســت که فعاالن این حوزه در رشته هایی 
که تعریف می شود، ثبت نام می کنند و در بخش 
دوم، افرادی که فعال حوزه نهج البالغه هستند، 
ولی با توجه بــه جایگاهی کــه دارند، ثبت نام 
نمی کنند، از طریق متخصصان تعیین شــده 

شناسایی می شوند.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با اشاره سفر یک روزه تورگردانان کشور روسیه به اصفهان در ادامه سفر یک هفته ای به ایران، از 
تاکید آنان بر قدمت روابط فرهنگی اصفهان و روسیه خبر داد.علی کامیابی با اعالم این مطلب گفت: »مطابق با برنامه ریزی های به عمل آمده، این گروه روسی از محورهای 
تاریخی و گردشگری جلفا، خانه های تاریخی اصفهان، بازار بزرگ و تاریخی اصفهان و همچنین مجموعه جهانی میدان امام)ره( )نقش جهان( بازدید کردند.« سرپرست 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان ادامه داد: »آشنایی با محورهای گردشگری، جذابیت های تاریخی، سوغات اصفهان و به ویژه هنرهای 

دستی و سنتی اصفهان از جمله برنامه های این گروه روسی در سفر به اصفهان بود.«
  وی افزود: »فعاالن گردشــگری روســیه در این تور آشناســازی پس از بازدید از اصفهان در حالی که تحت تاثیر جذابیت های این شــهر تاریخی قــرار گرفته بودند،

 متفق القول بر قدمت ارتباط فرهنگی اصفهان با روسیه به ویژه در چهار سده گذشــته تاکید کرده و ایران را یکی از مهم ترین مراکز شکل گیری تمدن در غرب آسیا عنوان 
 کردند، همچنین ارتباط فرهنگی و گستردگی جذابیت های فرهنگی و تمدنی ایران و اصفهان را در راستای ادامه همکاری ایران و روسیه به ویژه از منظر گردشگری بسیار 

موثر می دانستند.«

سرپرستادارهکلمیراثفرهنگیوصنایعدستیاستان:
روابط فرهنگی اصفهان و روسیه، تاریخی است

 مسجد علی قلی آقا 
در اصفهان

مســجد علی قلی آقا یکــی از آثار 
تاریخی اصفهــان در محله بیدآباد 
است. این مسجد در یک مجموعه 
باســتانی قرار گرفته و هر ســاله 
گردشــگران زیــادی از آن دیــدن 
می کننــد. در اصفهــان محله های 
قدیمی هستند که هنوز هم حال و 
هوای زمان های دور را حفظ کرده اند 
و در آنها می توانید بافت سنتی و آثار 

تاریخی مختلفی را ببینید.

وز عکس ر

عکس: اکرناوال
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خیلی از چیز ها موجب اختالفات میان سیاســتمداران جهان 
شده ، این اختالفات حتی در شخصیت و وعده های غذایی آن ها 
نیز مشهود است. اما سیاستمداران معروف جهان در روز از چه 

غذا هایی استفاده می کنند؟
»والدیمیر پوتین«: رییس جمهور روســیه اولین کسی است 
که به بررســی برنامه غذایی اش می پردازیم. از برنامه غذایی 
رییس جمهور روسیه اطالعات دقیقی در دسترس نیست فقط 
گاهی خودش درباره آن ســخن می گوید و آنچه که ما از رژیم 
غذایی پوتین می دانیم این اســت که او صبح ها دیر از خواب 
بیدار شده و ظهر ها صبحانه می خورد! اهل مصرف الکل نیست و 
ترجیح می دهد بعد از صبحانه یک فنجان قهوه مصرف کند. یکی 
از خبرگزاری های روسیه پیش تر اعالم کرده بود رییس جمهور 
روسیه رژیم غذایی سالمی دارد و در وعده های غذایی اش از 

گوجه فرنگی، خیار و کاهو استفاده می کند.
»آنگال مرکل«: صدراعظم آلمان نیز رژیم غذایی اش ریشه در 
تاریخ و اروپای مرکزی دارد. مرکل در ســال 2010 اعتراف کرد 
که یک عادت عجیب دارد و آن این است که هنوز هم هنگامی 
که بیرون می رود هرچیزی را که می بیند می خرد با اینکه شاید 
آن را نیاز نداشته باشد و حتی از آن استفاده هم نکند. مرکل در 
آلمان شرقی )کمونیستی( بزرگ شده  و از کودکی برای تهیه 

