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استقبال باشکوه نصف جهان از بزرگ ترین عید شیعیان؛

به اذن عالی اعلی، به احترام علی)ع(
7

عید سعید غدری خم ، عید والیت را تبریک می گوییم

آگهی مناقصه های عمومی یک مرحله ای شماره 4010/1009 و 4010/1010

 شرکت برق منطقه ای )شماره های 2001001188000020 و 2001001188000019 در سامانه ستاد(
اصفهان

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهانم الف:1351776

نوبت اول

موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمین شرکت 

در مناقصه)ریال(
شرط ورود

4010/1009

افزایش ارتفاع جوشکاری 
پیچ و مهره دکل های برق دار 
خطوط انتقال و فوق توزیع 

شرکت برق منطقه ای اصفهان

3/020/000/000

دارا بودن گواهینامه صالحیت 
پیمانکاری معتبر با حداقل 

رتبه 5 در رشته نیرو از سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی

4010/1010

خرید کسری تجهیزات و انجام 
عملیات اجرایی جابجایی مسیر 
خط چهار مداره 230/63 کیلو 
ولت چهلستون –شهرک رازی

2/280/000/000

دارا بودن گواهینامه صالحیت 
پیمانکاری معتبر با حداقل 

رتبه 5 در رشته نیرو از سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی

 نوع تضمین شــرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد به شماره شــبا IR330100004101101430230298 نزد بانک مرکزی با مبلغ 
فوق الذکر در وجه شرکت برق منطقه ای اصفهان 

نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به »سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت)ســتاد(« به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. )تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ســاعات اداری روزهای کاری با شماره 

)031-36277687

مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/04/26 تا ساعت 16:00 روز پنجشنبه مورخ 1401/05/06 
جلسه توجیهی مناقصه 4010/1010 : حضور نمایندگان مجاز شرکتها )همراه با معرفی نامه( در جلسه توجیهی که در روز یکشنبه مورخ 1401/05/09  ساعت 

09:00 صبح در محل پست 63 کیلو ولت مهیار الزامی بوده و عدم حضور بمنزله انصراف از شرکت در مناقصه خواهد بود.

جلسه توجیهی مناقصه 4010/1009 : حضور نمایندگان مجاز شرکتها )همراه با معرفی نامه( در جلسه توجیهی که در روز دوشنبه مورخ 1401/05/10 ساعت 
10:00 صبح در محل سالن جلسات معاونت بهره برداری واقع در بلوار شفق الزامی بوده و عدم حضور بمنزله انصراف از شرکت در مناقصه خواهد بود.

مهلت و محل تحویل اســناد مناقصه: نسخه الکترونیکی کلیه مدارک و مســتندات اسناد مناقصه بایستی حداکثر تا ســاعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 
1401/05/24 در »سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(« بارگذاری و نسخه فیزیکی )شامل ضمانتنامه( نیز در موعد مذکور به آدرس: اصفهان،خیابان 

چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان تحویل گردد.

زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/05/25 – سالن کمیسیون معامالت ساختمان معاونت مالی و پشتیبانی 
شرکت برق منطقه ای اصفهان

شرایط مناقصه:
- به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

ضمنا می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید
www.setadiran.ir               www.erec.co.ir                www.tavanir.org.ir              http://iets.mporg.ir

جناب آاقی مجید حبیبیان 
اقئم مقام محترم شرکت آبفای اصفهان

انتصاب شایســته جنابعالی با حفظ ســمت به  عنوان سرپرســت دفتر روابــط عمومی و 

آموزش همگانی شرکت آبفای استان اصفهان را تبریک گفته و برای شما موفقیت روزافزون 

و توفیق خدمتگزاری مستمر را از درگاه خداوند مسئلت داریم.

