
»اشک علما برای مستاجران درآمده است« این جمله را نقدعلی، نماینده خمینی شهر در مجلس در حالی می گوید که مخبر، معاون اول رییس جمهور اردیبهشت امسال اعالم کرد که با 
تبیین بخشنامه دولت مقرر شده اجاره منازل مسکونی در تهران، استان ها و شهرستان ها بیش از ۲۵ درصد افزایش نیابد و تضمین های اجرایی برای این برنامه دولت هم به طور کامل در 

نظر گرفته شده، اما روایت خانه به دوشان به گونه ای دیگر است.
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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان
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7
رییس شورای شهر اصفهان:

 مدیریت شهری عزم جدی برای رفع 
مشکالت دارد

شهردار اصفهان:

پارکینگ زیرسطحی توحید، ابتدای مهرماه 
تکمیل می شود

3

روایتی از مصوبات روی کاغذ؛

اینجا اصفهان؛ مستاجران خانه به دوشند

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

واکسیناسیون کرونا در ۵۲ مرکز 
جامع سالمت انجام می شود

همزمان با طرح مردمی سازی یارانه ها؛

400 میلیارد تومان جریمه 
برای واحدهای صنفی 

متخلف اصفهان صادر شد

مدیر منابع آب شهرستان اصفهان:

۹84 حلقه چاه غیرمجاز در 
شهرستان اصفهان مسدود شد

7

3

3
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  عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال 
خبر داد:

انتخاب جانشین 
»اسکوچیچ« تا هفته آینده

3

  نگاهی بر نقاط ضعف و قوت پیاده راه چهارباغ ؛

 با اخطار قبلی صورت گرفت؛ 
 قطع برق ادارات
 پرمصرف اصفهان

جدی بگیرید

یمنا
س: ا

عک

 این گذر پرتالطم 
5

با »ورزنه« بیشتر آشنا شویم؛

سفر به بهشت شنی ایران

4

  مدیرکل آموزش و پرورش استان:

 دانش آموزان افت تحصیلی
 آشکار و پنهان دارند

6

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود
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والدت امام علی النقی)ع( را تبریک می گوییم



 جنگ قدرت در امارات بر سر تعیین ولی عهد جدید؛

رقابت خانوادگی!
تسنیم: منابع خبری اماراتی اعالم کردند که جنگ قدرت در امارات وارد 
فاز جدیدی شده است و در این راستا، »محمد بن زاید«، رییس جدید 
امارات درخواست دیگر حاکمان اماراتی برای تعیین ولی عهد جدید را 
رد کرده است. به نقل از امارات لیکس، منابع آگاه در گفت وگو با این 
وبگاه اظهار داشتند که »محمد بن زاید« رییس این کشور درخواست 
دیگر حکام اماراتی برای حل مسئله جانشــینی و تسریع در انتصاب 

ولی عهد ابوظبی را رد کرده است.
این منابع اعالم کردند که درخواست مذکور در حاشیه نشست اعضای 
شــورای عالی فدرال به مناسبت عید ســعید قربان به محمد بن زاید 
ارائه شده اســت.به گفته این منابع، حاکمان امارات ضرورت تعیین 
ولیعهد ابوظبی و پایان دادن به جنجال های همــراه با این پرونده را 
مطرح کردند، اما محمد بن زاید از هرگونه دخالت آنها خودداری و بر 
ورود شخصی به  این موضوع تاکید کرده است.این منابع تاکید کردند: 
از آنجا که محمد بن زاید در تحمیل انتصاب »خالد«، پســر ارشد خود 
به عنوان ولی  عهد ابوظبی با تعارض و اختالف شــدید مواجه اســت،  
به عمد تالش دارد، پرونده تعیین جانشــین را به تعویق بیندازد تا به 
اختالفات موجود در این زمینه رســیدگی کند.ایــن اتفاقات در حالی 
در ســطح خانواده های حاکم بر امارات رخ می دهد که منابع اماراتی 
چند روز پیش از ناپدید شدن اسرارآمیز پسر خلیفه بن زاید آل نهیان، 
رییس پیشین امارات، در بحبوحه کشمکش شدید برای تعیین ولی 

عهد ابوظبی خبر دادند.
این منابع ضمن تاکید بر ناپدید شدن شــیخ »سلطان بن خلیفه بن 
زاید«، پسر ارشد شیخ خلیفه بن زاید، مشاور رییس سابق حکومت و 
رییس هیئت مدیره شــرکت هلدینگ )SBK( اظهار داشتند: ناپدید 
شدن سلطان در شرایط اســرارآمیز کمتر از دو ماه پس از مرگ شیخ 
خلیفه، پدرش و در پی تشدید جنگ قدرت برای دستیابی به مقام ولی 

عهد ابوظبی رخ می دهد.
 به گفته این منابع، ســلطان بــن خلیفه در جلســات خاندان حاکم 
در ابوظبــی اعالم کرده بود کــه وی گزینه اول و مناســب ترین گزینه 
برای تصدی این ســمت اســت و آشــکارا با هــر تصمیمــی که بر 
 خالف آن از ســوی محمد بن زایــد، عمویش اتخاذ شــود، مخالفت

 خواهد کرد.
این منابــع احتمال می  دهند که ســلطان بــن خلیفه در بازداشــت 
سرویس های امنیتی امارات باشد که توســط خالد، پسر محمد بن 
زاید اداره می شوند و مهم ترین گزینه برای تصدی سمت ولی عهدی 
ابوظبی به توصیه پدرش محسوب می شود. منابع آگاه اماراتی پیش 
تر فاش کرده بودند که اختالفات و نزاع بر ســر تصدی پست ولی عهد 

ابوظبی در خانواده های حاکم به شکل بی ســابقه ای تشدید شده و 
به باالترین حد خود رسیده و موجب شــده، محمد بن زاید دست به 
اقدامات غیر منتظره ای از جمله بازداشــت خانگــی برادرانش بزند. 
در آن زمان، منابع آگاه فاش کرده بودند کــه جنگ قدرت بین محمد 
بن زاید و مخالفان خاندان حاکم بر ســر تصدی منصب ولی عهدی، 
پس از خالی شــدن این منصب و انتصاب محمد بن زاید به ریاست 
امارات پس از مرگ شــیخ خلیفه بن زاید،  برادر ناتنی اش اوایل ماه 

مه تشدید شده است.
این منابع اظهار داشتند: سلطان پســر خلیفه خواستار حق خود برای 
به دست گرفتن حکومت به جانشینی پدرش است، اما آنچه مانع این 
امر می شود، حضور پسران شــیخ زاید از همسر یمنی اش، فاطمه در 
ارگان های حکومت است.به گفته این منابع، محمد بن زاید با توجه به 
رقابت بین خالد، پسر ارشدش با طحنون و منصور، عموهایش برای 
تصدی منصب ولی عهدی هنوز نتوانسته موافقت خاندان آل نهیان را 

با نظر خود به دست آورد.
این موضع باعث شده تا محمد بن زاید از نیروهای مزدور شرکت های 

امنیتی خصوصی مانند شرکت آمریکایی »بلک واتر« برای حفاظت 
شخصی خود و حلقه نزدیکش استفاده کند.

این منابع با اشاره به اینکه این نیروها خانه سلطان، پسر شیخ خلیفه 
و منازل شــخصیت های برجســته قبایل اماراتی حامی شیخ خلیفه 
)قبایل سواحل عمان( را در محاصره دارند، افزودند: اقدامات محمد 
بن زاید فقط به پسر شیخ خلیفه و شخصیت های ارشد اماراتی حامی 
وی محدود نمی شــود، بلکه برادران تنی اش را هم دربرگرفته است 
که خواهان انتصاب ولی عهد از میان یکی از پســران شــیخ حمدان، 
برادر محمد بن زاید هستند که گفته می شود، در یک سانحه مشکوک 

هوایی کشته شد.
این منابــع تاکید کردند که جنگ قدرت در امارات دهه هاســت که در 
این کشور به عنوان یک جنگ خونین شناخته می شود، چون تنها راه 
رســیدن به قدرت در ابوظبی و دبی کودتاهای خونین است که در آن 
یکی از اعضای خاندان های حاکم بر امارات با خیانت به برادر، عموزاده 
یا پســر خود، آنها را از پیش رو برداشــته و راه خود را برای رسیدن به 

قدرت هموار می کند.

اخبار
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روایت امیرعبداللهیان از گفت وگوی دوساعته با مقامات واتیکان
وزیر امور خارجه ایران گزارشی از دیدار اخیر خود با مقامات واتیکان منتشر کرد. حسین امیرعبداللهیان در 
صفحه توئیتر خود در این ارتباط نوشت: »گفت وگویی  دوساعته با نخست وزیر واتیکان و وزیر خارجه داشتم. 
در تمرکز بر راه حل سیاســی بحران های موجود جهان و مشترکات اسالم و مسیحیت حرف مان یکی بود.

او گفت: پاپ برای جمهوری اســالمی  ایران احترام مهمی قائل است. در مورد توافق خوب و پایدار برای لغو 
تحریم ها و آتش بس در اوکراین و یمن هم عقیده ایم.«

 
 دیدار معاون شرکت »روس اتم« با رییس سازمان

 انرژی اتمی ایران
نیکالی اسپاسکی، معاون امور بین الملل شرکت روس اتم در سفری یک روزه به تهران، عصر روز سه شنبه با 

محمد اسالمی، معاون رییس جمهوری و رییس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار و گفت وگو کرد.
در این دیدار که سفیر روسیه در تهران و معاون امور بین الملل، حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی نیز حضور 
داشتند، دو طرف ضمن راهبردی خواندن روابط دو کشور، راه های گسترش همکاری ها در زمینه های مختلف 
صلح آمیز هسته ای را مورد بررسی قرار دادند.محمد اسالمی در این دیدار همچنین از آلکسی لیخاچیوف، 
همتای روسی خود دعوت کرد تا در روزهای پایانی سال جاری میالدی به ایران سفر کند.شایان ذکر است 
تعدادی از  اعضای هیئت روسی از بخش های مختلف شرکت روس اتم، نیکالی اسپاسکی را در این سفر 
همراهی  کرده و همتاهای ایرانی خود دیدار و مذاکره داشــتند.در مذاکرات صبح روز سه شنبه میان هیئت 
های ایرانی و روسی به سرپرستی آقایان کمالوندی و اسپاسکی راه های مختلف توسعه روابط در زمینه های 

مختلف هسته ای مورد بررسی قرار گرفت.
 

لفاظی ضدایرانی »الپید« در دیدار با صدر اعظم اتریش
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در دیدار با صدر اعظم اتریش درباره برنامه هسته ای ایران و جنگ روسیه با 
اوکراین به گفت وگو پرداخت. دفتر نخست وزیری رژیم موقت صهیونیستی سه شنبه شب به وقت تهران از 
دیدار نخست وزیر این رژیم با صدر اعظم اتریش و گفت  وگو درباره ایران و سایر امور منطقه ای و جهانی خبر 
داد.به نوشته روزنامه »تایمز اسراییل« دفتر نخست وزیری رژیم اسراییل در بیانیه ای اعالم کرد، »یائیر الپید« 
نخست وزیر )رژیم اسراییل( روز سه شنبه با »کارل نهمر« صدراعظم اتریش دیدار کرد و طرفین  توافق نامه ای 
را برای همکاری در زمینه امنیتی، همه گیری کرونا، گردشگری و موارد دیگر امضا کردند.این دو همچنین در 
مورد چالش های امنیتی و همچنین مسائل منطقه ای در دستور کار، به  ویژه »ایران« گفت کو کردند. الپید در 
ادامه لفاظی همیشگی در خصوص برنامه هسته ای ایران، نسبت به هرگونه توافق در احیای برجام  و ادامه 
برنامه هسته ای ایران ابراز نگرانی کرد.الپید و صدر اعظم اتریش همچنین در مورد جنگ اوکراین و روسیه 

نیز گفت وگو کردند.
 

 خبر سفارت ایران در چین درباره عضویت کامل ایران
 در سازمان شانگهای

سفارت ایران در چین به گلوبال تایمز اطالع داد که عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای تا آوریل 
۲۰۲۳ )فروردین ۱۴۰۲( نهایی خواهد شد.سفارت ایران در چین به نشریه گلوبال تایمز گفت: بر اساس تصمیم 
شورای وزرای خارجه سازمان همکاری های شانگهای در اجالس سمرقند در تاریخ ۱۵-۱۶ سپتامبر )۲۴ و 
۲۵ شهریور( در این باره تصمیم گیری خواهد شد که دبیر کل این ســازمان تفاهم نامه وظایفی برای ایران 
جهت دریافت عضویت کامل این سازمان تهیه کند یا نه. این تصمیم سپس در آوریل ۲۰۲۳ نهایی خواهد شد.

سفارت ایران افزود: تصویب تصمیم سران شورای وزرای خارجه سازمان همکاری های شانگهای درخصوص 
اعطای وضعیت »عضو« به ایران در سال ۲۰۲۳ نهایی می شود.

گانتس: پاسخ ما به حزب ا... کوبنده خواهد بود
وزیر جنگ دولت رژیم صهیونیستی حزب ا... لبنان را به دادن پاسخ»کوبنده« تهدید کرد.به نقل از سایت 
شبکه روسیا الیوم، بنی گانتس طی سخنانی در جریان یک مراسم نظامی مدعی شد، رفتار حزب ا... لبنان 
زمینه مناسبی را برای فعالیت فلسطینی ها در لبنان فراهم می کند و لبنانی ها را به خطر می اندازد و همین 
مسئله پاسخ »کوبنده« اسراییل را به همراه خواهد داشت.وی گفت: اخیرا نصرا... و دیگر شخصیت های 
برجسته حزب ا... همکاری های خود را با شخصیت های برجسته حماس تشدید کرده اند و در جلسات خود 
درباره راه های تقویت کنترل حماس بر اردوگاه های آوارگان فلسطینی در لبنان به توافق دست یافته اند.
گانتس همچنین افزود: آنها همچنین در جریان این نشست ها توسعه همکاری نظامی را بررسی کرده اند.

 

واکنش »بایدن« به هالکت سرکرده داعش در سوریه
رییس جمهور آمریکا اعالم کرد که ترور »ماهر العقال«، رهبر داعش در سوریه پس از یک عملیات 
اطالعاتی دقیق از ســوی پنتاگون صورت گرفت.به نقل از العربیه، جو بایدن، رییس جمهور آمریکا 
کمی پس از اعالم پنتاگون مبنی بر هالکت سرکرده داعش در سوریه، در تایید این خبر گفت که ماهر 
العقال توسط آمریکا و پس از عملیات اطالعاتی دقیق هدف گرفته و کشته شد.وی گفت که ایاالت 
متحده »تمام تالش خود را برای ریشه کن کردن تروریسم« انجام خواهد داد. کاخ سفید اعالم کرد 
که هالکت العقال، قدرت داعش برای برنامه ریزی و دسترسی به منابع را محدود و یک تروریست 
برجسته را از میدان نبرد خارج می کند.وزارت دفاع آمریکا)پنتاگون( عصر سه شنبه از کشته شدن 

سرکرده داعش در سوریه در حمله پهپادی آمریکا خبر داد.
 

احمد مسعود: 

گفت وگوهای سیاسی تنها راه حل بحران افغانستان است
مسعود، رهبر جبهه مقاومت افغانســتان اعالم کرد که راه حل بحران کنونی افغانستان نه جنگ و 
خشونت بلکه گفت وگوهای سیاسی است.به گزارش طلوع نیوز، احمد مسعود در گفت وگویی بار 
دیگر تاکید کرد: مادامی که طالبان به این باور )راه حل سیاسی( نرسند، چاره  ای به غیر از ایستاده گی 
در برابر آنان وجود ندارد.احمد مســعود ادامه داد: حل مسائل سیاســی افغانستان؛ مشروعیت 
حاکمیت را در قبال خواهد داشت؛ در غیر این صورت دوباره مشکالت گسترده، دامنگیر افغانستان 
خواهند شد.رهبر جبهه مقاومت همچنین تاکید کرد: ما با تمامی کشورها چه با کشورهای غربی و چه 
کشورهای شرقی نگرانی های خود را در خصوص افغانستان در میان گذاشته ایم، اوضاع افغانستان 
نیاز به بررسی جدی دارد؛ نیاز به توجه جدی دارد؛ افغانستان نیاز به این دارد که به هر سرعت و هر 
فشاری که می شود یک ثبات سیاسی پیدا نکرده و راه حل سیاسی پیدا کند.به نوشته طلوع نیوز، 
پیش از این مقام های طالبان بارها از مخالفان خود خواسته اند که دست از جنگ بکشند و با امارت 

اسالمی متحد شوند ؛اما احمد مسعود با چگونگی نظام کنونی مخالفت دارد.
 

کاخ سفید،مشتاقان دست دادن با »بایدن« را ناامید کرد!
بسیاری از مقامات و وزرای رژیم صهیونیستی مشتاق دست دادن با جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا 
بودند اما زمانی که.کاخ سفید به دفتر یائیر الپید گفت که به دلیل اوج گیری ویروس کرونا در آمریکا 
و اسراییل، جو بایدن طی سفرش از دســت  دادن با مقامات خودداری خواهد کرد، ناامید شده اند.

به گزارش  روزنامه اورشلیم پست، براســاس گزارش ها، کاخ سفید به دفتر یائیر الپید، نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی اطالع داده که جو بایدن ۷۹ ساله به دلیل اوج گیری شیوع کرونا، طی سفرش به 
اسرائیل با مقامات و وزرای این رژیم دست نخواهد داد.آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا همراه 
جو بایدن در سفرش به عربستان، کرانه باختری و اراضی اشغالی که از دیروز آغاز شده و تا ۱۶ ژوئیه 

ادامه دارد، خواهد بود.

خبر روز

»بایدن« و »الپید« اعالنیه 
غیرایرانی امضا می کنند

رســانه های صهیونیســتی گــزارش داده اند 
رییس جمهــور آمریــکا و نخســت وزیر رژیم 
صهیونیســتی ســندی بــه نــام »اعالنیــه 
بیت المقدس« امضا خواهند کرد.»جو بایدن«، 
ییس جمهور آمریکا و »یائیر الپید« سندی به 
نام »اعالنیه بیت المقدس« امضا خواهند کرد 
که حاوی برخی مفاد ضد ایرانی اســت.پایگاه 
آکسیوس به نقل از مقام های اسراییلی گزارش 
داده است این اعالنیه قرار است چارچوبی برای 
رابطه همــکاری میان اســرائیل و آمریکا طی 
سال های آتی فراهم آورد.این اعالنیه مشترک 
حاوی بندی خواهــد بود که در آن ادعا شــده 
تل آویو و واشنگتن به ایران اجازه نخواهند داد به 
سالح هسته ای دست پیدا کند و از همه عناصر 
قدرت خود برای تضمین این موضوع استفاده 
خواهند کرد.کشورهای غربی به رهبری آمریکا 
و رژیم صهیونیستی در سال های گذشته ایران 
را به پیگیری اهداف نظامی در برنامه هسته ای 
این کشور متهم کرده اند. ایران قویا این ادعاها را 
رد کرده است.ایران تاکید می کند به عنوان یکی 
از امضاکنندگان پیمان منع گسترش سالح های 
اتمی )ان پی تی( و عضوی از آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، حق دستیابی به فناوری هسته ای 
را بــرای مقاصد صلح آمیز دارد.عــالوه بر این، 
بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکنون 
بارها از تاسیسات هسته ای ایران بازدید کرده اند؛ 
اما هرگز مدرکی که نشان دهد برنامه صلح آمیز 
انرژی هسته ای این کشــور به سمت مقاصد 
نظامی انحراف داشــته باشــد، پیدا نکرده اند.
ایران عالوه بر این در ســال ۲۰۱۵ به توافقی با 
کشورهای موسوم به گروه ۱+۵برای حل و فصل 
تنش ها بر سر برنامه هسته ای خود دست پیدا 
کرد. به  رغم اذعان آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی به پای بندی ایران به تمامی تعهداتش، 
دولت آمریکا در اردیبهشــت ماه ســال ۱۳۹۷ 
به صورت یکجانبه از این توافق خارج شــد. از 
ســوی دیگر، رژیم صهیونیســتی تنها دارنده 
سالح های هسته ای در منطقه غرب آسیاست 
و با حمایت هــای آمریکا برنامه تســلیحات 
هسته ای خودش را از نظارت های بین المللی 

دور نگاه داشته است.