غذا در صف می ایستاده است. غذای مورد عالقه او نیز از غذا های 
کالسیک اروپای شرقی مانند »ســولیانکا« ترکیب گوشت و 
سوپ سبزیجات ترش، »لچو« خورش سبزیجات متعلق به 

مجارستان و »ششلیک« نوعی کباب تند است.
»جاستین ترودو«: نخست وزیر کانادا از سال 2015 که به این 
مقام رســید گاه و بی  گاه در صدر اخبار اینترنت قرار می گیرد. 
او عادت دارد جزئیــات زندگی خود را نیز به رســانه ها بگوید. 
ترودو درخصوص عادات غذایی خود اعالم کرده اســت اهل 
قهوه نیست، اما عاشــق غذا های آسیای شرقی و به خصوص 

غذا های چینی است.
»امانوئل مکرون«: رییس جمهور فرانسه را اصوال با سه کلمه 
توصیف می کنند »بدون تردید فرانسوی است«. کاخ الیزه )کاخ 
ریاست جمهوری فرانسه( سال 2017 فاش کرد تنها محصوالت 
فرانسوی بر میز این کاخ برای مکرون سرو می شود. مکرون در 
وعده های غذایی خود از میوه، ســبزیجات و محصوالت لبنی 
استفاده می کند که محل تولید آن ها تنها با پاریس 100 کیلومتر 

فاصله دارد.
»نارندا مودی«: نخست وزیر هند سیاستمدار بعدی است که 
رژیم غذایی او را بررسی می کنیم. سانجیو کاپور، آشپز هندی 
مشهوری که در ســال 2018 به امارات دعوت شده بود تا برای 

مودی آشپزی کند در خصوص غذا های مورد استفاده او گفت: 
او از غذا های ساده و بی تکلف خوشش می  آید پس ما نیز به 
کیفیت و خواص غذا ها توجه داشــتیم و برای تزئین آن ها از 
طراحی های شــلوغ اســتفاده نمی کردیم. او معتقد است که 

غذا ها باید سالم و گیاهی باشند.
»پاپ فرانسیس«: رهبر مسیحیان کاتولیک جهان از یک رژیم 
به خصوص استفاده می کند که دوگانگی در آن موج می زند. او 
دوست دارد همه چیز ســاده باشد و به ندرت به رستوران هایی 
که بقیه مقامات ارشــد واتیکان از غذای شــان لذت می برند، 
می رود. معموال شام او شامل مرغ پخته با ساالد، میوه و یک 
لیوان نوشیدنی است، اما همه این غذا ها با بهترین مواد اولیه 
درست می شوند. درواقع او رژیم غذایی ساده ای دارد که غرق 

تجمالت شده است.
»الیزابت دوم«: ملکه انگلیس ساعت هفت ونیم صبح از خواب 
بیدار می شود و درســت قبل از صبحانه در یک فنجان فانتزی 
همراه با چندین بیسکوییت چای ارل گری می نوشد. صبحانه 
او شامل غالت، ماست، نان تست با مارماالد است . الیزابت دوم 
ساعت یک بعد ازظهر ناهار می خورد که آن هم شامل ماهی و 
سبزیحات، کدو و اســفناج، کباب و... می شود. عصر هم  یک 

وعده شامل ساندویچ های کوچک، مربا با چای و... می خورد.