 روزانهم زاینده رود

فراخوان اجرای بخشی از مجموعه نگهداری حیوانات بال صاحب

مناقصه عمومی یک مرحله ای)نوبت دوم(

سعید ابریشمی راد –شهردار شاهین شهر م الف:1351903 

چاپ اول

شهرداری شاهین شهر در نظر دارد فراخوان اجرای بخشی از مجموعه نگهداری حیوانات 
بالصاحب به شــماره 2001094734000023 را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت بر گزار نماید.کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا 
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد.متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم 
عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت 

برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانی:

- تاریخ انتشار فراخوان: 1401/04/23
- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/05/13

- مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/05/24
- زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/05/25

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار )شرکت در مناقصه(:
ضمانتنامه بانکی/ فیش نقدی به مبلغ 500/000/000 ریال

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 
شاهین شهر میدان فاطمیه شهرداری مرکزی – 03145225200

عکس روز

عید غدیر در جبهه
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انگلیس، سفیر  روسیه را فراخواند
به دنبال مرگ یک نیروی انگلیسی در حد فاصل روسیه و اوکراین، لندن سفیر مسکو را فراخواند.

 وزارت خارجه انگلیس، »آندری کلین« سفیر روســیه در انگلیس، را به ادعای نگرانی عمیق درباره 
مرگ یک نیروی انگلیسی در بخشــی از اوکراین که تحت کنترل روسیه است، فراخواند.به گزارش 
رویترز، »لیز تراس« وزیرخارجه انگلیس در بیانیه خود با اشاره به مرگ این نیروی انگلیسی گفت: 
»از شنیدن گزارش های مرگ یک نیروی کمک انگلیس در مناطقی که در کنترل روسیه است، شوکه 
شدم. روسیه باید مسئولیت تمام و کمال این اقدام را بپذیرد. افرادی که مسئول این قتل هستند باید 
محکوم شوند.« پیش تر یک مقام رسمی جمهوری دونتسک مرگ »پل اوری« ۴۵ ساله را اعالم کرد، 
نیرویی که انگلیس ادعا می کند نیروی بشردوستانه این کشور است و هیچ ارتباط نظامی نداشت. 
سازمان خیریه انگلیسی »پرزیدیوم« هم مرگ اوری را تایید کرد و گفت او نیروی نظامی نبوده است.

 

مخالفت هند با پیشنهاد آمریکا برای تحریم کشتی های روسی
دولت هند حاضر نشد پیشنهاد کنسولگری آمریکا در بمبئی برای تحریم کشتی های روسی را بپذیرد.

به نقل از کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران، بر اســاس اعالم شــبکه تلویزیونی المیادین، هند 
درخواست آمریکا برای تحریم کشتی های روسی را رد کرد.دولت هند حاضر نشد پیشنهاد کنسولگری 
آمریکا در بمبئی برای تحریم کشتی های روسی را بپذیرد.هند بر حق حاکمیت کامل این کشور برای 
انتخاب شرکای جهانی دهلی نو و معامله با آن ها برای تامین منافع ملی هند، تاکید کرد. شرکت بندر 
بمبئی از وزارت امور خارجه هند خواسته بود به درخواست آمریکا پاسخ دهد. هند تاکید کرد مانع از 

ورود کشتی های هیچ کشوری به بنادر خودش نخواهد شد.

 روسیه، 384 عضو پارلمان ژاپن را تحریم کرد
وزارت امور خارجه روسیه روز جمعه اعالم کرد که 38۴ عضو پارلمان ژاپن را به لیست تحریم های خود 
افزوده است. وزارت امور خارجه روسیه روز جمعه 38۴ عضو پارلمان ژاپن را تحریم کرد.این تحریم ها 
در حالی اعمال می شود که »فومیو کیشیدا« نخست وزیر ژاپن ماه پیش از اعمال تحریم علیه روسیه 
به دلیل حمله به اوکراین خبر داده بود.نخست وزیر ژاپن دایره تحریم ها علیه روسیه را توسعه داده و 
هرگونه صادرات به شرکت های نظامی روسی را تحریم کرده و 1۴0 مقام روسیه را به لیست تحریم های 
این کشور اضافه کرد.وی گفته بود: »حمله روسیه به اوکراین مشکل اروپایی ها به شمار نمی آید و باید 

به طرف روسی نشان داد که حمله نظامی این کشور به اوکراین پیامدهایی به همراه دارد«.
 