بین الملل خط و نشان سخنگوی جدید وزارت خارجه برای صهیونیست  ها:

 هرگونه اقدام نابخردانه را با قاطعیت پاسخ می دهیم
سخنگوی جدید وزارت امور خارجه گفت: ایران به طور قطع به هرگونه اقدام نابخردانه رژیم صهیونیستی با جدیت، قاطعیت و به صورت پشیمان کننده پاسخ خواهد 
داد.ناصر کنعانی ،سخنگوی جدید وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران درباره اظهارات نخست وزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر این که همچنان آزادی عمل داریم 
با برنامه هسته ای ایران مقابله کنیم ، بیان کرد: طنز تلخی است رژیمی که عضو هیچ کدام از معاهدات عدم اشاعه و نظارت های بین المللی در حوزه هسته ای نیست 
و تاریخ سیاه و روشنی از نقض قوانین بین المللی و تاریخچه ای از تجاوز به ملت ها دارد و زرداخانه  هسته ای جمع کرده، درباره فعالیت های صلح آمیز ایران اظهارنظر 
می کند.وی گفت: فعالیت های هسته ای ایران کامال روشن و قانونی است و عضو آژانس و معاهده عدم اشاعه است و تمامی فعالیت های ایران زیرنظر آژانس انجام 
می شود. رژیم صهیونیستی با دارا بودن زرداخانه هســته ای و عدم عضویت در معاهده عدم اشاعه حق ندارد در ارتباط با فعالیت های صلح آمیز ایران اظهارنظر کند. 
توانمندی هسته ای و زرداخانه این رژیم خطری برای صلح و امنیت بین المللی است و این مسئولیت مجامع بین الملی و سازمان ملل و آژانس است که به وضعیت 
هسته ای این رژیم رسیدگی کرده و آن را مجبور کنند تحت مقررات عدم اشــاعه قرار بگیرد. قانون گریزی این رژیم نتیجه حمایت بی قید و شرط برخی کشورها از 

جمله آمریکاست. سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: ایران به طور قطع هرگونه اقدام نابخردانه این رژیم را با جدیت و با قاطعیت و پشیمان کننده پاسخ خواهد داد.

معاون وزیر امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری 
به سوالی درباره برنامه هســته ای ایران پاسخ داده و 
بر اهمیت توافق هســته ای در زمینه نظارت بر برنامه 
هسته ای ایران تاکید کرد.به گزارش وبگاه وزارت امور 
خارجه آمریکا، بانی دنیس جنکینز، معاون وزیر امور 
خارجه این کشور در زمینه کنترل تسلیحاتی و امنیت 
بین المللی در یک کنفرانس خبری آنالین در پاسخ به 
این سوال که آیا صحت دارد که ایران اورانیوم غنی شده 
کافی برای تولید بمب هسته ای دارد و در صورت صحت 
داشتن آن، چطور چنین چیزی می تواند یک موفقیت 
بزرگ برای سیاست خارجی آمریکا به حساب بیاید، 
گفت: فکر می کنم قبال به وضوح گفته ایم که با خروج 
آمریکا از برجام]توافق هســته ای[، زمــان گریز برای 
]تولید و انباشــت[ مواد شــکافت پذیر ایران به طرز 

مشهودی از حدود یک سال، پیش از خروج آمریکا از 
توافق به چند هفته یا کمتر رسیده است.جنکینز ادامه 
داد: دولت بایدن به دنبال بازگشــت به اجرایی کردن 
کامل برجام است، به ویژه به این خاطر که ما عقیده 
داریم فعالیت های هسته ای ایران باید توسط آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، سرسختانه محدود و تماما بر 
آن نظاره شود. بنابراین، ما همچنان روی این موضوع 
کار می کنیم.وی همچنین مطرح کــرد: برجام هنوز 
برای ما ارزش دارد و آن را مهم ترین راه دســت یافتن 
به موفقیت در تــالش برای جلوگیــری از تولید یک 
سالح هســته ای توســط ایران می دانیم.به گزارش 
ایسنا، ادعاهای این مقام آمریکایی درباره زمان گریز 
هســته ای ایران در حالی مطرح می شود که مقامات 
ایران تاکید کرده اند تولید و به کارگیری تســلیحات 

هسته ای در دکترین دفاعی ایران جایی ندارد.دولت 
بایدن، با این که طبق ادعای ایــن مقام آمریکایی به 
دنبال بازگشت به اجرایی شــدن کامل برجام است، 
رویکرد سازنده ای را برای انجام شدن یک توافق خوب 
در مذاکرات احیای توافق هسته ای در پیش نگرفته 
اســت. چنان که جو بایدن، رییس جمهــور آمریکا 
پیش تر در آستانه سفر به منطقه گفته بود، دولت او به 
»افزایش فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی علیه ایران 

ادامه خواهد داد تا آماده بازگشت به توافق شود.«

آمریکا: برجام هنوز برای ما ارزش دارد

وز عکس ر

بوسه فرمانده 
سابق سپاه ولی 

امر)عج( بر چادر 
مادر شهید

آیین تجلیل از سردار ابراهیم 
جباری، فرمانده ســابق سپاه 
ولی امر)عج( عصر سه شنبه 
۲۱ تیر مــاه در مجموعه بهاران 

برگزار شد.

عکس: تسنیم
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پرداخت بیش از 70 درصد مطالبات گندم کاران اصفهان 
مدیرکل غله و خدمــات بازرگانی اصفهان گفت: از ابتدای طرح خرید تضمینی گندم از کشــاورزان 
استان تاکنون بیش از ۳۰ هزار ۲۵۰ تن گندم تحویل و ۲ هزار و ۲۲۷ میلیارد ریال از مطالبه کشاورزان 

پرداخت شده است.
محسن ضیایی اظهار داشت: بیش از ۷۰ درصد مطالبات گندم کاران اصفهان پرداخت شده است و 
بر اساس اعالم مسئوالن جهاد کشاورزی اســتان مابقی مطالبات نیز تا پایان هفته آینده پرداخت 
می شود. وی با بیان اینکه از ابتدای ســال تاکنون هفت هزار و ۲۵۱ محموله گندم از ۳ هزار و ۸۷۱ 
کشاورز خریداری شده است، ابراز امیدواری کرد که با تامین اعتبارات، وجوه گندم خریداری شده 

در کوتاه ترین زمان ممکن به حساب گندمکاران واریز شود.
مدیر کل غله اســتان اصفهان با بیان  اینکه ۵۶ مرکز برای خرید گندم مازاد بر مصرف کشــاورزان 
از جمله ۴۴ تعاونی روســتایی، ۱۰ کارخانه آرد و ۲ سیلوی ملکی استان ســازماندهی شده است، 
خاطرنشــان کرد: خرید تضمینی گندم در راســتای آیین نامه ابالغی در مراکز خرید استان انجام 
می شود و به ازای هر کیلوگرم محصول ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان با توجه به درجه پاکی گندم به کشاورزان 

پرداخت می شود.
وی با بیان اینکه خرید تضمینی در استان از شهر مهاباد اردســتان به عنوان نخستین مرکز از اوایل 
خرداد شروع شده است و تا آخر شهریور ادامه خواهد داشــت، افزود: خرید تضمینی گندم مانند 
سال های گذشته با توجه به شرایط آب و هوایی از شهرستان  های شــمالی استان از جمله مهاباد 
اردستان، آران و بیدگل و کاشان شروع شده اســت و به تدریج به شهرستان  های سردسیر استان 
خواهد رسید.ضیایی گفت: تاکنون ۲۲ هزار ۵۰۰ تن از گندم های خریداری شده به سیلوها و مراکز 

دولتی این استان حمل شده است.
مدیر کل غله استان اصفهان افزود: ظرفیت ۸۰۰ هزار تن ذخیره سازی گندم به مدت ۱۵ ماه در استان 
وجود دارد که از این مقدار ۵۰۰ هزار تن جزو سیلوهای ِملکی و ۳۰۰  هزار ُتن فضای ایجاد شده توسط 
بخش خصوصی است.به گفته وی، هیچ مشکلی برای ذخیره سازی گندم در استان وجود ندارد و 

اصفهان می تواند در این زمینه معین چند استان باشد.
 

مدیر منابع آب شهرستان اصفهان:

۹۸4 حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان اصفهان مسدود شد
مدیر منابع آب شهرستان اصفهان با اشاره به توقیف ۱۳۷۹ دستگاه و ادوات حفاری غیرمجاز طی 

۶ سال گذشته گفت: ۹۸۴ حلقه چاه غیرمجاز در این شهرستان پر و مسلوب المنفعه شده است.
خلیل دادخواه با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۷۷ حلقه چاه غیرمجاز پر شده است، اظهار کرد: در 
سال گذشته ۱۴۶ دستگاه کنتور هوشمند حجمی روی چاه های کشاورزی، صنعت و خدمات دولتی 

نصب شده است.وی افزود: در سال گذشته ۲۷۷ دستگاه و ادوات حفاری غیرمجاز توقیف شد.
مدیرمنابع آب شهرستان اصفهان گفت: با اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۰ و اصالح و تعدیل پروانه 
بهره برداری ۴,۱۹۳ حلقه چاه کشاورزی شاهد صرفه جویی حدود ۲۶ میلیون مترمکعب در سال در 
منابع آب زیرزمینی بودیم.دادخواه به اقدامات انجام شده مدیریت منابع آب در شهرستان اصفهان 
از سال ۹۵ تا سال ۱۴۰۰ پرداخت و گفت: از سال ۱۳۹۵ تا سال گذشــته، ۹۸۴ حلقه چاه غیرمجاز 
پر و مسلوب المنفعه شد. همچنین ۶۴۳ دستگاه کنتور هوشمند حجمی روی چاه های شهرستان 
اصفهان نصب شد.وی اضافه کرد: در این بازه زمانی ۱,۳۷۹ دستگاه و ادوات حفاری غیرمجاز توقیف 

شده و ۴,۱۹۳ پروانه بهره برداری چاه اصالح و تعدیل شده است.
مدیر منابع آب شهرســتان اصفهان خاطرنشان کرد: برگزاری ۱۱ جلســه کار گروه سیل، آزادسازی 
حدود یک کیلومتر بســتر رودخانه و ســاحل ســازی حدود یک کیلومتر از رودخانه های ســطح 
شهرستان از اهم فعالیت های بخش مهندسی رودخانه بوده که با حمایت و مدیریت دفتر مهندسی 

رودخانه شرکت در شهرستان های اصفهان، کوهپایه، هرند، جرقویه و ورزنه صورت گرفته است.

روایتی از مصوبات روی کاغذ؛

اینجا اصفهان؛ مستاجران خانه به دوشند

»اشک علما برای مستاجران درآمده است«  ریحانه سجادی
این جمله را نقدعلی، نماینده خمینی شهر در 
مجلس در حالی می گوید که مخبر، معاون اول رییس جمهور اردیبهشــت 
امســال اعالم کرد که با تبیین بخشــنامه دولت مقرر شــده اجاره منازل 
مسکونی در تهران، استان ها و شهرستان ها بیش از ۲۵ درصد افزایش نیابد 
و تضمین های اجرایی برای این برنامه دولت هم به طور کامل در نظر گرفته 
شده، اما روایت خانه به دوشان به گونه ای دیگر است.فرقی نمی کند در کدام 
نقطه شهر هستیم، قیمت ها نجومی اســت و به گفته یکی از مستاجران با 
پولی که شاید حدود سه چهار سال پیش می شد خانه ۸۰ یا ۱۰۰ متری خرید، 
امروز حتی نمی توان رهن و اجاره کرد و قیمت رهن و اجاره ها امسال بدتر از 
پارسال اســت و صاحب خانه ها، خون ما مستاجران را در شیشه کرده اند و 
می گویند ملک مان اســت و اگر نمی خواهید اجاره نمی دهیم.بر اساس 
اطالعات خبرنگار ایسنا از برخی بنگاه های امالک اصفهان، قیمت اجاره یک 
واحد آپارتمان ۷۰ و یا ۱۰۰ متری در محدوده بزرگمهر، کاوه، ســپاهان شهر، 
ملک شهر، احمدآباد، شریف واقفی و ... ماهیانه بین ۷ تا ۱۰ میلیون تومان 
و ودیعه آن از ۳۰۰  میلیون تومان هم فراتر می رود.اینجا مشاور امالک خیابان 
بزرگمهر اصفهان است. چندین نفر ایستاده روی دفتری خم شده اند و مشاور 
امالک نشسته توضیحاتی را می دهد. جلوتر می روم تا صدایش را بشنوم. 
می گوید: اگر رهن کمتر از ۳۰۰ یا ۳۵۰ میلیون تومان می خواهید اینجا خانه 

خوب ســراغ ندارم و دفترش را ورق می زند... »۱۰۰ متری، آخر کوچه ... در 
هشت بهشت غربی ۵۰۰ میلیون تومان رهن- ۸ میلیون تومان اجاره، ۱۲۰ متر 
انتهای ... بزرگمهر  ۳۰۰ تومان رهن- ۱۵ تومان اجاره، خانه ویالیی ۱۵۰ متری 
۹۰۰ میلیون تومــان رهن- ۱۰ میلیــون تومان اجــاره و ...«.در برخی نقاط 
اصفهان، قیمت رهن کامل برخی خانه ها میلیاردی شــده و حتی اجاره ای 
بیشتر ۲۰ یا ۳۰ میلیون تومان هم دارند.قیمت ها سرسام آور است، در حالی 
که افزایش دستمزد حقوق کارگران امسال نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد 
بیشتر شــده، اما افزایش نرخ تورم و واقعی شدن قیمت ها شرایط را برای 
مردم، به خصوص مستاجران سخت تر کرده است.مستاجری دراین باره به 
ایسنا، می گوید: متاســفانه نظارتی نیســت و این مصوبات اصال مشکل 
مستاجران را حل نکرده است، هر جا که می رویم، رهن کمتر از ۳۰۰ یا ۳۵۰ 
هزار تومان به پایین نیست و نرخ اجاره ها هم سر به فلک کشیده است.وی 
ادامه می دهد: صاحب خانه ما قیمت رهن و اجاره خود را صد در صد اضافه 
کرد، دیگر توان پرداخت نداشتیم و بعد که گفتیم دولت مصوبه داده، عنوان 
کرد که قصد دارد پسرش را در خانه اش ساکن کند و اکنون حدود دو هفته ای 
است که من و خانمم دنبال خانه هستیم، اما خانه نیست.دراین باره رییس 
اداره ارتباطات و اطالع رســانی راه و شهرسازی اســتان اصفهان با اشاره به 
جزئیات شــرایط تخلیه واحدهای مســکونی، می گویــد: تهدیدکنندگان 
مســتاجران تحت پیگیرد قانونی قرار می گیرند.به گفته حسن کحال زاده، 

مطابق با اعالم وزارت راه و شهرسازی  هرگونه تهدید مستاجر و ورود به ملک 
بدون حکم قضایی و یا دستور تخلیه جرم است و انتشار تصاویر آگهی هایی 
با عنوان »تخلیه مستاجر« و انجام اقدامات خالف قانون توسط این افراد 
قطعا می تواند مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.  وی می افزاید: براساس بسته 
سیاستی مصوب شده در جلســه سران قوا موارد اســتثناء شده از تمدید 
خودکار اجاره نامه ها شامل مواردی می شود که مالک، ملک یا واحد مورداجاره 
را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معامالت امالک 
ثبت کرده، کد رهگیری دریافت و اطالعات ملک را در سامانه امالک و اسکان 
ثبت کرده باشد و یا اینکه مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ 
پروانه ساختمانی از مراجع ذی ربط اقدام کرده باشد، در این صورت الزم است 
مستاجر واحد مسکونی را تخلیه کند.  رییس اداره ارتباطات و اطالع رسانی 
راه و شهرســازی اســتان اصفهان اضافه می کند: همچنیــن درصورتی که 
مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص مرجع قضایی )شورای حل اختالف( 
نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد و یا اینکه افزایش مبلغ 
اجاره بها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر پذیرفته نشود، الزم است 
واحد مسکونی توسط مســتاجر تخلیه شــود.  همچنین رییس اتحادیه 
مشاوران امالک اصفهان درباره شرایط رهن و اجاره، با اعتقاد بر اینکه برخی 
مواقع قوانین قهری و سلبی به نام مســتاجر وجود دارد که نتیجه عکس 
می دهد به ایســنا، می گوید: امروز فاصله بین عرضه و تقاضای مسکن در 
کشور بسیار زیاد است.رسول جهانگیری با بیان اینکه ساالنه نیازمند بیش از 
یک میلیون مسکن هستیم، اظهار می کند: متاسفانه طی یک دهه گذشته 
بین ۳۰ تا ۴۰ درصد این تقاضا را پوشش داده ایم، بنابراین نباید به اسم دفاع 
از مستأجر با مالک برخورد سلبی کنیم، در این شرایط مالکان با پنهان شدن، 
از سطح عرضه خارج می شــوند.وی با اعتقاد بر اینکه امروز سیاست های 
تشــویقی در بازار رهن و اجاره باید حاکم شــود، می گویــد: به عنوان مثال 
مالکینی که خانه های خود را در ســطح عرضه اجاره می دهند باید معاف از 
مالیات شوند، اما با تهدید مالکین نمی توان بازار رهن و اجاره را سامان دهیم، 
بنابراین گاهی به جای سیســتم قهری باید سیستم تشویقی پیاده کنیم و 
به نوعی فرش قرمــز را جلو صاحبخانه پهن کنیم.بــه گفته رییس اتحادیه 
مشاوران امالک اصفهان، اجاره تابعی از قیمت مسکن است، از سوی دیگر 
باید توجه داشت غالب افرادی که خانه های خود را اجاره می دهند برای امرار 
معاش خود اســت.  وی دربــاره تاثیــر وام ودیعه مســکن و کمک آن به 
مستاجران، افزود: متاسفانه این وام ها دردی از مستاجران دوا نمی کند و 
به نوعی یک بیمار سرطانی با یک مسکن شاید دردش آرام شود، اما اصل درد 
از بین نمی رود، از سوی دیگر ما امروز نیاز به ساخت خانه و آپارتمان هایی با 
متراژ و زیربنای پایین داریم.وی همچنین در باره مصوبه اخیر وزارت راه مبنی 
بر تمدید خودکار اجاره بها، به ایســنا، توضیح داد: این گونه مصوبات کمک 
مقطعی به بازار مسکن است. مشکل مالک و مستاجر مربوط به امروز و دیروز 
نیست و از قدیم االیام با یکدیگر درگیر بودند، اما شرایط بد اقتصادی باعث 
عدم توازن بین رهن و اجاره شد. همچنین وقتی کاهش قدرت خرید و تورم 
سطح جامعه روز به روز بیشتر می رود، این شرایط بر قیمت مسکن و اجاره بها 

نیز اثرگذر است.