آشپزی

 کماج تابه ای 
مواد الزم : تخم مرغ2 عدد، آرد سفید یک دوم لیوان، آرد برنج 

یک دوم لیوان، شکر یک دوم لیوان، شیر یک سوم لیوان، ماست2 
قاشق غذاخوری، گالب2 قاشق غذاخوری، زعفران دم کرده یک قاشق 

غذاخوری، بکینگ پودر یک قاشق مرباخوری، وانیل نوک قاشق چای خوری
طرز تهیه : ابتدا تخم مرغ ها را به همراه شکر درون یک کاسه مناسب می ریزیم، سپس با دور تند 

همزن مخلوط می کنیم تا مواد یکدست شوند. در ادامه شیر را اضافه کرده و در حدی که مواد یکدست 
شوند، مخلوط می کنیم. در این مرحله ماست را به همراه گالب، زعفران دم کرده و وانیل به کاسه می 
افزاییم و مجددا مواد را مخلوط می کنیم تا بافت شان یکدست شود. حاال آرد برنج را به همراه آرد و 
بکینگ پودر با هم ترکیب می کنیم. ترکیب آرد و بکینگ پودر را روی مواد درون کاسه الک کرده و با 
لیسک مواد را مخلوط می کنیم تا بافت شان یکدست شود.  یک تابه مناسب روی حرارت قرار می 
دهیم و مقدار کمی روغن به تابه اضافه می کنیم. حاال با مالقه از مایه کماج درون تابه می ریزیم 

و اجازه می دهیم سرخ شود. پس از اینکه یک سمت کماج سرخ شد، آن را بر می گردانیم تا 
سمت دیگرش نیز به طور کامل سرخ شود، سپس درب تابه را چند لحظه می گذاریم. 

پس از اینکه کماج به طور کامل سرخ شد، آن را از تابه خارج کرده، مجددا کمی 
روغن اضافه می کنیم و مراحل را تکرار می کنیم. در ادامه کماج ها را 

بین دستمال نخی قرار می دهیم تا خشک نشوند.

سیاستمداران مشهور جهان در طول یک روز چه غذا هایی می خورند؟

»زاالوا« در جشنواره منتقدین فیلم 
شیکاگو و آنومالی نیویورک

 آغاز ثبت نام برای اکران »منصور« 
در شهرهای فاقد سینما

فیلم سینمایی »زاالوا« به کارگردانی ارسالن امیری در ادامه حضور 
جهانی خود در جشنواره ساالنه منتقدین فیلم شیکاگو و سومین 
دوره جشنواره ژانر آنومالی - راچستر نیویورک به نمایش در  می آید.

انجمن منتقدین فیلم شیکاگو، به منظور بزرگداشت هنر سینما و نقد 
فیلم،  هرساله فیلم های برگزیده توسط گروه منتقدین خود را، در قالب 
جشنواره ای از تاریخ 12 تا 14 نوامبر در شیکاگو برگزار می کند.

فیلم سینمایی »منصور« به کارگردانی سیاوش سرمدی و تهیه 
کران در سینماهای سراسر  کنندگی جلیل شعبانی همزمان با ا
کشور، در شهرهای فاقد سینما از سوی سامانه عماریار اکران خواهد 
شد.»منصور« سال های پایانی جنگ را روایت می کند، زمانی که ایران 
درگیر کمبود تسلیحات نظامی است. سرتیپ ستاری، در تالش برای 
مجهز کردن این نیرو، روی یک پروژه مهم کار می کند.

چاپخانه: شاخه سبز   آدرس:جاده قدیم قم- کاشان، خیابان امیرکبیر دوم، بوستان سوم، آخرین کارخانه سمت راست، چاپخانه شاخه سبز

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اظهار داشــت: ذوب آهن اصفهان پروژه های 
جدیدی در راستای توسعه این شرکت در دست اجرا دارد. 

ساخت پلنت اکســیژن ذوب آهن، پروژه ای است که این روزها با تولید 25 
هزار مترمکعب در دستور کار قرار گرفته و امیدوار هستیم این پروژه تا پایان 

سال به بهره برداری برسد.
 ورود این حجم اکسیژن به منظور تولید فوالد آن  هم در شرایطی که با کمبود 
اکسیژن مواجه هســتیم، می تواند منجر به بهبود شرایط ذوب آهن در این 

زمینه و افزایش تولید فوالد شود.
منصور یزدی زاده در همین راستا افزود: پروژه پساب ذوب آهن، طرح دیگری 
است که در حوزه زیســت محیطی برای نخستین بار توســط این مجموعه 
مطرح می شــود. گنجایش این پروژه در حدود 850 متر مکعب در ســاعت 
است که عالوه بر بازچرخانی تصفیه پساب های داخل شرکت، پساب شهرها 
و روســتاهای اطراف مجموعه را شامل می شــود که اجرای آن، برگ زرین 

دیگری در مجموعه ذوب آهن است. 
احداث کوره پاتیلی به مجموعه کوره های داخل شــرکت و همچنین تعمیر 
اساسی یکی از کوره های موجود به منظور کاهش آالیندگی از دیگر اقدامات 
شــرکت در راســتای تقویت و بهبود تولید فوالد از نظر کمی و کیفی اســت.