آمریکا: 

انتظار نداریم عربستان تولید نفت خود را فوری افزایش دهد
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی دولت بایدن اعالم کرد که انتظار نداریم عربستان سعودی تولید 
نفت خود را فوری افزایش دهد.جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز جمعه به وقت محلی 
در جمع خبرنگاران در جده عربستان سعودی در اظهاراتی که انتظارات از سفر جو بایدن به عربستان 
را کاهش داد، گفت که  ایاالت متحده انتظار ندارد عربستان سعودی فورا تولید نفت خود را افزایش 
دهد و  منتظر نتیجه نشست بعدی اوپک پالس در سوم ماه اوت است.سالیوان گفت: فکر نمی کنم 
باید منتظر بیانیه خاصی در عربســتان به صورت دوجانبه باشــیم، زیرا معتقدیم که هرگونه اقدام 
بیشتر برای اطمینان از وجود منابع کافی انرژی برای محافظت از سالمت اقتصاد جهانی، در قالب 
 اوپک پالس انجام خواهد شد.وی افزود که هیئت آمریکایی به ریاست جو بایدن، رییس جمهوری

  این کشور در ســفر خود به عربستان ســعودی درباره احتمال افزایش تولید نفت ریاض گفت وگو 
 خواهد کرد.مشــاور امنیت ملی دولــت بایدن افــزود: ما در این نشســت دربــاره امنیت انرژی 

گفت وگو  می کنیم.

وزیر خارجه اردن:

 تمام کشورهای عربی، خواهان روابط سالم با ایران هستند 

وزیر خارجه اردن بار دیگر با تاکید بر اینکه گفت وگو بهترین راه حل برای از 
بین بردن تنش هاست، گفت که کشورش و تمام کشورهای عربی خواهان 
روابط سالم با ایران هستند.ایمن الصفدی، وزیر خارجه اردن در گفت وگو با 
پایگاه خبری الشرق تاکید کرد: اردن و تمام کشورهای عربی خواهان روابط 
سالم با ایران هستند؛ روابطی که مبتنی بر حسن همجواری، احترام متقابل 
و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر باشد.به گزارش ایسنا، وی تاکید کرد 
که»گفت وگو« بهترین راه حل برای از بین بردن تمام تنش هاســت.وزیر 
خارجه اردن گفت: منطقه خاورمیانه بــه اندازه کافی بحران دارد و نیازی به 
تنش های بیشتر نداریم بنابراین نیازمند راه حل واقعی برای عوامل ایجاد 
تنش هستیم تا به روابط سالم با ایران برسیم؛ روابطی که همه ما خواهان 
آن هستیم.ایمن الصفدی در حاشیه نشست وزرای خارجه اتحادیه عرب 
در بیروت نیز در گفت وگو با روزنامه النهار در پاســخ به سوالی درخصوص 
اختالفات با ایران گفته بود: همه ما خواهان روابط خوب با ایران هستیم و 
برای تحقق این مسئله باید دالیل این تنش ها حل شود، ما بار دیگر از اینجا 
اعالم می کنیم که همواره خواهان گفت وگویی هســتیم که تمام مسائل را 
شامل شود تا به مرحله ثبات و همکاری برسیم.وی در پاسخ به این سوال 
که وزرای کشورهای عربی در خصوص این مسئله اختالف نظر ندارند، تاکید 
کرد: درخصوص اولویت ها اختالف نظری وجود ندارد به این معنا که همه 
ما در مسئله ثبات و امنیت در منطقه خلیج)فارس( می ایستیم و امنیت 

آن بخشی از امنیت ماست. ما نمی گوییم که اختالفات ایرانی عربی وجود 
ندارد، وجود دارد اما همه ما مسئوالن عربی خواهان عبور از این اختالفات 
از طریق برگزاری گفت وگوهای صریح و شفاف هستیم به گونه ای که همه 
مسائل را روی میز قرار دهیم و برای حل اختالفات رایزنی کنیم در غیر این 
صورت این بحران ها ادامه خواهد داشت و منطقه بهای آن را پرداخت می 
کند.وزیر خارجه اردن درخصوص تشکیل ناتوی منطقه ای و اظهارات پادشاه 
این کشور در این خصوص تاکید کرد: ملک عبدا... این مسئله را مطرح نکرد 
بلکه طی گفت وگویی درخصوص تشکیل مکانیزمی شبیه به ناتو در منطقه 
عربی از او سوال شد و ما موافق هر طرحی هستیم که در راستای همکاری 
های عربی باشــد. بنابراین ما در کنار هر نوع طرحی هستیم که در مقابله 
با چالش ها و تروریسم و ... باشــد. چیزی که در رسانه ها اعالم شد به ما 
پیشنهاد نشده، طرح منطقه ای که اسراییل بخشی از آن باشد به ما پیشنهاد 
نشده است. ما به دنبال ایجاد ائتالف علیه کسی نیستیم بلکه به دنبال ایجاد 
مکانیزم های مشترک هستیم.وی در پاسخ به این سوال که برخی ها می 
گویند این یک طرح عربی -اسراییلی برای مقابله با ایران است، گفت: این 
مسئله اساسا مطرح نشده و چیزی که در اردن اعالم شده است تشکیل یک 
ائتالف عربی مشترک برای مقابله با چالش های مشترک است. بنابراین 
ما بخشی از ائتالف عربی- اسراییلی علیه ایران نخواهیم بود و این مسئله 
به ما پیشنهاد نشده  و در نشست سران عربی با جو بایدن، رییس جمهور 