دبیر کمیســیون صنایع اتاق بازرگانی استان اصفهان 
با انتقاد بر اینکه در ایران برند پوشــاک نداریم، گفت: 
حجم بازار نساجی و پوشاک دنیا ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دالر 
است، اما نزدیک یک سوم این بازار هم در اختیار ایران 
است.ســید آرش امامی در نشست هم اندیشی که با 
حضور فعاالن صنعت مد و پوشــاک در اتاق بازرگانی 
اصفهان برگزار شــد، اظهار کرد: حجم بازار نساجی و 
پوشــاک دنیا ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دالر است، اما نزدیک 
یک ســوم این بازار هم از نظر عدد و هم از نظر محتوا 
هم در دست ما نیست و در اختیار خارجی هاست.وی 

با اعتقاد بر اینکه پوشــاک یک منظومه است و برای 
اعتالی آن باید تالش کنیم، گفت: ۷۰ درصد نســاجی 
کشور و شاید بیش از ۶۰ درصد پارچه های تخت بافت 
و ۶۰ درصد ریسندگی های کشور در استان اصفهان فعال 
هستند.به گزارش ایسنا، دبیر کمیسیون صنایع اتاق 
بازرگانی استان اصفهان با اشاره به سهم ۱.۹ درصدی 
استان اصفهان در صنعت نساجی کشور، افزود: برای 
اعتالی صنعت پوشاک ابتدا باید زیرساخت های آن را 
مهیا کنیم که شهرک پوشاک یکی از زیرساخت هاست 
که شامل سالن های مد، پوشــاک، دفاتر منطقه ای 
فروش می شــود.وی با بیان اینکه بازار پوشاک دنیا 
۴۰۰ میلیارد دالر است که ۲۸ میلیارد دالر آن در اختیار 
ترکیه است، اظهار کرد: در شــهرک پوشاک اصفهان 
دیگر تولید پوشــاک به روش های قدیمی به صالح 

نیســت و اگر بخواهیم بازارهای دنیــا را بگیریم باید 
به روش هــای مدرن تولید کنیم. امامــی تاکید کرد: 
امروز باید بــه روش مدرن و نو تولید پوشــاک کنیم، 
بنابراین در شــهرک پوشــاک، تولید مدرن پوشاک 
خواهیم داشــت.وی در ادامه یکی دیگــر از منظومه 
های صنعت پوشاک را برند پوشاک دانست و تصریح 
کرد: متاســفانه ما در ایران برند پوشاک نداریم و تنها 
تولیدکنندگان بزرگ پوشــاک داریم.دبیر کمیسیون 
صنایع اتاق بازرگانی اســتان اصفهــان افزود: اگرچه 
تفاوت بین تولیدکنندگان پوشاک در کشور داریم، اما 
روی برندسازی پوشاک اصال کار نشده است، بنابراین 
ما امروز به دنبال ایجاد برند پوشاک در کشور هستیم.

وی تاکید کرد: نمی توانیم بازار منطقه پوشاک را دست 
بگیریم در حالی که برندسازی نکرده ایم.

دبیر کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی استان اصفهان:

ایران هیچ برند پوشاکی ندارد

خبر روز

یک اقتصاددان:

نهادینه شدن خانه های صفر انرژی در مدیریت شهری 
ضروری است

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد شهری دانشــگاه هنر اصفهان گفت: نخستین گام برای بهینه سازی 
مصرف انرژی در مدیریت شهری، الزامات صرفه جویی انرژی یا اســتفاده از انرژی های نو در قالب 
طراحی خانه با تئوری انرژی صفر اســت.رضا نصراصفهانی در گفت وگو با خبرنــگار ایمنا، اظهار کرد: 
رأس تئوری انــرژی صفر ) Zero Energy( عایق ســازی ساختمان هاســت، به طوری که می توان 
گفت نقش بنیادی مدیریت شهری از عایق سازی ساختمان ها آغاز می شود.وی افزود: مجهز شدن 
نمای ساختمان ها به پنل های خورشیدی، سبز شدن پشــت بام ها، استفاده از مصالح عایق انرژی، 
استانداردسازی پنجره ها براساس ذخیره انرژی از دیگر مواردی است که اگر در کنار هم قرار بگیرد، در 
بهینه سازی انرژی ساختمان های مسکونی بسیار مفید است.عضو هیئت علمی گروه اقتصاد شهری 
دانشگاه هنر اصفهان با بیان اینکه ایده شهر هوشمند، ذخیره انرژی است، گفت: گام دوم برای مدیریت 
بهینه انرژی در مدیریت شهری الکترونیکی شدن کارها و توسعه شــهر هوشمند است؛  درواقع اگر 
طرح های هوشمندسازی در بلندمدت اجرا شود، شهری را داریم که در راستای اهداف توسعه پایدار 

ذخیره انرژی خواهد داشت.
 

همزمان با سراسر کشور صورت می گیرد؛

ثبت شکایت از مستاجران در سامانه 124
مستاجران اصفهانی می توانند از موجران متخلف از رعایت سقف مجاز افزایش اجاره بها در سامانه 
۱۲۴ وزارت صمت شکایت کنند.بنا بر اعالم روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی بر اساس مصوبه 
شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا سقف مجاز افزایش سالیانه اجاره بها در کالن شهر اصفهان 
۲۵ درصد و در دیگر شهر های استان ۲۰ درصد است و امکان ثبت شــکایت از موجرانی که سقف 
مجاز افزایش اجاره بها را رعایت نمی کنند در سامانه ۱۲۴ فراهم شده است.تعزیرات حکومتی این 

شکایات را تا رسیدن به نتیجه مطلوب پیگیری خواهند کرد.
 

با اخطار قبلی صورت گرفت؛ قطع برق ادارات پرمصرف اصفهان

جدی بگیرید
روزانه ۴۰ اداره پر مصرف در اصفهان برق شــان با اخطار قبلی قطع می شــود.مدیر دفتر مدیریت 
مصرف شرکت توزیع برق اصفهان گفت: با مصوبه هیئت وزیران، تمام ادارات، بانک ها و سازمان ها 
موظفند مصرف برق خود را در ســاعات اداری ۳۰ درصد و  در ساعات غیر اداری ۶۰ درصد کاهش 
دهند.مرسل صالحی با اشاره به اینکه شــرکت توزیع برق اصفهان نیز مدیریت مصرف را از خرداد 
آغاز کرده، گفت: این شرکت سیستم های سرمایشی را از روش های جدید استفاده کرده به طوری 

که با نظارت همه جانبه و اتصال به یک سیستم مرکزی از هدر رفت انرژی پیشگیری کرده است.
وی با بیان اینکه به طور متوسط روزانه برق ۴۰ اداره پر مصرف در اصفهان پس از اخطار های پیاپی 
قطع می شــود، گفت: برق این ادارات در صورتی برقرار می شــود که باالترین شخص سازمان و یا 
نماینده آن شخص به منظور رعایت مدیریت مصرف تعهد کتبی بدهد.مدیر دفتر مدیریت مصرف 
شرکت توزیع برق اصفهان افزود: برخی از وســایل برقی همچون دستگاه های الکترونیکی حتی 
زمانی که خاموش است نیز برق مصرف می کند و مشــترکان بخش خانگی به این موضوع توجه 
ندارند که باعث هدر رفت انرژی برق می شود.صالحی با تاکید بر اینکه در حال حاضر مشکل کمبود 
منابع انرژی وجود دارد و باید مصرف، مدیریت شود، گفت: ادارات، مراکز تجاری، صنایع، کشاورزان 
و مشترکان خانگی توجه ویژه ای به زمان های اوج و پیک مصرف داشته باشند تا این فصل گرم را 

بدون اختالل در  مسیر طی کنند.

اخبار

همزمان با طرح مردمی سازی یارانه ها؛کافه اقتصاد

400 میلیارد تومان جریمه برای واحدهای صنفی متخلف اصفهان صادر شد
مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان گفت: از ابتدای طرح مردمی سازی و عادالنه سازی یارانه ها تاکنون، در مجموع ۴۰۰ میلیارد تومان جریمه برای واحدهای صنفی 
متخلف دراین استان صادر شده است.علی اکبر مختاری در گفت و گو با ایرنا افزود: در این مدت  ۱۶۵ پرونده احتکار تشکیل و نیز  ۲۵۶ واحد صنفی کوچک و بزرگ 
در استان پلمب و  پالکارد در ۹۳ واحد به عنوان متخلف اقتصادی نصب شد.مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان از موارد شاخص به پلمب سه فروشگاه زنجیره ای 
در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: به عنوان نمونه در این مدت یک فروشگاه زنجیره ای بزرگ و معروف در اصفهان به علت استفاده از تخفیفات غیرواقعی در تطبیق 
بهای درج شده روی کاالها با نرخی که به عنوان اتیکت پرداخت وجود داشته به  ۲میلیارد و ۱۳۰ میلیون ریال جریمه و نصب پالکارد به عنوان متخلف و پلمب به مدت 
یک هفته محکوم شد.مختاری، کشف انبار مواد اولیه روغن به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان،کشف فوالد به ارزش  ۲۵۰ میلیارد تومان،کشف گندم به ارزش ۵۰۰ میلیارد 

تومان و عرضه خارج از شبکه روغن موتور به ارزش ۲۳۰ میلیارد تومان را از دیگر موارد شاخص کشف شده در این مدت اعالم کرد.

بازدید معاون اجرایی 
رییس جمهور از پروژه های 

نیمه تمام در قم
سید صولت مرتضوی، معاون اجرایی رییس 
جمهور برای بررســی روند اجرایی مصوبات 
ریاست جمهوری به اســتان قم سفر کرد و 
از روند احداث کارخانه تولید چادر مشــکی، 
بزرگراه سردار ســلیمانی، طرح جمع آوری 
ریل های متروکــه راه آهن قــم، دکل های 
برق فشار قوی، طرح جهش مسکن ملی و 
طرح های در دست اجرای حرم مطهر حضرت 

فاطمه معصومه)س( بازدید به عمل آورد.

وز عکس ر

 سامانه امالک و اسکان کشور
 فعال است؛

شهروندان اصفهانی اطالعات 
سکونتی خود را در سامانه امالک 
و اسکان کشور به روزرسانی کنند

رییس اداره ارتباطــات و اطالع رســانی راه و 
شهرسازی اســتان اصفهان با اشــاره به فعال 
بوده سامانه امالک و اسکان کشور از مردم عزیز 
استان اصفهان خواست تا اطالعات سکونتی و 
مالکیتی خود را در سامانه ملی امالک و اسکان 

کشور مشاهده، به روزرسانی و یا تکمیل کنند.
 حسن کحال زاده، با اشاره به اخبار کذب برخی 
رسانه ها در خصوص هک شدن سامانه ملی 
امالک و اسکان کشور در ســال ۱۴۰۱، اظهار 
کرد: مطابق با اطالعیه وزارت راه و شهرسازی 
سامانه ملی امالک و اســکان کشور در حال 
فعالیت بوده و هیچ گونه مشــکلی در ورود 
و ثبت اطالعات توســط ســاکنان و مالکان 
امالک مسکونی در سامانه وجود ندارد.  وی 
ضمن تکذیب موضوع هک شــدن ســامانه 
مذکور، از مردم عزیز استان اصفهان خواست 
تا اطالعات ســکونتی و مالکیتــی خود را در 
سامانه ملی امالک و اسکان کشور مشاهده، 
به روزرســانی و یا تکمیل کنند.  رییس اداره 
ارتباطات و اطالع رســانی راه و شهرســازی 
اســتان اصفهان اذعان داشت: با تالش های 
صورت گرفته توسط وزارت راه و شهرسازی و 
همکاری سایر دستگاه های اجرایی، سامانه 
ملی امالک و اسکان کشور اطالعات اقامتی 
و مالکیتی هموطنان را با رعایت کلیه جوانب 
امنیتی نگهداری می کند.  وی خاطرنشــان 
کرد: این اطالعات بر اســاس بند ۷ تبصره ۸ 
ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم و 
بخشنامه معاون اول رییس جمهور در چهارم 
تیرماه ۱۴۰۱ مبنای ارائــه خدمات دولت قرار 
می گیرد.  کحال زاده تاکید کرد: هم اســتانی 
هایی که تاکنون اطالعات مالکیت و سکونت 
https://amlak.mrud.( خود را در سامانه

ir/( ثبت نکرده اند، در اسرع وقت با مراجعه 
به سامانه ملی امالک و اسکان کشور نسبت 
به مشاهده و به روزرسانی یا تکمیل اطالعات 

مذکور اقدام کنند.

عکس: ایسنا
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مفاد آراء
4/133 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابــر آرا صادره هيــات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود . 
 در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند

 مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک تسليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 3653 مورخ 1401/04/05 هيات سوم آقای اصغر عباسی ولدانی به 
شناسنامه شماره 37 کدملي 1290153507 صادره اصفهان فرزند اسماعيل در ششدانگ 
يکباب ساختمان به مساحت 250/21 متر مربع از پالک 188 فرعی از 36  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب از مالکيت مالک رسمی اسماعيل عباسی ولدانی 

مورد ثبت صفحه 482 دفتر 195 امالک
رديف 2- راي شــماره 2730 مورخ 1401/03/18 هيات ســوم آقای مهرداد شيرخانی 

ولدانی به شناســنامه شــماره 18 کدملي 1290608237 صادره اصفهان فرزند مرتضی 
در ششــدانگ يکباب ســاختمان به مســاحت 301/83 متر مربع از پالک شماره  160 
فرعی از 35  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت 
متقاضی طبق سند انتقالی 13572 مورخ 1393/02/08 دفترخانه 160 اصفهان و مالک 
 رسمی عباس حســين زاده  جوزدانی طبق ســند انتقالی 70713 مورخ 1355/03/29 

دفترخانه 3 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/04/08
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/23

م الف: 1342943  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
فقدان سند مالکیت

4/134 نظر به اينکه ســند مالکيت يکباب خانه بشــماره پالک ثبتــی 2911 فرعی از 
189- اصلی بمســاحت 269 مربع واقع در خالدآباد جز بخش نه حــوزه ثبتی بادرود بنام 
ابوالفضل غالميان بشماره چاپی 457326 در صفحه 548 دفتر126- امالک نطنز ذيل 

ثبت 15578ثبت و صادر و تســليم گرديده و برابر سند شــماره 1379/06/26-68094 
دفترخانه 7 نطنز به حســين کماليان خالــدی فرزند محمد انتقال قطعــی گرديده و در 
صفحه 517 دفتر امالک 9 متمم اين واحد بنامش ثبت گرديد و برابر ســند رهنی شماره 
23747- 1391/06/11 دفترخانه 23 بادرود در رهن بانک مسکن بادرود می باشد سپس 
نامبرده با ارائه درخواست کتبی بشــماره 139821702022002400 - 1398/08/27  
بانضمام دو برگ استشهاديه محلی که امضاء شهود آن ذيل شماره 428059 و شناسه يکتا 
140102158692000231 مورخ 1401/04/18 به گواهی دفترخانه 459 بادرود رسيده 
مدعی است که ســند مالکيت آن بعلت اسباب کشــی مفقود گرديده و درخواست صدور 
المثنی سند مالکيت ملک فوق را نموده اســت. لذا مراتب به استناد تبصره يک اصالحی 
ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار 
اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکيت يا سند 
معامله به اين اداره تسليم و رســيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت 

به ارائه کننده سند مسترد گردد. بديهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت 
 المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1349701 رضا طويلی رئيس ثبت اسناد 

و امالک بادرود 

تاسیس شرکت سهامی خاص دانا توان تدبیر پارتاک درتاریخ 1401/04/13 به شماره ثبت 71450 به شناسه ملی 14011309474 
ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهی ميگردد. موضوع فعاليت : 1- امور پيمانکاری مربوط به توليد، توزيع و انتقال نيرو اعم از نيروگاه ها، شــبکه های برق و تأسيسات برقی، پست های توزيع و الکترونيک عام و خاص، 
سيستم های کنترل برق و ابزار دقيق و همچنين امور پيمانکاری وسايل انتقال)آسانسور و پله برقی و ديگر وسايل برقی انتقال(، سيستم های ارتباطی، شبکه های رايانه ای ساختمان، و همچنين امور پيمانکاری مربوط به مخابرات صوتی، تصويری و داده ای، ساخت ايستگاه های 
اصلی انتقال دهنده و توزيع کننده، شبکه های انتقال سيمی، بيسيم، راديو، تلويزيون و شبکه های ماهواره ای، طراحی، ساخت، و توليد کليه روبات های صنعتی و تحقيقاتی و اجرای کليه عمليات مربوط به نصب، تجهيز و هوشمندسازی خط توليد و فرآيندهای صنعتی و اجرای 
پروژه های شبيه سازی سخت افزار در حلقه. طراحی، نصب، تجهيز و راه اندازی تاسيسات و تجهيزات مخابراتی و مانيتورينگ و اتوماســيون صنعتی و حفاظت کاتوديک. خريد و فروش و واردات و صادرات کليه کاالهای بازرگانی. برپايی غرفه و شرکت در نمايشگاه های 
بين المللی. طراحی، نظارت، ساخت اتوماسيون و مهندسی معکوس در اجرای پروژه های الکترونيک صنعتی. تعمير و نگهداری و نصب و راه اندازی تاسيسات و تجهيزات برق صنعتی و اتوماسيون صنعتی. کاليبراسيون دستگاه های آزمايش دقيق و عيب ياب صنعتی و پزشکی. 
تعمير و نگهداری فنی و نصب و راه اندازی کليه تجهيزات بيمارستانی، پرتوگرافی، سيتی اسکن، اتاق های عمل، يونيت های دندانپزشکی. کارشناسی و مشاوره در کليه پروژه های الکترونيکی و طراحی و ساخت بردهای الکترونيکی. طراحی و ساخت تابلوهای برق و فرمان و 
ميکروکنترلر و PLC. اجرای روشنايی معابر و خيابان ها، طراحی، نصب و راه اندازی تجهيزات کليه سيستم ها و شبکه های کامپيوتری و اتوماسيون اداری اعم از نرم افزار و سخت افزار. ارائه کليه فعاليت ها در زمينه طراحی نصب و تجهيز و راه اندازی سيستم های مخابراتی و 
ديتا. گشايش اعتبارات اسنادی و LC برای شرکت نزد بانک ها - انجام کليه پروژه های EPC - ارائه خدمات مشاوره شامل: الف- مطالعات امکان سنجی طرح شامل شناسايی، توجيه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زيست محيطی و بطور کلی فعاليت هايی که منجر به پذيرش 
و يا رد طرح )به معنای توجيه سرمايه گذاری يا عدم سرمايه گذاری در طرح( می شود. ب( مطالعات بنيادی، کاربردی وتوسعه ای. ج( مطالعات موضوعی، بخشی، جامع و ميان بخشی. د( تهيه و تنظيم استانداردها، ضوابط و معيارهای فنی و اجرايی. ه( طراحی مفهومی، پايه، 
تفصيلی و اجرايی. و( کنترل مهندسی. ز( نظارت بر اجرای طرح، نصب و بهره برداری ح(برنامه ريزی وکنترل پروژه ط( خدمات مهندســی ارزش ی(طراحی و پياده سازی نظام های کيفيت ک(خدمات مديريت و مديريت طرح ل(خدمات برنامه ريزی آموزشی وتوسعه منابع 
انسانی م(پايش و ارزشيابی طرح ها ن(خدمات مطالعات آماری س(خدمات جنبی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، محله 
پروين ، خيابان پروين اعتصامی ، کوچه آراسته4]56[ ، پالک 5 ، پالک قديم 42 ، طبقه همکف ، واحد 1 کدپستی 8199789470 سرمايه شخصيت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ريال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ريالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 
1000000 ريال توسط موسسين طی گواهی بانکی شماره 1401368 مورخ 1401/04/02 نزد بانک بانک قرض الحسنه مهر ايران شعبه آل خجند با کد 2414 پرداخت گرديده است اعضا هيئت مديره خانم نرگس علی خاصی حبيب آبادی به شماره ملی 1293264946 به 
سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال آقای فريد نادری شورابی به شماره ملی 4610604371 به سمت مديرعامل به مدت 1 سال آقای داود نادری شورابی به شماره ملی 4621841556 به سمت رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال آقای عبدالعلی نادری شورابی به 
شماره ملی 4622973561 به سمت عضو اصلی هيئت مديره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبيل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنين کليه نامه های عادی و اداری باامضاء داود نادری شورابی همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد. اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم بتول بيگی حبيب آبادی به شماره ملی 0035036397 به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال خانم آمنه بهمن به شماره ملی 6209480306 به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال روزنامه 