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اذعان کرد: ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است 
که با باال گرفتن تنش میان چین و استرالیا و سایر قدرت های معدنی جهان 
طی ماه های اخیر، قیمت کک به رقم بی ســابقه 700 دالر رسیده و حدود دو 
برابر افزایش قیمت پیدا کرده اســت. طبیعتا این امر بر عملکرد ذوب آهن 

نیز تاثیر خواهد گذاشت.
 بنابراین شرکت، تاثیرات این افزایش قیمت را طی 6 ماه دوم سال در نظر 
گرفته است و امیدوار هستیم سود مورد نیاز در نیمه دوم سال در زمینه تامین 

و مصرف کک همانند نیمه نخست آن تامین شود.

پیگیری پروژه های مهم
یزدی زاده در ادامه گفت: پروژه کک ســازی ذوب آهن، پروژه بسیار مهمی 
اســت که در حال حاضر در مرحله مناقصه قرار دارد و از شــرکت های معتبر 
داخلی و خارجی جهت شــرکت در این مناقصه دعوت به عمل آمده است تا 
بتوانیم با طی شدن مراحل قانونی، باتری شماره دو کک سازی شرکت را با 
ظرفیت 400 تا 450 هزار تن راه اندازی کنیم و اگر این اتفاق به وقوع بپیوندد، 
کشــور از واردات کک خارجی بی نیاز خواهد شــد. پیش بینی ذوب آهن از 
زمان اجرای این پروژه، 18 ماه اســت که امیدوار هستیم طی زمان کمتری 
این اتفاق رخ دهد و ارزش افزوده این پروژه در حدود 250 تا 300 دالر در هر 
تن برای شــرکت خواهد بود.وی در خصوص تولید محصوالت جدید در این 
شــرکت، عنوان کرد: با توجه به تولید ریل در ذوب آهن اصفهان، محصوالتی 
که در شــرکت تولید می شود به وزارت صمت اعالم شــده و این سازمان در 
جریان تولید محصوالت قرار گرفته اســت تا از واردات آن به داخل کشــور 

جلوگیری شود.

کمترین یارانه را از انرژی می گیریم
مدیرعامل شرکت ذوب آهن در خصوص تامین انرژی و چالش های موجود 
در این زمینه، بیان کرد: با توجه به اینکه ذوب آهــن کمترین بهره را از یارانه 
انرژی دریافت می کند، امیدوار هستیم در زمستان مشکلی در زمینه انرژی 
نداشــته باشــیم. اگرچه با محدودیتی که در تامیــن گاز صنایع پیش بینی 
می شــود، ممکن اســت در این زمینه با چالش هایی روبه رو شویم؛ اما از 
آنجایی که روش تولید ذوب آهن کوره بلند اســت، بنابراین در زمســتان با 
محدودیت گاز در بخش های تولید چدن و فوالد با مشــکل چندانی مواجه 
نخواهیم شــد ولی در بخش نورد، کمبود گاز مشکل ســاز خواهد شــد. اگر 
شاخص تولید شرکت تهیه چدن و فوالد باشد، در این زمینه تهدیدی متوجه 
ذوب آهن نخواهد شد و در مجموع امیدوار هستیم سایر صنایع فوالدی هم 

در این زمینه مشکلی نداشته باشند.