آمریکا که قرار است در عربستان برگزار شــود نیز مطرح نخواهد شد.وی 
همچنین در گفت وگو با شبکه الجزیره تاکید کرد که هیچ گونه بحث و گفت 
وگویی درخصوص تشکیل ائتالف نظامی منطقه ای با مشارکت اسراییل 
مطرح نشده و این مسئله جزو برنامه های سفر جو بایدن، رییس جمهور 
آمریکا به منطقه نیست.چیزی که در این راستا مطرح شده است این بود 
که یک رسانه از عبدا... دوم، پادشاه اردن سوالی مبنی بر اینکه »آیا شما از 
تاسیس یک ائتالف دفاعی عربی حمایت می کنید« و طبیعی است که اردن 
از هرگونه اقدام عربی مشترک چه دفاعی باشد چه امنیتی و چه اقتصادی 
حمایت می کند.بنابراین وزیر خارجه اردن با این اظهارات گزارش های رسانه 
ای غربی و اســراییلی مبنی بر عزم تل آویو و برخی کشورهای عربی برای 
ایجاد ائتالف نظامی مشترک با کمک آمریکا به منظور مقابله با ایران را رد 
کرد.وزیر خارجه اردن همچنین تاکید کرد که تمام کشورهای عربی خواهان 
روابط خوب با ایران هســتند و برای رســیدن به این مرحله نیازمند گفت 
وگوهایی هستیم که تمام دالیل تنش را از بین ببرد.اخیرا نیز بشر الخصاونه، 
نخست وزیر اردن در اظهاراتی گفت که هیچ گاه با ایران به عنوان یک منبع 
تهدید علیه امنیت ملی خود تعامل نکرده ایم.وی خاطرنشان کرد که شدت 
تهدیدات ایران علیه کشورهای همجوار کاهش یافته است و ما نسبت به 
این امر خشنود هستیم. نخست وزیر اردن گفت  کشورش خواهان روابط 

خوب با ایران است.

 روزنامه شرق گفت وگوی مفصلی با لوان جاگاریان، 
سفیر روسیه در تهران انجام داده است. جاگاریان در 
بخشی از این مصاحبه گفت: »... ما همیشه در کنار 
ایران بوده ایم و اعالم کرده ایم اگــر ایران و آمریکا به 
نوعی به توافق برسند، ما هم حمایت شان می کنیم. 
متاسفانه حرف هایی که شــنیده می شود، ادعاهای 
پوچ غربی هاست که بعضی از ایرانی ها هم آن را تکرار 
می کنند. بنابراین من رسما به عنوان یک سفیر تاکید 
می کنم که اصال به حرف آنها اعتماد نداشــته باشید. 
هر قراردادی که بین ایران و آمریکا صورت بگیرد و به 
اتحادیه اروپا کمک کند، صددرصد ما هم حمایتش 
می کنیــم.دوم اینکه یادتان باشــد وقتــی آمریکا 
غیرقانونی از برجام خارج شد، ما محکومش کردیم و 

گفتیم این اقدام غیرقانونی است اما دوستان اروپایی 
شــما چه کار کردند؟ فقط اظهار تاسف. دولت های 
غربی فقط هدف شان این است که ارزش های پوچ 
خود مانند همجنس بازی و چیزهای خیلی کثیف را به 
ایران بیاورند ولی ما مخالفت می کنیم. در ساختارهای 
بین المللی، ما و ایران چه درخصوص حقوق بشر و چه 
درخصوص مسائل دیگر از یکدیگر حمایت می کنیم؛ 
چون ما هر دو درحال حاضر در یک ســنگر هستیم.