کثير االنتشار زاينده رود جهت درج آگهی های شرکت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری اصفهان )1348802(

آگهی تغییرات شرکت نیکو رنگ سپهر شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 16976 و شناسه ملی 10260379029 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فــوق العاده مورخ 
1399/12/05 تصميمات ذيل اتخاذ شد : رضا مجيدی نژاد به شماره ملی 
1284326721 و محمدرضا مجيدی نژاد به شــماره ملی 1284753964 
و اميررضا مجيدی نژاد به شــماره ملــی 1284674185 به عنوان اعضاء 
هيئت مديره به مدت دو ســال انتخاب گرديدند . موسســه حسابرســی 
امين تدبير بصير )حسابداران رســمی( به شناسه ملی 10103512680 و 
شماره ثبت 22018 به سمت بازرس اصلی و سميرا قاسمی به شماره ملی 
1292610654 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت يک ســال مالی 
انتخاب شدند روزنامه کثيراالنتشار زاينده رود جهت نشر آگهی های شرکت 
انتخاب شدترازنامه و حساب سود و زيان شرکت مربوط به سال مالی 1398 
مورد تصويب قرار گرفت اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری اصفهان )1348925(

آگهی تغییرات شرکت چکاو الکترونیک صنعت پارسیان 
سهامی خاص به شماره ثبت 2126 و شناسه ملی 14008893639 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1401/03/24 عليرضا زينلی 
بشــماره ملی 0019028784 بعنوان بازرس اصلی - علی بيرانوند بشــماره ملی 
4060856223 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت 1 ســال انتخاب شدند . اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری 

خمينی شهر )1348909(

آداب و رسوم ورزنه
ورزنه به عنوان شهر کبوتران سفید از )زنان چادر سفید( شناخته شده و این در نگاه نخست و هنگام ورود به شهر توجه هر بیننده ای را جلب می کند. بنا به گفته نفیسی، رنگ سفید در نظر ایرانیان قدیم ارزش 
دینی داشته، و روحانیون زرتشت لباس پنبه ای می پوشیده و نوار با ارزش مقدسی از جنس پنبه را در میهمانی ها بر گردن می آویختند. این فرهنگ از آن زمان باقی مانده است. البته نظر دیگری هم وجود دارد و 
آن اینکه به دلیل کشت پنبه و وجود کارگاه های پارچه و کرباس بافی و کاربافی در آن شهر در زمان گذشته است.ورزنه را سفیدترین شهر ایران نامیده اند، چرا که هر رهگذری که گذرش بر این شهر می افتد، اولین 
چیزی که جلب توجه می کند، زنان و دختران چادر سفیدی هستند که به جای پوشیدن چادر سیاه متداول، چادری به رنگ کامال سفید به سر می کنند. این رسمی است که از زمان های گذشته و شاید به قدمت 

پیدایش شهر، همگی زنان ورزنه بدان پای بند هستند. در مورد علت آن نظرات گوناگونی شایع است، برخی معتقدند پوشیدن چادر سفید به خاطر مقابله با گرمای شدید تابستانی در این نقطه کویری است.

آثار تاریخی ورزنه
ورزنه یکی از شهرهای تاریخی استان اصفهان است که از لحاظ تاریخچه پیدایش و آثار باستانی، گنجینه ای بس غنی دارد و به همین دلیل است که آن را نگین شرق اصفهان نامیده اند. پل قدیمی ورزنه، مسجد 
جامع، رباط شاه عباسی، کارونسرا و بادگیرهای قدیمی، آب انبارهای متعدد، برج ها و کبوترخانه ها، قلعه ها و آثاری از آسیاب های آبی و امامزاده شاه زین العابدین از جمله ابنیه تاریخی این شهر محسوب می شوند.

مسجد جامع تاریخی ورزنه
بر اساس مدارک موجود بنای اولیه مســجد جامع ورزنه بر روی بقایای یک آتشگاه قدیمی بوده است که از تاریخ دقیق آن اطالعی در دست نیست، اما ســاختمان مسجد جامع به صورت کنونی را بر اساس 
نوشته های سردر مسجد به زمان تیموریان منسوب می دانند. محراب مسجد از کاشیکاری زیبایی ساخته شده و در مجاورت آن منبری بنا شده است. دور تا دور هالل محراب با خط ثلث بر زمینه الجوردی آیات 
۳۷ تا ۴۱ سوره آل عمران نوشته شده و در پایان آن تاریخ ۸۴۷ قمری، ذکر شده است. این مســجد همچنین دارای دو ایوان است که یکی در سمت شمال و جنب مناره و دیگری در سمت جنوب و در نزدیک 
گنبد مسجد واقع شده است.هالل داخل ایوان جنوبی شامل کتیبه زوجی کوفی ثلث بوده، کتیبه کوفی با آن خط طالیی و کتیبه ثلث آن با خط سفید بر زمینه الجوردی آراسته شده است. بین دو ایوان شمالی 
و جنوبی حیاط مربع شکل قرار دارد که حوضی در میان آن وجود دارد. همچنین در قسمت مغرب و مشرق مسجد به صورت طولی دو شبستان قرار دارد و مناره جلوی مسجد با ارتفاعی در حدود ۲۰ متر دارای 
یک راه پله آجری مارپیچ برای دسترسی به قسمت باالی آن است. در کتیبه های تاریخی سردر مسجد جامع بر زمینه الجوردی نام شاهرخ بهادرخان و محمود ب مظفر ورزنه ای ملقب به عماد و نام خطاط آن 
سید محمد نقاش آمده است. آثار آتشکده زرتشتی نیز در همین محل مربوط به دوره قبل از اسالم یافت شــده است. کاشی کاری های موجود در سردر، مناره، شبستان و سردر گنبدخانه این بنای تاریخی به 

عصر تیموری باز می گردد. این مسجد از نظر انجام مراسم مذهبی همچنان یکی از پر رونق ترین مساجد منطقه محسوب می شود.

پل تاریخی ورزنه
پل تاریخی ورزنه  یادآوردی است از یافته های فنی و معماری قدیم در عمران منطقه و ایجاد ارتباط بین حال و گذشته. بروز حوادث طبیعی و فرسایش، طی قرون متمادی خساراتی را به این پل موجب شده و 
آن را به مخروبه ای تبدیل کرده است. ساختمان استوار و جثه پای این پل با پایه های توپر از لحاظ ایستادگی در برابر شدت عوامل طبیعی از ارتعاش بی وقفه ناشی از ضربات مستمر و پیاپی امواج پر تالطم آب 
رودخانه زاینده رود در فصول پر آبی و طغیان گرفته تا نزوالت هر چند کم و گرما و سرما طی قرون و اعصار توانسته است تاکنون باقی بماند.این پل با آجر ساخته شده و دارای ۱۰ چشمه که هفت چشمه یا طاق آن 
به طول ۶۷ متر و عرض پل ۶٫۵ متر و ارتفاع از سطح آب ۶ متر و عرض چشمه ها ۴ متر است. بنای آن مربوط به دوره دیلمیان و سلجوقیان است ولی مردم آن را به سیف ا... اردکانی نسبت می دهند؛اما گویا ۳ 
چشمه دیگر را به طول ۱۹ متر مردم سخت کوش ورزنه در یکصد و چهل سال قبل ساخته و به آن افزوده اند و در حال حاضر جزو آثار قدیمی است که تردد روی آن انجام نمی شود. نقل شده است شخصی به نام 
سیف ا... اردکانی آن را بنا کرده است. در حال حاضر به خاطر قدمت و اهمیت این پل رفت و آمد وسایل نقلیه روی آن صورت نمی گیرد و عابران پیاده حق عبور از این پل را دارند و وسایل نقلیه از روی پل فلزی 
که در ۲۵۰ متر غرب همین پل ساخته شده، عبور می کنند. از لحاظ استحکام نیز باید گفت که با بذل توجهی که مردم و مسئولین به این اثر تاریخی داشته اند و دارند هنوز محکم و پا بر جا باقی مانده است. هم 

اکنون مسؤالن جهت ارتباط جاده حسن آباد به گردنه مالاحمد پل فلزی دیگری را در ۵۰۰ متر شرق پل قدیم ورزنه احداث کرده اند و مسافران زیادی از مقصد شیراز به مبدأ مشهد از این مسیر تردد می کنند.

کویر خارا )کویر ورزنه(
کویر خارا یکی از کویرهای استان اصفهان به شمار می رود که در ۱۰۰ کلیومتری شرق اصفهان و ۱۵۰ کیلومتری غرب یزد قرار دارد. از شرق به تاالب گاوخونی، از شمال به شهرستان ورزنه و زاینده رود، از جنوب به 
حسن آباد و از غرب به محور ارتباطی حسن آباد به ورزنه محدود می شود. پوشش گیاهی منطقه به دلیل رطوبت باالی تاالب گاوخونی بسیار غنی است. در قسمت ریگزار پوشش گیاهی عمدتا درختچه های 
تاغ و اسکمبیل است. همچنین بوته های نسی، تق تقو و سایر گیاهان ماسه پسند در نواحی ریگزار به وفور قابل مشاهده است. در نواحی کویری بوته های شور بیابانی و به ندرت اشنان قابل مشاهده است. در 
دیواره ماسه ای محیطی این ریگزار، پوشش گیاهی خاصی مشاهده نمی شود.پوشش جانوری این منطقه در سال های گذشته بسیار غنی و قابل توجه بوده است. ولی طی سال های اخیر به دلیل خشک شدن 
تاالب گاوخونی، شکار بی رویه و تخریب زیستگاه غنای خود را از دست داده اســت. در حال حاضر جانورانی همچون شغال، روباه شنی، جرد، پا مسواکی، شاهین، سارگپه بیابانی، گربه شنی، افعی شاخدار، 

مار جعفری، مار شتری، تیر مار، انواع عقرب، خرگوش و خار پشت بیابانی در منطقه قابل مشاهده است.

قلعه قورتان ورزنه
این قلعه در فاصله ۱۰ کیلومتری جاده ورزنه به اصفهان، نزدیک روستای قورتان قرار گرفته است. ارگ قورتان از دوره دیلمیان به جا مانده و اینطور معروف است که بعد از ارگ بم، این قلعه بزرگ ترین قلعه خشتی 

ایران به حساب می آید. بیرون قلعه هم باقی مانده مسجد دوطبقه و وسیعی را می شود دید که در دوره ایلخانیان ساخته شده است.

ورزنه از دیرباز از نقاط پر جمعیت و مشهور روی دشت اصفهان بوده و هر جا نامی از روی دشت آمده، از ورزنه هم نام برده و یا آن را توصیف کرده اند. در 
بخشی از گزارش های معروف پترس گیالنتز )1135( درباره ورزنه چنین آمده است:

»ورزنــه در 30 کیلومتری اخند واقع شده اســت. این قصبه بزرگ محلی اســت که قبل از قــرن چهاردهم میالدی مرداب گاوخونــی در آنجا متوقف 
می شده است. در این مجموعه که زیر یک آفتاب نرم نشدنی خرد شده است، خانه های مسدود آن طور که می توانند از خود حرارت را خارج از اختیار بیرون 

حفظ می کنند. 
در اینجا بادگیرهای متعددی وجود دارد که ابعاد بعضی از آنها به اندازه اتاقی است که باید تهویه شود. پلی که قبال شرح دادیم، با ده دهانه روی رودخانه 
زاینده رود زده شده است. بازده آب این قسمت غالبا بیش از مقداری اســت که در 70 کیلومتر باالتر وجود دارد و این موضوع را می توان این طور توجیه 

کرد که آب های زیرزمینی حاصل از نفوذ حوضه های عظیم که در دامنه ها هستند، به طرف دره سرازیر می شوند«.



در مورد مسائل آموزشی طرح تثبیت و تعمیق یادگیری را 
داریم که روز دوشنبه بیستم تیر ماه افتتاحیه آن در منطقه 
6 انجام شد، در قالب متوسطه 70 هزار دانش آموز و 410 
پایگاه فعال و در دوره دبستان 58 هزار دانش آموز و 338 

پایگاه فعال در این عرصه فعال هستند 

 گرما،خاک، 
بازی کودکانه

آب وهوای این روزهای خوزســتان 
ملغمه ای از غبار و گرما و شــرجی 
هواست تا کودکان برای فرار از این 
وضعیت بــه آب بزننــد. بچه های 
روســتای »عطیش« برای فرار از 
گرمای شدید و گرد و غبار، همبازی 
رودخانه »بحره« شده اند تا روزهای 
ســخت تابســتان را کمی آسان تر 

بگذرانند.

عکس خبر

پنجشنبه 23  تیر 1401 / 14 ذی الحجه 1443 / 14 جوالی 2022 / شماره 3576
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

واکسیناسیون کرونا در 52 مرکز جامع سالمت انجام می شود
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: واکسیناسیون کرونا در ۵۲ مرکز جامع سالمت منتخب 
در استان اصفهان انجام می شود که ۹ مرکز از آنها، در شهرستان اصفهان است.به گزارش صاحب نیوز؛ 
پژمان عقدک اظهار داشت: مردم برای دریافت واکسن کرونا به ویژه دز سوم و چهارم می توانند به این 
مراکز مراجعه کنند.وی ادامه داد: چند روز گذشته معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی مجوز تزریق دز یادآور کرونا برای افرادی که ۶ ماه از تزریق نوبت قبلی آنها گذشته است را صادر 
کرد و بر این اساس افرادی که دست کم ۶ ماه از تزریق نوبت سوم واکسن آنها می گذرد می توانند برای 
دریافت نوبت چهارم اقدام کنند.عقدک اظهار داشت: برای نوبت چهارم افراد ۱۲ سال به باال می توانند 
اقدام کنند.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اضافه کرد: سبد کامل انواع واکسن های کرونا به 
جز پاستوکووک پالس در مراکز جامع سالمت منتخب استان اصفهان وجود دارد.وی خاطرنشان کرد: 
فعالیت این مراکز در نوبت صبح و متناسب با تعداد مراجعه کنندگان هر روز یا یک روز در میان است 
که در صورت تغییر درباره آن اطالع رسانی می شود.عقدک بیان کرد : میزان مراجعه مردم در سه ماه 
گذشته برای تزریق واکسن بسیار کاهش یافته بود و احتمال این وجود دارد که با توجه به افزایش آمار 

کرونا در روزهای آینده تعداد مراجعه کنندگان برای تزریق واکسن زیاد شود.
 

معاون فرهنگی کمیته امداد اصفهان خبر داد:

شرکت 3500 مددجوی اصفهانی در برنامه های اوقات فراغت
معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان گفت: برنامه های اوقات فراغت برای 
حضور ســه هزار و ۵۰۰ مددجوی اصفهانی از اواخر خردادماه آغاز شده است.آرش محمدحسینیان در 
گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به اینکه برنامه های اوقات فراغت و کالس های آموزشی برای سنین 
چهار تا ۴۵ سال درنظر گرفته شده است، اظهار کرد: با برنامه ریزی های انجام شده زمینه حضور بیش از 
۳۵۰۰ مددجوی تحت پوشش به صورت رایگان در کالس های تابستانی فراهم شده است.وی با بیان اینکه 
اصلی ترین گروه های هدِف برگزاری کالس های تابستانه، کودکان چهار تا هفت سال، دانش آموزان ابتدایی 
و دانش آموزان متوسطه هستند، افزود: دانشجویان، فارغ التحصیالن، بازماندگان از تحصیل، جوانان در 
شرف ازدواج و مادران نیز می توانند از این کالس ها بهره مند شوند.معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام 
خمینی )ره( استان اصفهان با اشــاره به اینکه کالس ها در حوزه آموزش های هنری، قرآنی و تحصیلی 
است، تصریح کرد: دوره ارتقای مهارت های اقتصادی و فرهنگ کارآفرینی، حرفه آموزی، مهارت افزایی 
فرهنگی هنری شــامل تصویربرداری، تدوین، طراحی گرافیکی، عکاســی، نویسندگی، تئاتر، نقاشی، 
تقویت بنیه تحصیلی و آمادگی کنکور از دیگر کالس های در حال برگزاری است.وی با بیان اینکه عالوه 
بر کانون های فرهنگی تربیتی امداد، مراکز آموزشی سازمان ها، پایگاه های بسیج مساجد و کانون های 
پرورش فکری کودکان در استان برای برگزاری کالس های تابستانی درنظر گرفته شده است، گفت: هرگونه 
هزینه در امور فرهنگی و برنامه های آموزشی به عنوان سرمایه گذاری محسوب می شود و زمینه ارتقای 
دانش و اطالعات دانش آموزان، دانشجویان تحت پوشش و خانواده های آنان را به دنبال خواهد داشت.

روابط عمومی اورژانس اصفهان:

تصادف خودروی پژو در محور انارک 6 مصدوم داشت
مدیر روابط عمومی اورژانس اصفهان از مصدوم شدن ۶ نفر در تصادف دو خودروی سواری ۴۰۵ و آزرا در محور 
انارک، خبر داد.عباس عابدی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: ساعت ۲۲:۱۵ تصادف دو خودروی سواری 
پژو ۴۰۵ و هیوندا آزرا به مرکز اورژانس اصفهان، گزارش شد.وی با بیان اینکه حادثه مذکور در محور انارک به 
چوپانان رخ داد، افزود: بالفاصله دو واحد امدادی ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد.مدیر روابط عمومی اورژانس 
اصفهان خاطرنشان کرد: در پی این حادثه شش نفر شامل سه خانم ۲۰، ۳۰ و ۵۳ ساله و سه مرد ۳۱، ۵۳ و ۵۹ 
ساله، مصدوم و چهار نفر از آنها برای انجام اقدامات درمانی بیشتر، به بیمارستان حشمتیه نایین منتقل شدند.