مواد اولیه ساخت مسکن در کشور مهیاست
یزدی زاده در ادامه به بحث تامین تجهیزات مورد نیاز ســاخت یک میلیون 
مسکن توسط ذوب آهن اشــاره کرد و گفت: با توجه به ظرفیت تولید خوبی 
که در کشــور در زمینه بتن وجود دارد، این ظرفیت هم اکنون به 40 میلیون 
تن رسیده است. از این رو، مشــکل خاصی برای ساخت یک میلیون واحد 
مسکونی نخواهیم داشت؛ چراکه در ســاخت این تعداد واحد مسکونی، در 
نهایت چهار میلیون تن فوالد در شــکل های مختلف مصرف خواهد شــد. 
بزرگ ترین مشکل ما در این زمینه، بروکراسی های اداری جهت صدور مجوز 
و پروانه ساخت و ساز است که بهتر اســت اتاق فکری ایجاد شود تا تمامی 
تولیدکنندگان در این اتاق فکر حضور داشــته باشند. در این اتاق فکر، موانع 
تحقق ساخت یک میلیون واحد مسکونی مورد بررسی قرار گیرد و به دغدغه 

تولیدکنندگان فوالد و سایر صنایع مرتبط با مسکن رسیدگی شود.
وی تاکید کرد: ما یکی از بهترین کشورهای دنیا در زمینه تولید انواع مصالح 
ساختمانی و ســایر تجهیزات مورد نیاز در ساخت و ســاز هستیم و در حوزه 
مســکن، هیچ وابســتگی خاصی به خارج از کشــور نداریــم. البته تحقق 
ساخت یک میلیون واحد در سال، باید به صورت پلکانی انجام شود و قطعا 
بــا برنامه ریزی صحیح و مطلوب در یک دوره چهار ســاله، بــه تعداد واحد 

مسکونی مطلوب دست خواهیم یافت.

برنامه ریزی برای گسترش صادرات
مدیرعامل شرکت ذوب آهن در خصوص برنامه صادراتی این شرکت، اظهار 
کرد: در زمینه صادرات ریل با توجه به توان تولید ریل 36 متری توسط شرکت 
و همچنین تاکید بر امکان حمل آن در داخل کشور، اقداماتی را انجام دادیم 
و به غیر از بازار داخلی، به دنبال بازارهای صادراتی هستیم. در خصوص توقف 
صادرات ریل به افغانستان نیز بحث قرارداد صادرات ریل ذوب آهن با دولت 
قبلی این کشور بوده و در زمینه ارتباط با دولت جدید، تابع سیاست های کشور 
هستیم. البته رایزنی هایی را با وزارت امور خارجه در این زمینه انجام داده ایم 

تا مشکل خاصی متوجه شــرکت نباشد. بنابراین با توســعه ظرفیت تولید، 
مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد و آماده صادرات هستیم تا بهترین 
اتفاقات در این زمینه برای مجموعه ذوب آهن رقم بخورد.یزدی زاده در ارتباط 
با نقش آمریکا در زمینه توقیف صادرات ریل به افغانستان، تصریح کرد: این 
بحث مربوط به دولت قبلی افغانستان است و با توجه به شرایط تحریمی که 
در حال حاضر در کشور وجود دارد، امیدوار هستیم هرچه زودتر موانع موجود 
در این زمینه برطرف شود زیرا تاکنون مانعی به دلیل تحریم ها، در واردات و 
صادرات نداشته ایم و بیشــتر تحریم ها و مشکالت موجود، داخلی هستند.

وی یادآور شد: ســالیان سال است که واردات زغال ســنگ و کک به داخل 
کشور انجام می شود. در حوزه زغال سنگ، از لحاظ کمی و کیفی با مشکالتی 
روبه رو هستیم و در زمینه کک نیز تا زمان ورود باتری شماره دو به مدار تولید، 
ناچار به واردات خواهیم بود. هر چند این امیدواری وجود دارد قراردادهای 
جدیدی در این زمینه با کشورهای مختلف منعقد شود و شاهد صادرات ریل 

در آینده نزدیک باشیم.