سفیر روسیه در بخش دیگری از صحبت های خود 
گفته: نه فقط ایران بلکه همه کشورهای دنیا ارزش های 
خودشان را دارند؛ پس چرا ما باید ارزش های دیگری 
را بپذیریم. درخصوص ســفر روس ها بــه ایران هم 
من این گونه نگفتم. گفتم توریســت های روســی 

دسته جمعی به ایران نمی آیند. این یک هشدار برای 
گردشــگران روس خانم بود که بدانند باید حجاب را 
رعایت کنند؛ چراکه ما برای قوانین داخلی ایران احترام 
قائلیم. برای مثال مشروب در ایران مثل کشورهای 
خلیج فارس ممنوع است. بنابراین من گفتم این را 
قبل از اینکه به ایران سفر کنید، مدنظر بگیرید. مگر 
چیزهای غلطی گفتم؟ مشــروب اینجا مجاز است؟ 
بی حجاب بودن اینجا مجاز اســت؟ پــس چرا به ما 

حمله کردند؟ 

سفیر روسیه در تهران:

ایران به روسیه بدهکار است

انتقاد روزنامه جمهوری اسالمی از تروریست خواندن سپاه توسط»بایدن«:

 حاج قاسم سلیمانی، نماد ضدتروریسم بودن سپاه بود
روزنامه جمهوری اسالمی در سرمقاله خود نوشت: جو بایدن، رییس جمهور آمریکا که با هدف بلعیدن نفت عربستان به منطقه سفر کرده، در مرحله اول این سفر در 
گفت وگو با کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی با به زبان آوردن سخنانی درباره توافق  با جمهوری اسالمی ایران درخصوص برجام تالش کرد سیاستی متفاوت با 
آنچه مطلوب سران رژیم صهیونیستی است را به زبان بیاورد. رییس جمهور آمریکا که پیدا بود در این مصاحبه توسط مجری برنامه برای سخن گفتن علیه جمهوری 
اسالمی ایران تحریک می شود، در پاسخ به سوالی درخصوص شرط خارج شدن سپاه پاسداران از لیست سازمان های تروریستی ساخته و پرداخته آمریکا گفت: 
»سپاه پاسداران از لیست سازمان های تروریستی خارج نمی شود حتی اگر باعث از بین رفتن توافق شود.« وی در این بخش از سخنانش به تهدید هم متوسل شد و 
گفت: »به عنوان آخرین گزینه از نیروی نظامی علیه ایران استفاده خواهیم کرد«.درباره تروریست دانستن سپاه پاسداران انقالب اسالمی، آنچه رییس جمهور آمریکا 
گفته دقیقا  عکس واقعیت است. سپاه پاسداران دارای کارنامه درخشانی در مبارزه با تروریسم به ویژه در منطقه است که آمریکا با توسل به تروریسم درصدد تحکیم 
سلطه خود بود. فرمانده بزرگ مبارزه با تروریسم در این منطقه، سردار قاسم سلیمانی بود که به دستور مستقیم ترامپ در فرودگاه بغداد ترور شد و تمام ملت های 

کشورهای عرب و حتی سایر ملت ها شهادت دادند که سردار سلیمانی قربانی مبارزه قهرمانانه با تروریسمی که آمریکا سردمدار آن بوده شده است.

خبر روز

وز عکس ر

ازدواج سربازان 
اوکراینی در بحبوحه 

نبرد با روسیه

داعش، سر یکی از اسرای طالبان را برید
روزنامه جمهوری اسالمی نوشت: از افغانســتان خبر می رسدکه سر یک اسیر طالبان در شمال این 
کشور بریده شد.براساس گزارش منابع خبری از افغانستان، تصویر سر بریده این اسیر که از منطقه 
مزارشریف است، منتشر شد. همین گزارش افزوده: قاتالن، به سبک اسرای داعش در شامات، لباس 
نارنجی بر تن این اســیر کرده بودند. با توجه به همین نکته، این منابع گمان می کنند قتل این اسیر 

توسط داعش صورت گرفته باشد.
 