  مدیرکل آموزش و پرورش استان:

دانش آموزان افت تحصیلی آشکار و پنهان دارند

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: بیش از دو سال با 
آفات کرونا در آمــوزش و پرورش مواجه بودیم و مشــکالت فراوانی 
برای این حوزه اتفاق افتاد، آموزش لطمه دید و افت تحصیلی آشکار 

و پنهان داریم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ازاصفهان، محمدرضا ابراهیمی در جلسه 
شورای آموزش و پرورش اســتان اظهار داشت: به دنبال سفر رییس 
جمهور به اصفهان و تالش اســتاندار در  انعکاس مشــکالت استان ، 
اعتبارات خوبی برای تکمیــل اعتبارات مدارس در نظر گرفته شــد و 
امیدواریم هر چه زودتر به دست ما برسد تا بتوانیم در سال تحصیلی 
پیش رو اســتفاده کنیم.وی افزود: بیش از دو سال با آفات کرونا در 
آموزش و پرورش مواجه بودیم و مشــکالت فراوانی برای این حوزه 
اتفاق افتاد، آموزش لطمه دید و افت تحصیلی آشــکار و پنهان داریم 
ولی در مورد تربیت و مســائل اعتقادی و پرورشی، روابط اجتماعی، 
جسمی و پرورشی ورزشــی و پرورشی مشکالت بســیاری داریم و 
می طلبد که همگی تالش کنیم و بخشــی از آنها را کــم کنیم.مدیرکل 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان با بیان اینکه امســال تابســتان 
داغی در خصوص مباحث آموزشــی، تربیتی و پرورشی داریم، گفت: 

افتتاحیه طرح اوقات فراغت از ۳۱ خــرداد با ظرفیت حدود ۵۰۰ هزار 
دانش آموز در حوزه های فرهنگی، آموزشی، هنری، ورزشی، مهارتی و 
اعتقادی در کانون ها، مدارس، اردوگاه ها و فرهنگسراها فعال شدند.

ابراهیمی ادامه داد: در مورد مسائل آموزشــی طرح تثبیت و تعمیق 
یادگیری را داریم که روز دوشنبه بیستم تیر ماه افتتاحیه آن در منطقه 
۶ انجام شد، در قالب متوسطه 7۰ هزار دانش آموز و ۴۱۰ پایگاه فعال 
و در دوره دبســتان ۵8 هزار دانش آموز و ۳۳8 پایــگاه فعال در این 
عرصه فعال هستند که نیاز است بیشتر پیرامون آموزش به علت آفات 

کرونا کار شود .
8 هفته بازآموزی مطالب برای  دانش آموزان دبستانی که نیاز به تالش 
بیشتر دارند و دانش آموزان متوسطه که نمره نیاورده اند، تشکیل می 
شود و باید در کالس ها شــرکت کنند و هیچ هزینه ای از آنها دریافت 
نمی شود و مزیت دیگر این طرح این اســت که نمره دانش آموز بعد 
از حضور در کالس ها در ردیف خرداد ماه ثبت می شــود.وی تصریح 
کرد: در بعد جسمانی و ساعت زیستی بدنی، چون سند تحول بنیادی 
ساعات مختلفی دارد و اگر ساعت زیســتی بدنی دانش آموز و معلم 

ارتقا پیدا کند  پیشران  ساعات دیگر این سند خواهد بود. 

مسابقات اســتانی فرهنگیان در دو بخش خواهران و برادران با یک 
هزار و ۱۰۰ شرکت کننده داشتیم و اصفهان میزبان مسابقات کشوری 

است.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان با اشــاره بــه اینکه این 
مسابقات یک پیوست فرهنگی داشــت، اظهار داشت: یادواره پهلوان 
شــهید ابراهیم هادی برگزار شد و زمان قرارداد مســابقات از محضر 
شهید اجازه گرفتیم و  پیوست فرهنگی دیگر اهدای دو کتاب »سالم 

بر ابراهیم« و »حاج جالل« اهدا شد.
وی افزود: مسابقات ورزشــی یک کاپ فنی و یک کاپ اخالق دارند،  
اصفهان پیشــنهاد داد یــک کاپ تربیتی هم اضافه شــود و برای کل 
کشور مصوب شد که یک شهید شاخص هر استان به عنوان پرچم آن 
استان بعد از تابلو دســت جلودار قرار گیرد و خوشبختانه تاثیر بسیار 
خوبی داشت.به گزارش تســنیم در  ادامه این جلسه اعضای شورای 
اداری آموزش و پرورش به ارائــه موضوعاتی پرداختند و اســتاندار 
اصفهان نیز پیگیری آنها را در دستور کار قرار داد تا در جلسه آتی شورا 
 که به زودی برگزار خواهد شد مورد بررســی قرار گیرد و مصوبات آن

 اعالم شود.

با مسئولان جامعه

شرکت بیش از 3هزار نفر از اصفهان در چهل و پنجمین دوره مسابقات قرآن سازمان اوقاف
رییس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه استان اصفهان از مشارکت ســه هزار و ۳7۳ نفر در دو بخش آوایی و معارفی چهل و پنجمین دوره مسابقات قرآن 
سازمان اوقاف و امور خیریه در استان اصفهان خبر داد.حمید بخشی در خصوص مشارکت شهروندان ۱8 سال به باالی استان اصفهان در بخش آوایی و معارف 
چهل و پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم، اظهار داشت: سه هزار و ۳7۳ نفر در این بخش از مسابقات ثبت نام کردند.وی افزود: از این تعداد ۴۵8 نفر به صورت 
مشترک در دو رشته ثبت نام کردند؛ در قسمت معارف یک هزار و ۲۴۵ نفر مشارکت دارند که آزمون این افراد ۱۲ مرداد به صورت آنالین برگزار می شود.رییس اداره 
امور قرآنی اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به اینکه ۴۲۱ نفر در بخش نهج البالغه مشارکت کردند، گفت: از این تعداد ۱۱۹ نفر آقا ۳۰۲ نفر خانم بودند.
وی گفت: در بخش تفسیر عمومی قرآن نیز ۶۵۹ نفر شامل ۱۶7 نفر آقا و ۴۹۲ نفر خانم مشارکت داشته اند.بخشی با بیان اینکه در بخش ترجمه سحیفه سجادیه 
و نهج البالغه نیز ۲۶۵ نفر شامل ۳۴ نفر آقا و ۱۳۴ نفر خانم مشارکت دارند، ادامه داد: مشارکت بانوان در این مسابقات قابل توجه بوده است.وی همچنین با بیان 
اینکه در بخش آوایی دو هزار و ۱۲8 نفر ثبت نام کردند که به صورت منطقه ای مرحله شهرستانی در ۹ منطقه برگزار خواهد شد، ابراز داشت: این بخش از مسابقات 
از ۲۵ تیر ماه تا ۱۳ مرداد ماه برگزار خواهد شد.رئیس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: حساسیت های اعالم شده برای امسال برگزاری 

مسابقات در جوار امامزادگان واجب التعظیم و همچنین رعایت پروتکلهای بهداشتی است.

مدیرکل اداره تامین اجتماعی اســتان اصفهان گفت: 
یکی از اشــکاالت پیــری جمعیت افزایــش تعداد 
مستمری بگیران نسبت به بیمه پردازان است و چالش 
بزرگی برای تامیــن منابع یک صندوق بین نســلی 
محســوب می شــود.به گزارش خبرگزاری تسنیم از 
اصفهان، مرتضی حاجی کاظمی در نشســت خبری 
اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان اظهار داشت: 
سازمان تامین اجتماعی در استان اصفهان حدود ۶7 
درصد جمعیت استان را تحت پوشش دارد؛ حدود ۳ 

میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بیمه شــده و مستمری بگیر در 
استان زیر نظر سازمان قرار دارند.وی افزود: متوسط 
آمار بیمه در کشور ۵۲ تا ۵۳ درصد است ؛اما آمار استان 
اصفهان به دلیل صنعتی بودن و فرهنگ بیمه ای که در 
آن وجود دارد در حدود ۱۵ درصد بیشــتر است؛ حدود 
۳۶۰ هزار نفر به همراه افــراد تبعه آنها که ۶۵۰ هزار نفر 
هستند از مستمری بگیران سازمان در اصفهان هستند 
که مدت زیادی بیمه پرداز بوده اند.مدیرکل اداره تامین 
اجتماعی استان اصفهان در ارتباط با شعب فعال این 
سازمان در اصفهان عنوان کرد: ۴۴ شعبه در کل استان، 
دو شعبه اقماری و ۱۶ کارگذاری رسمی در استان ارائه 
خدمت می کنند؛ با اجرا شــدن طرح سی-هفتاد در 
سال گذشــته با هدف غیرحضوری شدن ۳۰ خدمت 

پرتردد برای کاهش 7۰ میلیون مراجعه، تغییر روشی 
در مراجعات رخ داده و انتظار  داریم در ســال آینده به 
هدف این طرح دست یابیم.وی با اشاره به الکترونیکی 
شدن نسخه ها و پرونده های درمانی تصریح کرد: یکی 
از مهم ترین موضوعات حذف دفترچه های کاغذی و 
جایگزینی نســخه الکترونیک بود و این خود زمان و 
هزینه بسیار زیادی را کاهش داد و اکنون بیش از ۹۹ 
درصد از نسخه ها به صورت الکترونیک صادر می شود.

حاجی کاظمــی در ارتباط با تاثیر پیــری جمعیت در 
عملکرد سازمان تامین اجتماعی گفت: یکی از اشکاالت 
پیری جمعیت افزایش تعداد مستمری بگیران نسبت 
به بیمه پردازان است و چالش بزرگی برای تامین منابع 

یک صندوق بین نسلی محسوب می شود.

مدیرکل اداره تامین اجتماعی استان مطرح کرد:

پیری جمعیت چالشی بزرگ برای سازمان تامین اجتماعی

کارخانه کمپوست در مبارکه، شهرضا و دهاقان جانمایی شد
جلســه ویژه با موضوع جانمایی مکان مناســب برای احداث کارخانه کمپوســت در شهرستان های 
مبارکه، شهرضا و دهاقان تشکیل و محل مورد نظر انتخاب شد.به گزارش ایمنا و به نقل از اداره حفاظت 
محیط زیست مبارکه، جلسه ویژه درخصوص جانمایی مکان مناسب برای احداث کارخانه کمپوست و 
محل دفن بهداشتی پسماندهای خانگی سه شهرستان مبارکه، شهرضا و دهاقان، با حضور فرمانداران، 
شهرداران و رؤسای ادارات حفاظت محیط زیست هر سه شهرستان و نماینده شرکت بازیافت شهروند 
مبارکه در محل فرمانداری شهرستان تشکیل شد.در این جلسه که پیرو مصوبات بند ۴ جلسه کارگروه 
مدیریت پسماند استان اصفهان مورخ ۰۲/۰۴/۱۴۰۱ تشکیل شــده بود، محل های پیشنهادی جهت 
احداث سایت مربوطه توسط اعضا مطرح شد و پس از بررســی های به عمل آمده، قرارگیری سایت 
واقع در منطقه پوده شهرســتان دهاقان مورد تأیید اعضا قرار گرفت.مکان پیشنهادی به واسطه اخذ 
تاییدیه ارزیابی اثرات زیست محیطی از جانب سازمان حفاظت محیط زیست کشور، تاییدیه شرکت 
سهامی آب منطقه ای استان و همچنین تأمین راه دسترسی مناسب و اجرای عملیات زیرساختی در 
سال های گذشته، مناسب بوده و مصوب شــد مراتب جهت تصمیم گیری نهایی به دبیرخانه کارگروه 
مدیریت پسماند استان ارسال شود.در این سه شهرستان روزانه حدود ۲۰۰ تن پسماند خانگی تولید 
می شود که در صورت عدم ســاماندهی و دفع اصولی آن ها، معضالت بهداشــتی و زیست محیطی 

بسیاری برای ساکنان آن ها به همراه خواهد داشت.
 

 ساماندهی رودخانه اصلی شهرستان خوانسار 30 سال
 معطل تخصیص اعتبار است

نماینده مردم گلپایگان و خوانســار در مجلس از عدم تخصیص اعتبار برای ساماندهی رودخانه 
مرکزی خوانســار انتقاد کرد.به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، سیدمســعود خاتمی در 
نشست علنی مجلس شورای اسالمی در تذکر شــفاهی، گفت: در طول 7۰ سال گذشته سیالب 
های ویرانگر ۲ بار خسارت جانی و مالی به مردم شهرستان خوانســار وارد کرده است. رودخانه 
مرکزی به طول ۱۳ کیلومتر در این شهرستان وجود دارد که به دلیل عدم ساماندهی خطر سیالب 
و احتمال بروز خسارت به مردم در سطح شــهر وجود دارد.نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در 
مجلس شورای اسالمی ادامه داد: سال ۶۶ عالوه بر وارد شدن خسارت های مالی ۳۰ نفر از مردم 
خوانسار جان خود را از دست دادند، به دنبال آن از سال ۶8 پروژه ساماندهی رودخانه آغاز و مورد 

تاکید مدیران ملی و استانی قرار گرفت.

کشف برنج و گندم احتکاری در »مبارکه«
فرمانده انتظامی شهرستان »مبارکه« از کشــف برنج و گندم احتکاری در عملیات ماموران این 
فرماندهی خبر داد. به گزارش ایران آنالین ، سرهنگ »رضا محمدی« بیان داشت: در پی وصول 
خبری مبنی بر احتکار برنج و گندم در یک روستا، بررســی موضوع به صورت ویژه در دستور کار 
ماموران فرمانده انتظامی شهرستان مبارکه قرار گرفت.وی ادامه داد: ماموران با انجام اقدامات 
پلیسی و هوشــمندانه پس از بررسی صحت و ســقم موضوع و شناســایی محل مورد نظر طی 
هماهنگی قضایی در محل حاضر شــدند و اقدام به بازرسی کردند که در این بازرسی ۲۲ تن برنج 
و ۴۰تن گندم کشف شد.فرمانده انتظامی شهرستان مبارکه با اشاره به اینکه مالک واحد صنفی 
مذکور در ابتدا ۲۲ تن و 7۰۰ کیلو برنج خریداری و سپس در آسیاب تبدیل به برنج نیم دانه کرده، 
گفت: از این مقدار ۱۵ تن و 7۰۰ کیلو در بازار عرضه شــده بود و 7 تن باقی مانده در انبار این واحد 
کشف شــد.این مقام انتظامی در ادامه عنوان کرد: ماموران در بازرسی از انبار مجاور این واحد۴۰ 
تن گندم نیز کشــف کردند که در این خصوص انبارهای مذکور پلمب و مالک دستگیر شد. متهم 

پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی تحویل داده شد.

خبر روزشهرستان ها

بیشترین اخطاریه زیست 
محیطی برای واحدهای 
تولیدی پنج شهرستان 

اصفهان صادر شد
معــاون محیط زیســت انســانی حفاظت 
محیط زیست اصفهان گفت: بیشترین موارد 
اخطاریه زیست محیطی در هفته گذشته برای 
واحدهای صنعتی آالینده در پنج شهرستان 
استان صادر شــد. حمیرا صفی در گفت و گو 
با خبرنگار ایرنا افزود: هفته گذشــته با توجه 
به آلودگی هوا، پایــش واحدهای صنعتی و 
کارگاهی در استان اصفهان تشدید و برای 7۰ 
واحد اخطاریه زیســت محیطی صادر شد که 
عمده آنها در شهرستان های اصفهان، ُبرخوار، 
شاهین شهر و میمه، نجف آباد و شهرضا بودند.

وی با بیان اینکه واحدهای آالینده دیگری در 
سایر شهرستان های استان اصفهان نیز بودند 
که برای آنها اخطاریه صادر شد، اظهار داشت: 
در مجمــوع در هفته گذشــته ۲۴7 پایش از 
واحدهای دارای خروجی هوا، واحدهایی که 
فعالیت آنها همراه با انتشــار گردو غبار است 
و صنایع آالینده شــامل واحدهای بازیافت 
ضایعات، تولید شن و ماسه، آسفالت، ماسه و 
سنگ کوبی ،گچ، آجر، ریخته گری و سکوهای 
موقت پسماند انجام شد. صفی قلی با اشاره به 
اینکه این بازدیدها و پایش ها در سراسر استان 
اصفهان انجام شــد، ادامه داد: در این پایش 
ها، تذکر شفاهی به واحدهای دارای آالیندگی 
هوا و اعالم عدم فعالیت در شــرایط اضطرار 
آلودگی هوا داده شد.وی ادامه داد: همچنین 
۶ واحد شامل سند بالست و بازیافت به علت 
آتش زدن ضایعات، پلمب و ۲ کارگاه ســنتی 
و غیر مجــاز تولید زغال در نجــف آباد بدلیل 
تولید دود و آالیندگی زیاد تخریب شــد.وی 
با بیان اینکه هفت واحد نیز از تذکر داده شده 
تکمیــن و فعالیت خود را به مــدت چند روز 
تعطیل کردند، گفت: اداره کل حفاظت محیط 
زیست ابتدا به واحدهای آالینده هوا، تذکر و 
اخطار شفاهی می دهد و برخی از آنها هنگام 
 صدور اخطاریه، فعالیت خــود را برای مدتی 

متوقف می کنند.
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»اسپالتی« راه را برای پیوستن »کولیبالی« به چلسی باز گذاشت
در حالی که گمانه زنی هایی درباره پیوستن کالیدو کولیبالی به یوونتوس صورت گرفته بود، اکنون به نظر 
می رسد که این بازیکن در آستانه سفر به لندن برای عقد قرارداد با چلسی است و اظهارات لوچانو اسالتی 
سرمربی ناپولی هم به نوعی این موضوع را تایید کرد.مدافع میانی سنگالی ناپولی تنها یک سال دیگر با این 
تیم قرارداد دارد و تصمیم باشگاه برای کاهش چشمگیر حقوق بازیکنان سبب شده که او تمایلی به تمدید 
قرارداد نداشته باشد. به همین دلیل باشگاه ناپولی هم آماده است که در ازای 40 میلیون یورو کولیبالی 
را به چلسی بفروشد.لوچانو اسپالتی، سرمربی لیورپول در این خصوص اظهار داشت: خب من ترجیح 
می دهم که کولیبالی همیشه در کنار ما بماند به خصوص که اگر بماند این فصل کاپیتان هم می شود. با این 
حال اگر برود هم ما همیشه قدردان زحماتش و کمک هایی که به تیم ما کرد، خواهیم بود. اگر او بخواهد 
گزینه ای دیگر را انتخاب کند، ما برای او آرزوی موفقیت می کنیم، چون لیاقتش را دارد. هر کسی هم که 
چیزی جز این را بگوید، چرند گفته است.گفته می شود که باشگاه چلسی برای خرید کولیبالی 40 میلیون 
یورو به ناپولی پیشنهاد کرده و قرار است با این بازیکن 30 ساله قراردادی سه ساله ببندد که به موجب آن 8 
میلیون یورو حقوق ثابت و یک میلیون یورو پاداش خواهد گرفت.کولیبالی در صورت جدایی از ناپولی، پس 
از لورنزو اینسینیه و داوید اوسپینا سومین بازیکنی خواهد بود که تابستان امسال ناپولی را ترک می کند 
و این در حالیست که دریس مرتنس هم با پایان قراردادش بازیکن آزاد شده، هر چند که او هنوز در حال 

مذاکره با ناپولی برای عقد قراردادی جدید است.
 