کاهش هزینه ها نسبت به فروش
مدیرعامل شرکت ذوب آهن در خصوص افزایش هزینه های شرکت ذوب 
آهن طی ســال جاری، بیان کرد: افزایش هزینه تعبیر به افزایش قیمت در 
فروش یک شرکت می شــود. بنابراین باید معیار مشخصی از این افزایش 
هزینه در بخش های مختلف وجود داشته باشد؛ در نتیجه تمامی این مسائل 
در سامانه کدال تحلیل می شود.یزدی زاده مطرح کرد: با بررسی نمودارهای 
موجود در این ســامانه، متوجه کمتریــن میزان هزینه هــا در ذوب آهن از 
سال 1394 به بعد خواهیم شد. در حالی که شرکت در این مدت بیشترین 
میزان استفاده از تســهیالت بانکی را داشته اســت. اخیرا نیز بانک مرکزی 
مصوبه ای داشــته که واحدهای تولیدی قادر به اخذ تسهیالت به میزان 90 
درصد فروش سال گذشته خود هســتند و این امر در ارتباط با ذوب آهن به 
هیچ وجه مناسب نیست.وی در همین راســتا افزود: شرکت ذوب آهن در 
چند سال اخیر توانسته است از سراشــیبی خارج شده و به یک سودآوری 
پایدار در فروش دســت یابد. بنابراین اتفاقات خوبی در این زمینه رخ داده 
که از جمله آن، افزایش حد اعتباری در بانک هاست. چراکه اگر یک شرکت 
نتواند از تسهیالت بانکی موجود استفاده کند، با مشکل مواجه خواهد شد. 
از این رو هزینه های انجام شــده در شرکت باید نســبت به فروش بررسی 
شود و خوشبختانه در سال گذشته و 6 ماهه نخست سال جاری، با کمترین 
میزان نســبت هزینه به فروش در مجموعه ذوب آهن مواجه شده ایم و در 
شــرایط خوبی از لحاظ مالی قرار داریم. بنابراین استفاده از تسهیالت مالی 
بانک ها، مقوله بسیار مهمی است که باید مورد توجه شرکت های بزرگ قرار 
گیرد.مدیرعامل شــرکت ذوب آهن در خصوص سیاست گذاری دولت طی 
چند ماه اخیر در صنعت فــوالد، مطرح کرد: آنچه در چند مــاه اخیر از وزیر 
محترم صنعت، معدن و تجارت مشاهده شده است، نگاه کارشناسانه وی در 
حوزه های مختلف صنعت است. مشــکل اصلی ذوب آهن در زمینه زنجیره 

فوالد، توزیع عادالنه مواد اولیه است که باید مورد بررسی قرار گیرد.یزدی زاده 
عنوان کرد: در حال حاضر، شرکت های باالدستی ذوب آهن به دلیل احداث 
واحدهای فوالدی و توسعه آن در طول زمان، قادر به تامین مواد اولیه مورد 
نیاز شرکت نیستند. بنابراین از دولت انتظار داریم در این خصوص اقدامات 
الزم و کافی را انجام دهد. در بحث قیمت گــذاری نیز همکاری الزم دولت با 
ذوب آهن صورت پذیرفتــه و محصوالت تولیدی با نرخ های مشــخص در 

بورس کاال به فروش می رسد.

وضعیت خوب شرکت های زیرمجموعه
مدیرعامل شــرکت ذوب آهن ضمن اشــاره به طرح توســعه شرکت های 
زیرمجموعه ذوب آهن، خاطرنشــان کرد: برخی از شرکت های زیرمجموعه 
ذوب آهن مانند پویش بازرگان در حوزه خدماتی و بازرگانی مشغول فعالیت 
هســتند و برخی نیز مانند تاالب گین، پویش معادن و پویش ســاخت در 
حوزه تولید به فعالیت می پردازند. این شــرکت ها در ســالیان اخیر بدون 
تکیه بر ذوب آهن سودآور شــده اند و البته اجرای بخشــی از فعالیت های 
ذوب آهن را بر عهده گرفته اند.وی بیان کرد: شرکت مرآت در سالیان قبل به 
تنهایی فعالیت های مرتبط با ذوب آهــن را انجام می داد اما در حال حاضر، 
شــرکت های زیرمجموعه ذوب آهن مانند تاالب گین به تولید نیوجرسی و 
تراورس های بتنی راه آهن می پردازد و هم اکنون تولید نیوجرسی های سبز 
به منظور استفاده در اتوبان در دستور کار این شرکت قرار دارد. تولید دیوارهای 
پیش ساخته به منظور استفاده در دیوارکشی خطوط مجموعه ذوب آهن از 

دیگر اقدامات این شرکت است. 

مدیرعامل شرکت ذوب آهن:

خواست ذوب آهن، توزیع عادالنه مواد اولیه است


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