 موضع گیری »کیهان« علیه مقتدی صدر 
به دلیل اظهاراتش در باره حشدالشعبی

کیهان نوشت:»سید مقتدی صدر«، رهبر پرحاشیه جریان صدر عراق که چندی پیش برای چندمین بار اعالم 
کرده بود از سیاست خداحافظی  کرده اســت، روز پنجشنبه با توجه به فضای نه چندان متحد سیاسی این 
روزهای عراق تاکید کرد که نماز جمعه ای یکپارچه برای وحدت را برگزار خواهد کرد.وی توئیتی هم برای همین 
منظور منتشر کرد: »نماز جمعه یکپارچه، یک عبادت خالصانه است و به همین دلیل باید به دستورات و نظم 
پای بند باشید. من سعی می کنم که امامت نماز را بر عهده گیرم، در غیر این صورت، فرد دیگری را به نمایندگی 
خواهم فرستاد.«رهبر جریان صدر با بیان اینکه صدای نماز جمعه از هر اعتراض دیگری، رساتر است، خاطر 
نشان کرده بود: »من وارد یک فتنه دیگر نخواهم شد... انتخاب با مردم است. پیش تر از آنان حمایت خواهم 
کرد و طی روزهای آینده، اگر بخواهند دست به اصالح بزنند، ]حامی آنان خواهم بود[.«البته با توجه به سابقه 
وی، به نظر می رسد که نفس تصمیم او برای برگزاری چنین تجمعی تحت عنوان مقدس نمازجمعه با توجه 
به بیانیه ای که توسط نماینده او خوانده شد،خود می تواند به فتنه  منجر شود. این بیانیه هیچ بویی از دعوت به 
اتحاد نداشت!جمعیت زیادی از مردم عراق، شاید به دلیل ماهیت اتحادی این دعوت از سرتاسر این کشور 
به شهرک صدر بغداد آمده بودند. تصاویر حاکی از آن است که نمازگزاران برای اقامه نمازی یکپارچه در خیابان 
»الفالح« شهرک صدر بغداد )شرق پایتخت عراق( حضور پیدا کرده بودند. السومریه نوشته که نمازگزاران از 

استان های مختلف عراق از روز پنجشنبه در حال حرکت به سوی شهرک صدر بودند.

حزب ا...: 

روابط ما با ایران امری اعتقادی است
معاون دبیرکل حزب ا... لبنان گفت که روابط این حزب با ایران امری اعتقادی و در راستای منافع لبنان 
است. به گزارش ایسنا، شــیخ نعیم قاســم، معاون دبیرکل حزب ا... لبنان با حضور در برنامه »حدیث 
الساعه« که از شبکه المنار پخش می شود به آخرین تحوالت لبنان پرداخت.وی در بخشی از صحبت های 
خود درخصوص روابط حزب ا... با ایران گفت: روابط حزب ا... با ایران امری اعتقادی است و ما این روابط را 
در راستای منافع لبنان و در چارچوب رویکردهای خود به کار می گیریم.شیخ نعیم قاسم با تاکید بر لزوم 
همبستگی و همکاری میان تمام لبنانی ها از جمله نمایندگان جدید و مستقل و 1۴ مارس خاطرنشان 
کرد که اگر دولت لبنان تشکیل نشود، وضعیت کشور بدتر خواهد شد. معاون سید حسن نصرا... گفت که 
مشکالت داخلی لبنان به دلیل فساد و تحریم های آمریکاست و باید در برابر آمریکایی ها ایستادگی کرد.

 

تکرار ادعاهای آمریکا و عربستان در بیانیه ضد ایرانی مشترک خود
آمریکا و عربستان سعودی در بیانیه ای مشترک با تکرار لفاظی های خود علیه کشورمان بر لزوم جلوگیری 
از دستیابی ایران به سالح هسته ای تاکید کردند.آمریکا و عربستان سعودی در جریان سفر جو بایدن 
رییس جمهور آمریکا به ریاض یک بیانیه مشترک منتشر کردند و در بخش هایی از آن به تکرار ادعاهای 
بی اساس خود علیه ایران پرداختند.بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، دوکشور در این بیانیه ضد ایرانی بر 
لزوم توقف آنچه دخالت ایران در امور داخلی سایر کشورها و تالش های تهران برای برهم زدن ثبات  امنیت 

منطقه عنوان کردند و همچنین جلوگیری از دستیابی ایران به سالح هسته ای تاکید داشتند.