درخواست جالب هوادار تایلندی از »محمد صالح«
هوادار تایلندی که بازی منچستریونایتد برابر لیورپول را از نزدیک تماشا می کرد با بلندکردن نوشته ای جالب 
خواهان پیراهن محمد صالح شد.به گزارش ایسنا و به نقل از البیان، محمد صالح در بین هواداران لیورپول از 
محبوبیت بسیار باالیی برخوردار است. او که به تازگی قراردادش را با لیورپول تمدید کرده است با تیمش راهی 
تایلند شد تا در دیداری دوستانه برابر منچستریونایتد به میدان برود.یکی از هواداران لیورپول با بلندکردن 
نوشته ای جالب خواهان پیراهن محمد صالح شد. او نوشته بود: محمد صالح ما تو را دوست داریم. تو را به 
حق محمد قسم می دهم که پیراهنت را به من بدهی!به نظر می رسد که محمد صالح متوجه این نوشته نشده 
باشد؛ چرا که بعد از بازی پیراهن خود را به زیدان اقبال بازیکن جوان منچستریونایتد داد.یونایتد در این بازی 
دوستانه توانست با چهار گل به پیروزی دست پیدا کند. البته صالح در این بازی در ترکیب اصلی لیورپول به 
میدان نرفت و تنها در نیم ساعت پایانی برای تیمش بازی کرد و نتوانست مانع از این شکست سنگین شود.

 

پیشنهاد یک ونیم میلیون دالری تیم عراقی به اوزیل
باشگاه نیروی هوایی عراق برای جذب ستاره سابق رئال مادرید پیشنهاد یک ونیم میلیون دالری به او داده 
است.به گزارش ایسنا و به نقل از اسپورت ، مسوت اوزیل بعد از جدایی از آرسنال به لیگ ترکیه برگشت. این 
بازیکن روزهای خوبی را در تیم فنرباغچه تجربه نمی کند. او از فهرست تیم برای ادامه لیگ کنار گذاشته شد 
و همین باعث شد تا قراردادش را فسخ کند.اوزیل اکنون بازیکن آزاد است و به همین خاطر مورد توجه چند 
تیم قرار گرفته است که یکی از آنها تیم نیروی هوایی عراق است.این تیم عراقی برای جذب اوزیل پیشنهاد 
یک ونیم میلیون دالری به این بازیکن داده است.اوزیل مورد توجه تیم های قطری هم قرار گرفته است و 

حتی خبرهایی درباره عالقه النصر عربستان به جذب او به گوش می رسد.
 

هتل شنی که انگلیس در جام جهانی آنجا مستقر می شود
تیم ملی فوتبال انگلیس قرار است در هتل شنی در الوکره برای جام جهانی مستقر شوند.به گزارش ایسنا و 
به نقل از تلگراف، شهر الوکره که به ماهیگیری معروف است، میزبان تیم ملی انگلیس در جام جهانی ۲0۲۲ 
قطر خواهد بود. این شهر تنها ۲۵ دقیقه با مرکز دوحه فاصله دارد و هزینه آن با تاکسی معادل ۱0 پوند است. 

اینجا جایی است که تیم ملی انگلیس در خیابانی شنی در آن مستقر خواهد شد. 

چهره روز

داستان پرسپولیس و بازیکن جنجالی به پایان رسید
باشگاه پرسپولیس اقداماتی را برای باز کردن پنجره نقل و انتقاالت این باشگاه انجام داده و به نظر 
می رسد تا هفته آینده پنجره نقل و انتقاالت باشگاه پرســپولیس که بسته شده بود، باز شود.باشگاه 
پرســپولیس در روزهای اخیر مطالبات 
آنتونــی اســتوکس، مهاجــم ایرلندی 
اسبق خود را به حســاب او واریز کرد و 
حاال منتظر است تا این پول که از طریق 
صرافی واریز شده به حساب این بازیکن 
بنشیند تا مطالبات اســتوکس تسویه 
شود.استوکس که با حاشیه های زیادی 
که داشت از پرســپولیس جدا شد، به 
محض دریافــت پول، ایمیلــی به فیفا 
خواهد زد تا دریافت طلبش را تایید کند 
و بعد از این موضوع فیفا پنجره نقل و انتقاالت پرســپولیس را باز خواهد کرد.در صورت رقم خوردن 
این اتفاقات باید منتظر بود تا پنجره نقل و انتقاالت باشگاه پرسپولیس طی روزهای آینده باز شود و 

بازیکنان جدید این تیم بتوانند قرارداد خود را به صورت رسمی ثبت کنند.
 

ستاره ای که 4۸ میلیارد به استقالل سود رساند
با اعالم رسمی باشگاه هال سیتی، اللهیار صیادمنش مهاجم جوان و آینده دار کشورمان با قراردادی 
چهار ساله به این تیم پیوســت. صیادمنش ابتدا در نقل و انتقاالت زمستانی فصل گذشته به صورت 
قرضی از فنرباغچه ترکیه راهی هال ســیتی شد؛ تیمی که در چمپیونشــیپ انگلیس حضور داشت.

هال سیتی مبلغ خرید مهاجم ملی پوش  ۲۱ ســاله ایران را در خبر خود اعالم نکرده است اما چندی 
پیش مالک این باشگاه گفته بود که برای صیادمنش 4 میلیون و ۵00 هزار یورو به فنرباغچه می رسد 
و همچنین ۵0 درصد از حق انتقال بعدی صیادمنش برای باشــگاه ترکیه ای خواهد بود.صیادمنش 
در سال ۲0۱۹ از تیم استقالل ایران راهی فنرباغچه شد و باشگاه ایرانی بابت این انتقال مبلغ ۶00 هزار 
دالر از ســوی باشــگاه ترکیه ای دریافت کرد. اما در یک بند قرار داد صیاد منش با فنرباغچه حق ۲0 
درصد انتقال دائمی به تیم های دیگر وجود داشت. بنابراین استقالل می تواند از حضور صیادمنش در 
هال ســیتی، ۲0 درصد از مبلغ 4.۵ میلیون یورو را به دست بیاورد و باشگاه استقالل بابت این انتقال 
قطعی ۹00هزار یورو دیگر نیز دریافت خواهد کرد.به عبارت دیگر باشگاه آبی پوشان بابت انتقال مهاجم 
جوانش ابتدا ۶00 هزار دالر و سپس ۹00 هزار یورو سود کرد تا با یک حساب سر انگشتی و با قیمت دالر و 
یورو ، حدود 48 میلیارد تومان برای باشگاه استقالل درآمد زایی داشته باشد.یکی از مسئوالن باشگاه 
استقالل که نخواست نامش فاش شود با تایید این خبر به خبرورزشی گفت : بعد از جام جهانی ۲0۱8 
روسیه با انتقال مجید حسینی به ترکیه درآمد زایی خوبی داشتیم و حاال با انتقال صیاد منش دوباره 

سود خوبی نصیب باشگاه شده است. 
 

ستاره مطرح فرانسوی راهی لیگ برتر می شود!
طی چند روز اخیر خبرهایی در خصوص جذب چند بازیکن خارجی توسط سپاهان مطرح شده است. 
سرشناس ترین گزینه ای که در این میان نامش پیرامون تیم اصفهانی مطرح شده ، گومیس ستاره 
فرانسوی است که سابقه بازی و درخشش در الهالل عربستان را دارد.در این خصوص گفته می شود 
محمدرضا ساکت؛ مدیرعامل باشگاه سپاهان برای جذب  مهاجم گاالتاسرای با وی رسما وارد مذاکره 
شد تا درصورت توافق نهایی ستاره سابق تیم فوتبال الهالل را به نقش جهان اصفهان ببرد.این انتقال 
خبرساز می تواند بمب اصلی نقل و انتقاالت فصل بیســت و دوم لقب بگیرد. باید منتظر ماند و دید 

سپاهان بعد از جدایی سجاد شهباززاده می تواند این ستاره بزرگ را به خدمت بگیرد یا نه.

کافه ورزش

دفاع »ذوالفقارنسب« از 
اخراج »اسکوچیچ«

مربی ســابق تیم ملی فوتبال ایــران از تصمیم 
کمیته فنی برای رد صالحیت دراگان اسکوچیچ 
دفاع کرد.بیــژن ذوالفقارنســب در گفت وگو با 
ایســنا، درباره تصمیم کمیته فنی فدراســیون 
فوتبال بــرای رد صالحیت دراگان اســکوچیچ 
گفت: در شرایط اســتاندارد و معقول، اگر نتایج 
خوب هم نباشــد چنیــن تصمیماتــی گرفته 
نمی شــود؛ اما واقعا فوتبال کشــور ما شرایط 
طبیعی و معقولی ندارد. در حال حاضر مدیریت 
این فدراسیون در دوره موقت است.وی با اشاره 
به اعضای کمیته فنی فدراســیون فوتبال اظهار 
کرد: همه به این مسئله آگاه هستیم که اعضای 
کمیته فنی واجد شرایط هستند. باید به تصمیم 
این کمیته برای رد صالحیت اسکوچیچ احترام 
بگذاریم. آن ها قطعا برای ادامه راه هم برنامه  و 
ذهنیتی دارند و مطمئنا این تصمیم را با تحقیق 
گرفته اند.این کارشــناس فوتبال در واکنش به 
اینکه در صورت برکناری اسکوچیچ، آیا انتخاب 
مربی خارجی می تواند به فوتبال ایران کمک کند؟ 
گفت: باید منتظر بمانیم و ببینیم چه تصمیمی 
دارند. در شــرایط فعلی انتخاب بعدی اهمیت 
زیادی دارد. نباید بیش از این زمان را از دســت 
بدهیم. با یک انتخاب خوب و قابل اعتنا از این 
شرایط بحرانی خارج می شویم.ذوالفقارنسب 
در پاسخ به این سوال که آیا انتخاب یک مربی 
خارجی بزرگ که اطالعی از فضای فوتبال ایران 
ندارد، می تواند کمکی به تیم ملــی کند؟ اظهار 
کرد: باید بــا برنامه، با دقت و بدون اشــتباه از 
ایــن مرحله بگذریــم. کمیته فنــی تصمیم به 
رد صالحیت اســکوچیچ گرفتــه و قطعا راهکار 
مناســب را هم دارد.این مربی فوتبال درباره رد 
صالحیت کی روش در کمیته فنی گفت: من هم 
موافق نظرشان هستم. کی روش همان زمانی 
که از تیم ملی کنار گذاشته شــد، اتهاماتی زد و 
صحبت های نسنجیده ای انجام داد که جایگاه 
خودش را از دســت داد. من هم اعتقاد دارم که 
آقای کی روش صالحیت کار در فوتبال کشورمان را 
ندارد.ذوالفقارنسب درباره گزینه های ایرانی برای 
جانشینی اســکوچیچ از جمله امیر قلعه نویی، 
علی دایی و جواد نکونام گفت: به نظرم این سه 

نفر، صالحیت الزم را دارند. 

اخبار جهان

وز عکس ر

شروع رسمی 
»فرهاد مجیدی« 

در اتحاد
نخستین تمرین پیش فصل 
اتحاد کلباء در حضور سرمربی 
 جدیــد و ایرانــی ایــن تیم 

برگزار شد.

دوومیدانی ایران در انتظار صدور ویزای آمریکا
ویزای تیم ایران برای حضور در قهرمانی جهان که به میزبانی آمریکا برگزار می شود، هنوز صادر نشده است.به گزارش ایسنا، مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان از ۲4 
تیر تا دوم مرداد ۱40۱ به میزبانی اورگان آمریکا برگزار می شود.احسان حدادی و مهدی پیرجهان، نماینده های ایران در این رویداد هستند که حدادی از طریق نامه نگاری 
با فدراسیون جهانی و پیرجهان با توجه به رنکینگ سهمیه حضور در این رقابت ها را به دست آورده اند.نکته قابل توجه، عدم صدور ویزای مهدی پیرجهان نماینده ایران در 
این مسابقات و علی رضایی دبیر فدراسیون و سرپرست تیم است. با اینکه فرصت کمی تا مسابقات باقی مانده هنوز ویزای آمریکا صادر نشده و ممکن است تیم حضور 
در مسابقات را از دست بدهد.احسان حدادی مشکلی برای حضور در آمریکا ندارد؛ اما در صورت عدم صدور ویزای سایر اعضا در این رقابت ها شرکت نمی کند.علی رضایی، 
دبیر فدراسیون دوومیدانی در گفت وگو با ایسنا به عدم صدور ویزا اشاره و بیان کرد: احسان حدادی برای حضور در آمریکا مشکلی ندارد اما اگر ویزای تیم صادر نشود، او نیز 
شرکت نمی کند. اگر ویزا به زودی صادر نشود دیگر تیم نمی تواند شرکت کند. اگر هم ویزا بیاید باید یک زمان بگذاریم به ارمنستان برویم تا ویزا را روی پاسپورت بزنند و 
بعد به آمریکا برویم.وی در مورد احتمال حضور ایران در قهرمانی جهان گفت: احتمال خیلی زیاد تیم نمی رود چون دیر شده و روند حضور در مسابقات هم زمان بر است. 

در وهله نخست، گزینه ایرانی مدنظر است. با توجه 
به فرمایشات مقام معظم رهبری که چند روز پیش 
ایراد کردند و از طرفی خودمان هم سه هفته پیش 
به گزینه ایرانی رسیده بودیم، تصمیم بر انتخاب یک 
مربی ایرانی است. هنوز صحبتی با گزینه ها نشده و 
شایعاتی در این زمینه مطرح است؛ اما گزینه های ما 

مربیان ایرانی و خارجی هستند

بازیکنان و افرادی که واکسن کرونا نزدند در بدو ورود 
به قطر برای جام جهانــی مدتی در قرنطینه خواهند 
بود.به گزارش ایســنا ، تعــدادی از بازیکنان پس از 
ورود به قطر برای جام جهانی امسال به دلیل امتناع 
از واکســینه شــدن در برابرکرونا  مجبور به قرنطینه 
می شوند. برگزارکنندگان مســابقات تایید کردند که 
شرایط ورود به قطر قرنطینه کردن به مدت پنج روز 
در هتل است.اخیرا چلسی اعالم کرد که انگولو کانته 
و روبن لوفتوس چیک تور پیش فصل خود به ایاالت 
متحده را به دلیل نزدن واکسن کرونا از دست خواهند 
داد و کریســتال پاالس مجبور شد چند بازیکن را از 
تور خود حذف کند.  کانته یکی از ســتارگان قهرمانی 
فرانســه در جام جهانی ۲0۱8 بود و می تواند نقش 
مهمی در دفاع از عنوان قهرمانی فرانسه داشته باشد، 
در حالی که لوفتوس چیک نیــز عضو تیم انگلیس 

بود که در دوره قبل جام جهانی به نیمه نهایی رســید  
اگرچه او برای تیمــش بازی نکرد. افــرادی مانند 
روبن لوفتوس چیک باید در قطر قرنطینه شــوند. 
این قرنطینه به مدت ۵ روز به طول خواهد انجامید.

ویلفرد زاها، مایکل اولیس، جیمز مک آرتور، جفری 
شالپ و ویل هیوز از دیگر غایبان برجسته کریستال 
پاالس در تور شرق آسیا بودند.مهم ترین محدودیت 
برای نزدن واکسن کرونا برای نواک جوکوویچ لحاظ 
شد. جوکوویچ به دلیل امتناع از واکسینه شدن قادر 
به بازی در مسابقات آزاد آمریکا در ماه آینده نیست. 
اســترالیا و ایاالت متحده از جمله کشورهایی بودند 
که در دوران اوج همه گیــری، ممنوعیت های تقریبا 
کاملی را برای مسافران خارجی واکسینه نشده اعمال 
کردند.بازیکنان واکسینه نشده که برای  جام جهانی 
در قطر انتخاب می شــوند باید بتوانند قبل از اولین 

بازی های کشورشان قرنطینه خود را در آن جا کامل 
کنند در غیر این صورت بازی اول تیم ملی کشورشان 
را از دســت می دهند. فیفا در پاسخ به این سوال که 
آیا برنامه ای برای معافیت بازیکنان یا هواداران دارای 
بلیت مســابقات از قرنطینه دارد یا خیر؟ اعالم کرد: 
همه افراد و هواداران باید توصیه های مقامات قطری 
و آخرین دستورالعمل های وزارت بهداشت عمومی را 
رعایت کنند. با نزدیک شدن به جام جهانی، اطالعات 
کامل در مورد اقدامات ایمنــی کرونا به همه گروه ها 

اطالع داده می شود.

5روز قرنطینه در جام جهانی قطر برای افرادی که واکسن کرونا نزده اند

 عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال خبر داد:

انتخاب جانشین »اسکوچیچ« تا هفته آینده

عضو کمیته فنی فدراســیون فوتبال می گوید هیئت رییسه فدراسیون 
همیشــه تصمیمات این کمیته را تایید کرده و دراگان اسکوچیچ با صد 
درصد آرا از هدایت تیم ملی برکنار شده اســت.علی اصغر مدیر روستا 
در گفت وگو با ایسنا، درباره تصمیم کمیته فنی فدراسیون فوتبال برای 
برکناری دراگان اســکوچیچ از هدایت تیم ملی گفــت: عملکرد آقای 
اسکوچیچ به لحاظ فنی و مدیریتی آنالیز شد و بدون اینکه یک نفر هم 
مخالفت کند، اعضا به برکناری ایشــان رای دادند. اعضای کمیته فنی 
شناخته شده و صاحب نظر هستند و تصمیم کارشناسی گرفته اند.این 
عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال درباره اینکه چرا زودتر از این درباره 
ماندن یا رفتن اسکوچیچ تصمیم گیری نشد، گفت: کمیته فنی در صدد 
این بود که زودتر جلسه ای با اسکوچیچ داشــته باشیم؛ اما متاسفانه 
ایشان خارج از کشور بودند و برگزاری جلسه به صورت آنالین به صالح 
نبود. خودمان گفتیم که او باید به ایــران بیاید. پیش از این هم هنگام 
برگزاری اردوی تیم ملی در قطر این امکان وجود نداشــت. در نهایت با 
سوال هایی که به لحاظ فنی و مدیریتی مطرح شده بود، کمیته فنی به 
اتفاق آرا تصمیم به قطع همکاری با اسکوچیچ گرفت.این عضو کمیته 
فنی فدراسیون فوتبال درباره دو دستگی در تیم ملی و تاثیر این مسئله 

در برکناری اسکوچیچ و همینطور حضور استیلی به عنوان مدیر تیم ملی 
در این نشست گفت: یکی از دالیل مهم همین مسئله بود. استیلی هم 
عضو کمیته فنی است و از نزدیک با این تیم زندگی می کند. او اطالعات 
خود را در میان گذاشــت و ما شاهد چند دســتگی در تیم ملی بودیم. 
این مسئله نشــان می داد که اسکوچیچ نتوانســته مدیریت خوبی بر 
تیم ملی داشته باشد و کادر فنی تســلطی بر این تیم ندارد.وی با بیان 
اینکه مطرح کردن رد صالحیت برای اسکوچیچ درست نیست، افزود: 
ما صالحیت ایشــان را زیر ســوال نمی بریم. منظور این است که ادامه 
همکاری با ایشان در جام جهانی به صالح نیست.مدیر روستا در پاسخ 
به این سوال که اگر هیئت رییسه تصمیم کمیته فنی را تایید نکند، چه 
اتفاقی رخ خواهد داد اظهار کرد: اصوال هیئت رییســه روی تصمیماتی 
که کمیته فنی گرفته، صحه گذاشته است. وظیفه کمیته فنی این است 
که تصمیمات فنی را ارائه دهد. تصمیم گیرنده هیئت رییســه اســت. 
آقای رضاییان )عضو هیئت رییسه( هم در تلویزیون گفت ما تصمیمات 
کمیته فنی را لحاظ می کنیم. اگر کامرانی فر )دبیرکل فدراسیون فوتبال( 
طور دیگری صحبت کرده نظر خودش اســت. البته نظرش هم درست 
است. البته باید این را هم اشاره می کرد که هیئت رییسه با نظر کمیته 

فنی موافقت می کند و قبول دارد. در نهایت باید هیئت رییسه نظر خود 
را اعالم کند.مدیر روستا در واکنش به اینکه بعد از برکناری اسکوچیچ 
چه راهکار و گزینه هایی را در نظر دارند؟ گفت: در وهله نخســت، گزینه 
ایرانی مدنظر است. با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که چند روز 
پیش ایراد کردند و از طرفی خودمان هم سه هفته پیش به گزینه ایرانی 
رسیده بودیم، تصمیم بر انتخاب یک مربی ایرانی است. هنوز صحبتی 
با گزینه ها نشده و شــایعاتی در این زمینه مطرح است؛ اما گزینه های 
ما مربیان ایرانی و خارجی هســتند.وی ادامه داد: مربیان خارجی هم 
مدنظر ما هستند. اگر این عزیزان )مربیان ایرانی( پیشنهاد مربیگری 
را قبول نکنند، ما نمی توانیم به هر جهت یــک مربی داخلی را بیاوریم 
که توانایی الزم را هم ندارد. گزینه خارجی در مرحله دوم و سوم مطرح 
اســت.وی  درباره اینکه آیا مربی خارجی باید نســبت به فوتبال ایران 
شناخته داشته باشد یا خیر؟ گفت: باید با فرهنگ ما همخوانی داشته 
باشد. مربیان خارجی که دوســتان مطرح می کنند، مدنظر ما نیستند. 
آقای برانکو و کی روش در این جلسه رد شدند.مدیر روستا درباره زمان 
تغییرات در تیم ملی گفت: هر چه زودتر بهتر است ولی بیشتر از دو، سه 

روز وقفه جایز نیست. تا هفته آینده باید جابه جایی انجام شود.



مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان خبر داد:

اجرای عملیات ترافیکی در خیابان بهشت
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان از اجرای عملیات ترافیکی خیابان بهشت با اعتباری بالغ بر شش میلیارد و 
۵۰۰ میلیون ریال خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف ایجاد امنیت و نظم شهری در عبورومرور وسایل نقلیه و 
حفظ سالمتی شهروندان انجام می شود.سیدسلمان قاضی عسگر اظهار کرد: در راستای تکمیل پروژه خیابان 
بهشت، اجرای عملیات ترافیکی و هشــداردهنده با هدف ایجاد امنیت و نظم شهری در عبورومرور وسایل 
نقلیه، حفظ سالمتی و آرامش شهروندان با اعتباری بالغ بر شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در دست اقدام 
است.وی با بیان اینکه خط کشی طولی در ارتقای سطح ایمنی، کاهش و جلوگیری از تصادفات، روان سازی، 
ایجاد نظم ترافیکی و افزایش دید در شب تاثیر بســزایی دارد، افزود: در عملیات پایانی خیابان بهشت سه 
هزار متر خط کشی طولی صورت گرفته است.مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: استفاده از 
انواع خط کشی عابر پیاده متضمن سالمتی و امنیت عابران پیاده ای است که قصد عبور از خیابان را دارند و در 
همین راستا ۲۰۰ متر خط کشی گذرگاه های عابرپیاده در این خیابان نیز اجرایی شد.وی اضافه کرد: با هدف 
ترویج فرهنگ انضباط ترافیکی و نظم شهری در عبورومرور وسایل نقلیه و آرامش شهروندان، اجرای چراغ 
چشمک زن با پایه های معلق در گذرگاه های عابر پیاده پرتردد و اصالح چراغ گذاری چهارراه آتشگاه و بهشت 
در حال انجام است.قاضی عسگر تصریح کرد: با در نظر گرفتن نحوه تردد وسایل نقلیه و عابران پیاده و به منظور 
حفظ ایمنی و کاهش تصادفات، اداره حمل ونقل ترافیک منطقه ۹ برای نصب ســرعت گیر، گل میخ های 
ترافیکی، بوالرد و موانع فلزی در خیابان بهشت اقدام کرد.وی خاطرنشان کرد: نصب تابلو و عالئم ترافیکی، 

موانع فلزی در پیاده روها و عالئم مسیر دوچرخه در خیابان بهشت نیز در دست اقدام است.
 

از برگزاری پاتوق نوجوان تا کالس های آموزشی در منطقه ۲
مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان با تشریح ویژه برنامه های تابستانه این منطقه، گفت: برگزاری کالس ها و 
دوره های ویژه فرهنگی، تفریحی و آموزشی در سطوح مختلف برای تابستان امسال در دستور کار قرار دارد.

محمد صیرفی نژاد اظهار کرد: تابستان امسال با توجه به کاهش شیوع ویروس کرونا، برنامه های ویژه ای 
در فرهنگسراها توسط اداره فرهنگی اجتماعی منطقه دو شهرداری در نظر گرفته شده است.وی با بیان 
اینکه امسال تابستان متفاوتی را در منطقه دو برای تمام گروه های ســنی برنامه ریزی کرده ایم، ادامه 
داد: تابستان ۱۴۰۱ در تمام فرهنگســراهای این منطقه کالس های ویژه کودکان، پرورش ذهن خالق، 
مهارت آموزی و »پاتوق نوجوان« در نظر گرفته شده که ثبت نام نوجوانان از ابتدای تیرماه آغاز شده است.

مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: برگزاری کالس ها و دوره های ویژه فرهنگی، تفریحی و 
آموزشی در سطوح مختلف برای تابستان امسال در دستور کار قرار دارد.وی با بیان اینکه یادگیری مهارت 
ارتباطی، آموزشی، فنی و کسب وکار، هنر نقاشــی، تدوین و تهیه کلیپ، عکاسی، فن بیان، سرود، تئاتر، 
آموزش فرهنگ شهروندی و کالس های مختلف متناسب با هیجانات دوران نوجوانی از ابتدای تیرماه 
آغاز شده است، اضافه کرد: اردوهای فرهنگی و تفریحی پرهیجان و بانشاط، مطابق سن و متناسب با 

روحیات نوجوانان با عناوین اصفهان شناسی، تیراندازی و فوتبال برگزار می شود.
 

هزینه ۳۵ میلیارد تومانی اجرای پروژه های محله محور در منطقه ۱۰
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان از هزینه ۳۵ میلیارد تومانی اجرای پروژه های محله محور در این منطقه 
خبر داد و گفت: در گام نخست برای اجرای این پروژه ها، محله های حصه و مصلی را مورد توجه قرار دادیم.
داوود بحیرایی اظهار کرد: در خصوص رسیدگی ویژه به محله های اصفهان در قالب پروژه های محله محوری 
مورد تاکید شهردار اصفهان، با توجه به اینکه منطقه ۱۰ شهرداری دارای ۱۷ محله است، در گام نخست برای 
اجرای پروژه های محله محور، دو محله حصه و مصلی را به عنوان نقاط ورودی منطقه مورد توجه قرار دادیم.

وی تصریح کرد: برای محله حصه با توجه به اهمیت آن، انجام اقدامات الزم در زمینه زیباسازی، خدماتی، 
عمرانی، فرهنگی و ترافیکی را مد نظر قرار دادیم و عالوه بر پروژه محله محوری، ساماندهی میدان شش راه 

و همچنین تکمیل خیابان شهید رییسی و میدان ورودی محله حصه را پیش بینی کردیم.
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  نگاهی بر نقاط ضعف و قوت پیاده راه چهارباغ ؛

 این گذر پرتالطم
چهارباغ اصفهان یکی از مکان های  کورش دیباج
تاریخــی و دیدنــی اســت کــه 
پیاده راه شدن آن از اواخر دهه۷۰ مطرح و تالش شد این پیاده راه با 
جذب گردشگران داخلی و خارجی، مکانی برای گذران اوقات فراغت 
شــهروندان باشــد و درعین حال این محور تاریخی و فرهنگی از 
عملکرد اصلی خود فاصله نگیرد.به گزارش ایمنا، اصفهان یکی از 
مقاصد اصلی گردشگری کشور به شــمار می رود که دارای اماکن 
دیدنی و آثار تاریخی فراوانی از دوره های مختلف اســت. خیابان 
چهارباغ عباسی یکی از مهم ترین خیابان ها و گذرگاه های این شهر 
است که ارزش تاریخی باالیی دارد؛ این خیابان از میان تعدادی از 
مهم ترین جاذبه های گردشگری عبور می کند که قدمت آن به دوره 
صفوی بازمی گردد.این خیابان اماکنی همچون میدان نقش جهان، 
سی وســه پل و کاخ چهلســتون را در خود جــای داده و یکی از 
محبوب ترین خیابان های اصفهان محســوب می شود که توجه 
گردشگران داخلی و خارجی زیادی را به خود جلب کرده است. امروز 
سال هاســت که از پیاده راه شــدن خیابان چهارباغ می گذرد و با 
اقدامات شــهرداری و متولیــان امر، محل برگزاری بســیاری از 
رویدادهای مهم اجتماعی و فرهنگی شــهر و محلی برای حضور 
گسترده مردم و تعامالت اجتماعی شهروندان قلمداد می شود؛ اما 
این پرسش مطرح است که خیابان چهارباغ بعد از گذشت سال ها 

از پیاده راه شدنش با چه نقاط مثبت و منفی روبه رو شده است.

سیاست های جدید طراحی شهری معطوف به پیاده راه ها
جواد اتابکی، جامعه شناس می گوید: گسترش روزافزون جمعیت 
شــهرها و ورود خودرو به عرصه فعالیت های شــهری و دگرگونی 
ارتباطات اجتماعی میان شهروندان، جذابیت خیابان ها و فضاهای 
پیاده را متاثر کرد و موجب تاکید بیش ازحد به حرکت سواره و حل 
مسائل مختلف آن، به عنوان اصلی ترین شــرط رونق اقتصادی، 
اجتماعی شهر، توسط برنامه ریزان و مدیران شهری شد. ازاین رو 
به تدریج دسترســی آســان به پیاده راه ها و فضاهای برانگیزاننده 
تعامل اجتماعــی در مراکز شــهری کاهش یافت و بســیاری از 
شهروندان به ناچار و در تبعیت از وسایل نقلیه، امکان تحرک و طی 
کردن مسیرها را با پای پیاده از دســت دادند چون اولویت اول به 
خودرو داده شــد.وی می افزاید:حاکمیت خودرو در معابر شهری 
پیامدهای ناگوار اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی 
عدیده ای برای شهرها به وجود آورده است. حادتر شدن مشکالتی 

همچون ازدحام جمعیت، تخریب بافت های ارزشــمند شهری، 
آلودگی زیست محیطی، کاهش کیفیت ایمنی در فضاهای شهری، 
درگیر شدن بسیاری از شــهروندان به انواع بیماری های تنفسی و 
حرکتی به دلیل تحرک بدنی کم، افول ارزش های بصری، نمونه ای 
از این پیامدهای ناگوار است.این جامعه شناس تصریح می کند: 
بروز چنین ناپایداری هایی در فضای کالبدی شــهر موجب شد تا 
در راستای اهداف توسعه پایدار شهری، واکنش های گسترده ای 
علیه سلطه حرکت موتوری در شهرها به وجود آید؛ به طوری که در 
دهه های اخیر، سیاست های جدید طراحی شهری بر حرکت کمتر 
خودرو در بافت های شهر و اولویت دادن هرچه بیشتر به شهروندان 

متمرکز شد.

چهارباغ با رویکرد جدید به اصل خود بازگشت
وی ادامه می دهد: شهر اصفهان هم از این سیاست گذاری مستثنا 
نبوده و امروز با گذر فرهنگی به نام چهارباغ روبه رو هستیم. هرچند 
چهارباغ عباسی در طول تاریخ به ویژه در دوران صفویه محور عبور 
عابران بوده؛ اما این کاربری با رویکــرد جدید نزدیک به یک دهه 
است که اجرایی می شود.اتابکی می گوید: محور فکری پیاده راه بر 
پایه عبور عابران پیاده و ایجاد فضای خالی از تنش برای شهروندان 
است؛ اما متاسفانه در کشور ما به این پارادایم در بحث پیاده راه کمتر 
توجه شده است. در شهر اصفهان با وجود اینکه شهرداری اصفهان 
اقدام خوبی در بحث پیاده راه انجــام داده، گاهی مورد نقد برخی 
افراد بوده است. وقتی نقدها از لحاظ جامعه شناسی بررسی شود، 
درخواهیم یافت هنوز رویکرد پیاده راه برای برخی متولیان امر و عده 

کمی از مسئوالن به خوبی درک نشده است.

نشانه موفق بودن پروژه پیاده راه چهارباغ
این جامعه شــناس تصریح می کند: یکی از نقدها این اســت که 
چرا محور چهارباغ این تعداد جوان و افراد مجرد دارد؟ در پاســخ 
باید گفت که رویکرد جامعه شناســی پیاده راه ها حضور گســترده 
شــهروندان به ویژه جوانان و نوجوانان اســت؛ پس این امر یک 
نقص نیســت، بلکه نشــان از موفق بودن پروژه پیاده راه چهارباغ 
دارد. همچنین گاه نقد می شــود که در چهارباغ آمار جرائم بیشتر 
است که باید گفت درجایی که شــاهد حضور گسترده مردم برای 
گذراندن اوقات فراغت باشیم، جرم یا تخلف نمود بیشتری دارد؛ 
ضمن اینکه باید قاطعانــه گفت محور چهاربــاغ به تنهایی جبران 

کاستی ها و برخی سیاست گذاری های اشتباه اجتماعی و فرهنگی 
را بر دوش می کشد.وی اضافه می کند: پیاده روی، مانند بسیاری 
دیگر از رفتارهای انسانی، به میزان زیادی متاثر از عوامل فرهنگی، 
شرایط و شاخصه های فردی است؛ پس نمی توان وجود یک یا چند 
آسیب را ناشــی از نقص کارکرد پیاده راه دانست، بلکه نمود عینی 
آسیب ها در مکان هایی که مورد استقبال مردم به ویژه جوانان است، 
صورت می گیرد. البته ذکر این نکته ضروری است که برای کاهش 
معضالت، یک دستگاه به تنهایی نمی تواند سیاست گذاری و اجرا را 
انجام دهد بلکه باید در قالب سند راهبردی، هم افزایی دستگاه ها 
برای کاهش این معضل ها فراهم شود؛ امری که در سال های اخیر 
تنها به عهده شهرداری اصفهان و تا حدودی نیروی انتظامی بوده 
است.اتابکی ادامه می دهد: در سال های اخیر شهرداری اصفهان 
بار برنامه ها و رویکردهای اجتماعی، فرهنگی، زیســت محیطی 
چهارباغ را برعهده داشته، هرچند شهرداری طی سال های اخیر با 
برنامه ریزی ها و اقدامات خوبی که انجام داده، توانسته است برای 
همه طیف های جامعه به ویژه زنان و کودکان برنامه داشته باشد که 
نمونه بارز آن، رویدادهای فرهنگی در این خیابان و جشنواره فیلم 
کودک بود؛ اما گویا برخی مباحث برای انتقال این جشنواره به شهر 

دیگری مطرح است.

جنبش نوشهر گرایی در پیاده راه چهارباغ دنبال می شود
محمود تیموری، دکترای معماری به خبرنگار ایمنا می گوید: بحث 
پیاده راه از نیمه دوم قرن بیســتم در برنامه ریزی شــهری تحت 
عنوان جنبش نوشهرگرایی مطرح شده که رویکرد اصلی این طرح 
ایجاد نشاط شــهری و زنده سازی فضای شــهری است. فضای 
شــهری به تنهایی پاســخ گوی نیاز افراد جامعه نیست؛ به همین 
دلیل در شهرسازی نوین بحث نوشهرگرایی مطرح شد که امروزه 
مدنظر اصلی کشــورهای توسعه ای اســت.وی افزود: در جنبش 
نوشهرگرایی برای اینکه فضای کلی و تاریخی شهر موردنظر از حالت 
مردگی خارج شود و آن را به نشاط الزم برسانند، اقدامات زیربنایی 
در این خصوص انجام می دهند. در جنبش نوگرایی هدف در نظر 
گرفتن مقیاس انسانی و ایجاد فضاهایی برای تعلق خاطر هرچه 
بیشتر افراد اســت که یکی از اقدامات موثر در نوشهرگرایی بحث 
پیاده راه هاســت که پروژه های محرک توسعه عمران در فضاهای 
شهری به ویژه مرکز شهرها و بافت های تاریخی شهر انجام می شود.

این دکترای معماری از دانشگاه ســوربن فرانسه با تاکید بر اینکه 

تجارب موفقی در کشــورهای توســعه یافته در بحث پیاده راه ها 
وجــود دارد، تصریح می کنــد: موفق ترین تجــارب این بحث در 
کشورهایی همچون اســپانیا، انگلیس، هلند اســت که در قالب 
جنبش نوشهرگرایی به این مقوله پرداخته اند. شهرهای این کشورها 
توانسته اند اصالت بخش مرکزی شهر و خیابان های خاص خود را 
حفظ کنند، خیابان چهارباغ اصفهان هم از این امر مستثنی نیست، 
درواقع این خیابان عالوه بر اینکه در بخش مرکزی شهر قرار دارد، 
دارای عناصر هویتی شهر اســت که باید هویت این خیابان حفظ 
شود.وی اضافه می کند: رویکرد پیاده راه ها به حفظ هویت خیابان 
چهارباغ کمک می کند؛ برای هر خیابان نمی توان این بحث را دنبال 
کرد، بلکه خیابان موردنظر باید دارای ویژگی های خاص باشــد، 
عالوه بر اینکه خیابان باید دارای هویت و عناصر هویتی شهر و دارای 

فرصت هایی باشد که بتوان آن را به پیاده راه تبدیل کرد.