کافه سیاست

دستیار وزیر خارجه:

تاریخ دیدار وزرای خارجه 
ایران و عربستان مشخص 

نشده است
مدیر کل اداره خلیج فارس وزارت خارجه ایران 
در گفت وگو با خبرگزاری اســپوتنیک روسیه  
همچنین با بیان این که هنوز مذاکرات ایران و 
عربستان  به سطح دیپلماتیک نرسیده است، 
گفت: هنوز تاریخی برای دیــدار وزرای خارجه 
ایران و عربســتان تعیین نشده است. با ادامه 
گفت وگو می توان زمینه گفت وگوهای سیاسی 

بین وزارت خارجه دو کشور را پدید آورد.
علیرضا عنایتی، دســتیار وزیر خارجه و مدیر 
کل اداره خلیج فــارس وزارت خارجه ایران در 
پاسخ به ســوالی درخصوص نشستی که قرار 
است با حضور شش کشور شــورای همکاری 
خلیج فارس، مصر، اردن، عراق و آمریکا برگزار 
شود و  گفته شده این نشســت علیه ایران و با 
هدف تشکیل ائتالف عربی علیه تهران است، 
گفت: ما اخبار این نشست را دنبال می کنیم. 
در رسانه ها اهدافی برای این نشست بیان شده 
است. این ایده که ممکن است این نشست در 
جهت مواجهه با ایران باشــد و یا ائتالفی علیه 
ایران شکل بگیرد، بیشتر موضوعی است که از 
طرف رسانه های رژیم صهیونیستی و یا بعضی 
از مســئوالن این رژیم به آن اشاره شده است. 
تصور بر این است که مقامات رژیم صهیونیستی 
در جهت شــکل دهی به ایــن اجالس حرکت 
می کنند در جهت مواجهه با ایران و یا تشکیل 
ائتالفی علیه ایران. ما رایزنی هایی با همسایگان 
خود داشــته ایم و آنها تاکید کرده اند  در هیچ 
ائتالفی علیه ایران نخواهند بود و چنین ائتالفی 
را علیه ایران قبول ندارند و از اینکه این اجالس 
سمت و سوی ضدایرانی پیدا کند کامال با احتیاط 
برخورد می کنند. ما بر این نکتــه تاکید داریم 
که رژیم صهیونیســتی نتواند مسیری را برای 
این اجالس در جهت مخالفت با ایران تعیین 
کند. عمال سابقه نشــان داده است که هر گونه 
ائتالف، دسته بندی و یا محور بندی ضد ایران 
یک مبنای بیرون منطقــه ای دارد و از بیرون 
سازماندهی می شود، کشورهای منطقه نسبتا 

به این موضوع درایت کامل دارند .

منطقه خاورمیانه به اندازه کافی بحران دارد و نیازی 
به تنش های بیشتر نداریم بنابراین نیازمند راه حل 
واقعی برای عوامل ایجاد تنش هستیم تا به روابط 
سالم با ایران برسیم؛ روابطی که همه ما خواهان آن 

هستیم

بین الملل
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بانک کشاورزی استان اصفهان همچنان در اوج پرداخت 
تسهیالت طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها                                     
تسهیالت پرداختی بانک کشاورزی استان اصفهان در راستای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه 

یارانه ها، از مرز ۸۵۰۰ میلیارد ریال گذشت.
به گزارش روابط عمومی مدیریت شــعب بانک کشاورزی در اســتان اصفهان، بانک کشاورزی 
استان اصفهان، در راستای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها و با هدف حمایت از تولید 
کنندگان و رونق واحد های تولیدی دام و طیور، از ابتدای خرداد ماه تا پایان بیست و دوم تیر ماه 
با پرداخت ۴۰۵۰ فقره تسهیالت یارانه دار بالغ بر ۸۵۰۰ میلیارد ریال به فعالین بخش دام و طیور، 
حائز رتبه نخست در کشور  شــد و این موفقیت با تالش خستگی ناپذیر کارکنان بانک کشاورزی 

استان و عدم توقف ارائه خدمت در اکثر روزهای تعطیل به دست آمده است.
 