تنها یک دســتگاه متولی مســائل اجتماعــی و فرهنگی
 چهارباغ نیست

مســعود مهدویان فر، مدیــرکل دفتر امور اجتماعــی و فرهنگی 
اســتانداری اصفهان به خبرنگار ایمنا می گوید: باید برای توسعه 
زیرســاخت های تفریحی، اوقات فراغت و هیجانی برای عموم 
شــهروندان به ویژه جوانان و نوجوانان برنامه داشــت و طبیعی 
اســت در اثر فقدان یا کم بودن این زیرســاخت ها، شهروندان با 
مسائل و مشکالتی روبه رو خواهند شد به همین خاطر تامین این 

زیرساخت ها یک اصل و سیاست مهم در مدیریت شهری است.
وی می افزایــد: عــالوه بــر اقدام های خوبــی کــه در این گذر 
فرهنگی توسط شــهرداری اتفاق افتاده اما با توجه به کم بودن 
زیرساخت های تفریحی و هیجانی در شهر اصفهان، بهتر است 
در محــور چهارباغ زیرســاخت های اوقات فراغــت، تفریحی 
و هیجانی بیشــتری در نظر گرفته شــود تا شــاهد معضالت 
کمتری در این محور باشــیم.مدیرکل دفتر امــور اجتماعی و 

فرهنگی استانداری اصفهان تصریح می کند: محور چهارباغ با 
توجه به پتانســیل باال و اقدامات مناسبی که توسط شهرداری 
اصفهان برای این گــذر فرهنگی صورت گرفته اســت، نیاز به 
توسعه زیرساخت های گردشگری و تفریحی به ویژه با رویکرد 
غنی ســازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان دارد.وی اضافه 
می کند: برای رفع و کاهش مسائل اجتماعی و فرهنگی تنها یک 
دستگاه متولی آن نیســت و به طورقطع هم نمی توان برای رفع 
معضل ها و مســائل اجتماعی و فرهنگی چهارباغ از شهرداری 
انتظار بیشتری برای رفع همه این مسائل ها داشت؛ بلکه بنابر 
وظایف ذاتی دستگاه ها، بسیاری از دستگاه های اجرایی استان 
و شهر اصفهان برای کاهش و رفع معضل چهارباغ دخیل هستند 
ضمن اینکه نه تنهــا در محور چهارباغ بلکه بــرای کاهش و رفع 
معضالت شهری و اســتان نیازمند هم افزایی و همکاری های 
بین بخشی دســتگاه ها با یکدیگر هســتیم.مهدویان فر تاکید 
می کند: نباید انتظار داشــت که شــهرداری اصفهان تنها متولی 
اجرای برنامه های فرهنگی، تفریحی و اوقات فراغت باشد بلکه 
نیاز است تمام دستگاه های اجرایی که در این حوزه وظایف ذاتی 
دارند با شهرداری همکاری های الزم را داشــته باشند و در کنار 
شــهرداری اقدام به برنامه ریزی و اجرای فعالیت های متنوع 
فرهنگی، اجتماعی و مذهبی کنند.وی اظهار می کند: وقتی برای 
عرصه های مختلف فرهنگی و اجتماعی متناسب با کالبد شهر 
برنامه ای طراحی نشــود، باعث می شود محیط های شهری به 
جهت جذابیت ها، دسترس پذیری یا شاخص های مختلف دیگر، 
موردنظر برخی از گروه ها و تجمع هــای جوانان و نوجوانان قرار 
بگیرد که مصداق عینی آن را می توان در محور چهارباغ مشاهده 
کرد. به همین خاطر نمی توان نقد کرد که وجود بیش ازحد جوانان 
در چهارباغ یک آســیب است بلکه آســیب جدی به خاطر نبود 
برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی اســت که نتوانستیم نیازهای 

جوانان در حوزه فرهنگی، اجتماعی را تامین کنیم.

چهره روزاخبار

شهردار اصفهان:

پارکینگ زیرسطحی توحید، 
ابتدای مهرماه تکمیل می شود

شهردار اصفهان گفت: درصدد هستیم پارکینگ 
زیرســطحی خیابان توحید را همزمان با آغاز 
سال تحصیلی جدید به بهره برداری برسانیم تا 
این خیابان بازگشایی شود و دیگر شاهد حجم 

ترافیکی در این نقطه از شهر نباشیم.
علی قاسم زاده اظهار کرد: پیرو جلسات بررسی 
پیشــرفت پروژه های عمرانی شهرداری که هر 
دو هفته یک بار برگزار می شود، پروژه پارکینگ 
زیرسطحی خیابان توحید مورد بررسی و ارزیابی 
قرار گرفــت.وی ادامه داد: درصدد هســتیم با 
همت معاونت عمران شهری شــهرداری این 
پارکینگ زیرسطحی را تا اول مهرماه، همزمان 
با آغاز ســال تحصیلی جدید تکمیل کنیم و به 
بهره برداری برسانیم تا خیابان توحید بازگشایی 
شود و دیگر شاهد حجم ترافیکی در این نقطه 
از شهر نباشیم.شــهردار اصفهان با بیان اینکه 
تکمیل پروژه های عمرانی شــهر به هماهنگی 
و همکاری تیمی نیاز دارد، تصریح کرد: در این 
راستا معاونت های مالی و اقتصادی شهرداری 
و شهرســازی باید در قالب یک تیــم، حامی 
حوزه عمرانی شــهر باشــد تا معاونت عمران، 
پیمانکاران و سازمان عمرانی شهرداری اصفهان 
نیز با سرعت فرایند پروژه ها را پیش ببرند.وی 
با تاکید بر اینکه شــهرداری اصفهان در گذشته 
اثبات کرده اســت که توانایی انجام پروژه های 
بزرگ عمرانی را در سطح شهر دارد، خاطرنشان 
کرد: گرچه وجود مباحث اقتصادی و مالی چند 
سال گذشــته مانع از انجام برخی از فعالیت ها 
در این ابعاد شده اســت، بنابراین نباید توانایی 
حوزه عمرانی شهرداری را محدود به پروژه های 
کوچک دانست.قاســم زاده با بیــان اینکه در 
جلسه اخیر ،روند پیشــرفت و موانع موجود بر 
سر تکمیل سه پروژه رینگ چهارم حفاظتی، پل 
اندیشه و پل شهدای ورزشکار مورد بررسی قرار 
گرفت، اظهار کرد: در جلسات بررسی پروژه های 
عمرانی شهر، راهکارهای الزم در خصوص بهبود 
وضعیت پروژه های عمرانــی، موانع موجود بر 
سر راه اجرای پروژه ها و افزایش رضایت مندی 

شهروندان ارائه می شود.

جشن خانوادگی عفاف 
در میدان نقش جهان

جشــن عفــاف و حجاب بــا عنوان 
»اصفهان بــه رنگ خــدا« با حضور 
پرشور خانواده های اصفهانی عصر سه 
شنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۱در میدان امام)ره( 
برگزار شــد. هم خوانی سرود سالم 
فرمانده و اجرای صابر خراســانی و 
حامد محضر نیــا از برنامه های این 

مراسم بود.

عکس خبر

نایب رییس شورای شهر اصفهان:

پروانه ساختمانی در کمترین زمان ممکن صادر می شود
نایب رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه اکنون بیش از ۱۶۰ خدمت به صورت غیرحضوری در شــهرداری ارائه می شود، گفت: نمونه شاخص خدمات 
غیرحضوری در شهرداری اصفهان، صدور الکترونیکی پروانه ساختمانی است که در این رابطه به شهروندان قول می دهیم پروانه ساخت را در کمترین زمان ممکن صادر 
کنیم.ابوالفضل قربانی در یک برنامه برخط رادیویی با بیان اینکه فناوری اطالعات یکی از موضوعات مهم در اداره شهرها به ویژه شهرهای بزرگ محسوب می شود، اظهار 
کرد: برای ارائه خدمات با کیفیت و با سرعت بیشتر در شهری مانند اصفهان که بالغ بر دو میلیون نفر جمعیت در آن زندگی می کنند و به لحاظ طول و عرض جغرافیایی 
دارای وسعت بسیار زیادی است، باید از ابزار روز استفاده کنیم.وی با تاکید بر اینکه از دیرباز استفاده از فناوری اطالعات در مدیریت شهری اصفهان مورد توجه بوده و عمر 
۳۰ ساله دارد، گفت: از لحاظ ارائه مباحث نرم افزاری مختلف و توسعه سخت افزاری در مجموعه مدیریت شهر و شهرداری جزو شهرهای پیشرفته در سطح کشور هستیم 
و از این جهت وضعیت شهر اصفهان مطلوب است.نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به فراهم کردن بستر فیبر نوری در مجموعه شهرداری، تصریح کرد: 
برای نخستین بار در کشور، شهرداری اصفهان توانست از بستر فیبر نوری استفاده کند؛ با این اقدام امکان بسیار خوبی در اختیار مجموعه مدیریت شهر و شهروندان قرار 
داده شد تا بتوانند اقدامات الزم راحت تر انجام دهند، در واقع بیشترین بروز و ظهور این موضوع را در ارائه خدمات به مردم در قالب خدمات غیرحضوری مشاهده می کنیم.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: مجموعه 
مدیریت شهری به منظور تامین رفاه شهروندان عزم 
جدی برای رفع مشــکالت دارد، اما نکته قابل تامل 
ضرورت حمایت دیگر دســتگاه ها و ارگان ها در این 
مسیر به شهرداری است.محمد نورصالحی در جلسه 
بررسی پروژه های شاخص عمرانی شهرداری اصفهان 
که در محل پروژه پارکینگ خیابان توحید برگزار شد، 
اظهار کرد: روند اجرای پروژه رینگ حفاظتی شهر کند 
شده و مربوط به آزادسازی پالک ها، اراضی و امالک 

در طول مسیر پروژه است.وی ادامه داد: برای تسریع 
در اجرای این پروژه و آزادسازی پالک های این مسیر 
می طلبد حوزه مالی و اقتصادی شهرداری جدی تر و 
قوی تر ورود کند.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان 
با اشــاره به روند اجرایی پروژه پارکینگ زیرسطحی 
خیابان توحید، تصریح کرد: اجرای این پروژه از برنامه 
زمان بندی عقب است، در این راستا در جلسه اخیر با 
توجه به حساسیت این نقطه در مرکزیت شهر و حجم 
ترافیکی، تاکید بسیاری بر تکمیل و بهره برداری سریع 
آن شد.وی خاطرنشان کرد: برای بررسی دقیق تر، ارائه 
راهکارهای عملیاتی جهت رفع موانع پیشرفت و تامین 
نیازهای مالی دو پروژه رینــگ حفاظتی و پارکینگ 
زیرسطحی توحید جلسه ای به صورت ویژه با شهردار و 

معاونان مربوطه برگزار خواهد شد.نورصالحی اضافه 
کرد: اجرای پروژه های عمرانی در شرایط فعلی با توجه 
به افزایش هزینه ها، قیمت هــای مصالح و نجومی 
شدن قیمت امالک و اراضی کار بسیار سختی است و 
به  رغم تالش تمام حوزه های شهرداری، اجرای طرح 
کمی با کندی پیش می رود.وی ادامه داد: مجموعه 
مدیریت شهری به منظور تامین رفاه شهروندان عزم 
جدی برای رفع مشکالت شهری دارد، اما نکته قابل 
تامل، ضرورت حمایت دیگر دســتگاه ها و ارگان ها 
در این مسیر به شهرداری اســت، به عنوان مثال در 
پروژه حلقه حفاظتی شهر موارد متعددی وجود دارد 
که به همراهی مجموعه هایی همچون اســتانداری، 

کمیسیون ماده ۵ نیاز داریم.

رییس شورای شهر اصفهان:

مدیریت شهری عزم جدی برای رفع مشکالت دارد
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چاپخانه: نشر فرهنگ           آدرس: اهواز. شهرک صنعتی شماره 4. چاپخانه نشر فرهنگ

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: آمار مبتالیان به کووید1۹ در مناطق 
تحت پوشش این دانشگاه، روند افزایشی پیدا کرده و با شناسایی 70 بیمار جدید 
طی 24 ساعت منتهی به چهارشنبه، آمار مبتالیان طی دوره فراگیری کووید 1۹ در 
این منطقه به رقم 65 هزار و 883 نفر رسیده است.کورش ساکی اظهار کرد: طی 
24 ساعت گذشته هشت بیمار جدید حاد تنفسی در مراکز درمانی شهرستان های 
کاشان و آران و بیدگل بستری شــده اند که آمار بستری ها به 31 بیمار در فاصله 
سنی 34 تا 87 ســال رسید.وی افزود: درصد پوشــش واکسن های کووید1۹ 
برای گروه سنی باالی 5 سال، نوبت اول 77.77 درصد،  نوبت دوم 71.07  درصد 
و پوشش نوبت سوم برای افراد باالی18ســال به 35.77 درصد رسیده است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کاشــان، تصریح کرد: با توجه به شرایط جدید 
همه گیری بیماری کووید-1۹ حتی االمکان از برگزاری مراسم تجمعی خودداری 
و شهروندان در صورت داشتن عالئم بیماری مثل  سرفه، آبریزش بینی، ضعف 
و بی حالی، اسهال و استفراغ ، در جمع حاضر نشــوند.وی تاکید کرد: حضور در 
مکان های سرپوشیده، شلوغ و بدون تهویه یکی از راه های اصلی انتقال بیماری 

است و به هموطنان سفارش می شود که در صورت شرکت در تجمع ها، حتما از 
ماسک استفاده و حداقل فاصله یک و نیم متر را از دیگران رعایت کنند و سجاده 
و مهر شخصی به همراه داشته باشند.ساکی گفت: کاهش استفاده شهروندان از 
ماسک و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی، مهم ترین علت شیوع کروناست. 
بنابراین شهروندان برای محافظت از خود و گروه های پرخطر جامعه، از روبوسی، 
دســت دادن و در آغوش گرفتن دیگران پرهیز کرده و دست های خود را به طور 
مرتب با آب و صابون بشویند.سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کاشان، افزود: با 
توجه به افزایش میزان ابتال و مرگ ناشی ازکرونا در کشورهای مختلف جهان طی 
هفته گذشته و احتمال انتقال این وضعیت به کشورمان، برای مصونیت در برابر 
ویروس کرونا، تزریق دز یادآور بعد از شــش ماه از آخرین تزریق واکسن، مورد 
تاکید است.وی تصریح کرد: مهم ترین رکن در تزریق دز یادآور، در دسترس ترین 
واکسن است و در صورت مشاهده هرگونه عالئم اولیه، استفاده سریع ازماسک 
برای جلوگیری از سرایت به سایر افراد و همزمان مشاوره و مراجعه جهت درمان 

به پزشک مورد تاکید است.

رییس شبکه بهداشــت و درمان شهرســتان فریدن گفت: اینکه برخی ادعا 
می کنند چون واردات واکسن مدت زیادی است انجام نشده به همین دلیل 
واکسن های تاریخ گذشته تزریق می شــود به هیچ وجه صحت ندارد و نباید 

به این شایعات توجه کرد.
عباسعلی عبداللهی در گفت وگو با ایســنا درباره وضعیت کرونا در شهرستان 
فریدن، اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت شهرستان از نظر رنگ بندی کرونایی 
آبی است و با اقداماتی که انجام داده ایم وضعیت خوب و قابل قبولی داریم 
و مــردم همراهی خوبی بــا دســتگاه های اجرایی در رعایــت پروتکل های 

بهداشتی دارند.
وی افزود: چند جلسه کارساز به منظور مقابله موثر با کرونا برگزار کردیم که در 

این جلسات بر پیشگیری و رعایت پروتکل های بهداشتی تاکید شد.
رییس شبکه بهداشت و درمان شهرســتان فریدن، گفت: واکسیناسیون در 

شهرستان با قوت در حال انجام است و با فراخوانی که دادیم گروه های پرخطر 
در اولویت تزریق دز یادآور هستند و هیچ مشــکلی در این باره نداریم. مردم 
استقبال خوبی از واکسیناســیون کرده اند و تزریق واکسن در این شهرستان 
در مقایسه با دیگر شهرستان ها متوسط اســت.عبداللهی تصریح کرد: اینکه 
برخی ادعا می کنند چون واردات واکســن مدت زیادی است انجام نشده به 
همین دلیل واکسن های تاریخ گذشــته تزریق می شود به هیچ وجه صحت 
ندارد و نباید به این شایعات توجه کرد.وی خاطرنشان کرد: انتظار داریم مردم 
اقداماتی از قبیل زدن ماسک، رعایت فاصله اجتماعی، شستن مرتب دست ها 
و لغو دورهمی ها را جدی بگیرند. اکنون از برگزاری مراسم ترحیم و عروسی 
به شــکل مفصل در فریدن جلوگیری می شــود و تنها به شکل محدود مردم 
می توانند مراسم ترحیم برگزار کنند. ازدحام زیاد سبب شیوع بیشتر ویروس 

کرونا می شود و شهروندان باید به این مهم توجه کنند.

عضو ستاد ملی کرونا با بیان اینکه سرعت انتقال سویه های جدید بسیار بیشتر از 
سویه های قبل است و به سرعت افراد را مبتال می کند، گفت: براساس تخمین ها 
و پیش بینی ها در مرداد و شهریورماه به پیک جدید کرونا خواهیم رسید.مینو 
 4.BA محرز در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: به علت انتشار سویه های
و BA.5 که در اروپا و آمریکا نیز شــایع اســت، هر روز بر تعداد بیماران مبتال 
به بیماری کرونا افزوده می شــود، سرعت انتقال ســویه های جدید بیشتر از 
سویه های قبل است و به سرعت افراد را مبتال می کند.وی با بیان اینکه عالئم و 
تاثیر ابتال به این سویه ها برای افراد دارای بیماری های زمینه ای شدیدتر است، 
افزود: افرادی که به نوبت یادآور واکسن رسیده اند، برای تکمیل واکسیناسیون 
خود با واکسن های در دسترس اقدام کنند.عضو کمیته علمی ستاد ملی کرونا 
با بیان اینکه کشور آمادگی انجام و تکمیل واکسیناسیون کرونا را دارد، ادامه داد: 
درحال حاضر دوز چهارم واکسن کرونا برای همه افراد و افراد با سن باال یا دارای 

بیماری زمینه ای تزریق می شود.

   تکمیل واکسیناسیون و تزریق دوز سوم اولویتی مهم
وی تصریح کرد: افرادی که فاصله زمانی زیادی از تزریق دز دوم آن ها می گذرد؛ 

اما دز سوم را تزریق نکرده اند، ابتدا برای تزریق دز سوم مراجعه کنند.محرز با بیان 
اینکه تعداد افراد مبتال به بیماری کرونا طی هفته آینده بیشتر خواهد شد، اضافه 
کرد: براساس تخمین ها و پیش بینی ها در مرداد و شهریورماه به پیک بعدی 
کرونا خواهیم رسید.وی با بیان اینکه بیشتر بیماران سرپایی از افرادی هستند 
که واکسن تزریق کرده اند اما دارای بیماری زمینه ای هستند، گفت: این افراد 

به عالئم خود توجه زیادی ندارند و تفکر آن ها بر ابتال  به سرماخوردگی است.

   لزوم توجه به رعایت دستورات بهداشتی
وی با بیان اینکه در صورتی که واکسیناســیون در مقابــل بیماری کرونا انجام 
نمی شد ابتال به سویه امیکرون در کشور بیشتر می شد، ادامه داد: درحال حاضر 
باید اصل پیشگیری از ابتال در دستور کار قرار گیرد و افراد واکسیناسیون و تکمیل 
مراحل آن و استفاده از ماسک، رعایت اصول بهداشتی و رعایت فاصله اجتماعی 
را مورد توجه قرار دهند.وی با بیان اینکه با افزایش تعداد ابتال، تعداد بستری ها و 
فوتی ها نیز افزایش می یابد، خاطرنشان کرد: این یک اصل است که با افزایش 
بیماران مبتال به بیماری کرونا، افراد با سن باال و دارای بیماری زمینه ای که نسبت 

به واکسیناسیون اقدام نکرده اند، متوجه خطر بیشتری هستند.

شناسایی ۷۰ بیمار کرونایی در یک شبانه روز در کاشان

رییس شبکه بهداشت و درمان فریدن:

تزریق واکسن های تاریخ گذشته صحت ندارد

عضو ستاد ملی کرونا خبر داد:

وقوع پیک جدید کرونا در مرداد و شهریورماه

منا
 ای

ع :
منب
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