رییس اداره منابع آب شهرستان خوانسار:

نشتی آب سد باغکل، 150 لیتر بر ثانیه است
رییس اداره منابع آب شهرستان خوانسار گفت: میزان نشتی آب سد باغکل ۱۵۰ لیتر بر ثانیه است 
که البته این نقص دارای حسن هایی است، به طوری که تمام منابع آب زیرزمینی و پایین دست 

و قنوات را مشروب می کند.
سجاد حاجیلو در گفت وگو با ایسنا درباره مشکل فنی ســد باغکل خوانسار و هدر رفت آب از این 
سد، اظهار کرد: عملیات احداث این سد از سال ۱۳۸۳ آغاز و در سال ۱۳۸۹ به بهره برداری رسید. 
ضخامت آبرفت در حال حاضر ۶۰ تا ۷۰ متر است که به دلیل مسائل فنی نتوانستیم در آن زمان سد 
را آب بند کنیم و در کل یک ســری نواقص در اجرای مراحل آب بندی و عایق بندی کف سد وجود 
داشت که تا کنون برطرف نشده است.وی افزود: اکنون ۸ برابر از میزان استاندارد نشتی و فرار آب 
از سد باغکل داریم که البته این نقص دارای حسن هایی است؛ به طوری که چون باالدست شهر 
قرار دارد به عنوان یک بند آبخیزداری تمام منابع آب زیرزمینی و پایین دست و قنوات را مشروب 

می کند و شاید اگر این سد نبود نیمی از درخت های خوانسار از بین می رفت.
   

مدیر آب و فاضالب شهرضا:

تامین آب شهرضا نیازمند سامانه جدید آبرسانی است
مدیر آب و فاضالب شــهرضا در جنوب اصفهان گفت: ادامه تامین آب آشامیدنی مردم شهرضا و 

رفع مشکالت موجود، نیازمند سامانه جدید آبرسانی برای این شهرستان است.
مجید مختاری افزود: این مهم در سفر اخیر رییس جمهور و هیئت دولت به استان اصفهان توسط 
نماینده مردم این شهرستان در مجلس و فرماندار شهرضا به عنوان خواسته بحق مردم این منطقه 

مطرح شد که انتظار می رود هر چه سریع تر به نتیجه برسد.
وی اظهار داشت: مشکلی که از دیرباز در زمینه تامین آب آشــامیدنی و بهداشتی این شهرستان 
وجود داشــته، این بوده که تنها منبع تامین آب مردم از طریق آب های زیرزمینی و چاه هاســت 
که برای جمعیتی بالغ بر ١۶٠ هزار نفر منبع چندان مطمئن و پایداری نیست.مدیر آب و فاضالب 
شهرضا افزود: با وجود حفر چاه های جدید در سال های اخیر، ظرفیت تامین آب و میزان مصرف 
مردم در نقطه مساوی قرار گرفته و با شروع فصل تابستان، افزایش دما و فعالیت کولرهای آبی 
که هر کدام بالغ بر ٢٠٠ تا ٣٠٠ لیتر آب در شبانه روز مصرف می کنند، مشکالتی در زمینه تامین آب 
مردم به وجود می آید.وی ادامه داد: در واقع میزان مصرف، بیش از تامین و تولید چاه هاســت 
که این موضوع باعث افت فشار و قطعی آب در برخی نقاط به ویژه در مکان های مرتفع می شود.

مختاری خاطرنشان کرد: در زمان حاضر وضعیت شــبکه با تدبیری که در امور آب و فاضالب این 
شهرستان انجام شد در بیشتر نقاط به حالت پایدار رسیده است و نیاز به آبرسانی سیار احساس 

نمی شود.

کف قیمت خرید جهیزیه ایرانی به 50 میلیون تومان رسید؛

ضربه گرانی به رویای ازدواج

افزایش قیمت لوازم خانگی و محصوالتی که جهیزیه 
را تشکیل می دهد موجب افزایش فشار اقتصادی بر 
خانواده ها و جوانان شده به طوری که فریضه آسمانی همچون ازدواج 
را برای دختران جوان و نوعروسان به یک کابوس مبدل ساخته است. 
دیروز »قرن نو« نوشت که کف قیمت خرید جهیزیه ایرانی به نزدیک 
پنجاه میلیون تومان رسیده اســت و تازه این »کف« قیمت هاست و 
همین تامین جهیزیه بــا همین قیمت»کف« هم برای بســیاری از 

خانواده ها در شرایط اقتصادی کنونی سخت است.
خرید جهیزیه یکی از رسوم قدیمی ایرانی ها به ویژه اصفهانی هاست 
که با خرید لوازم خانگی و اســباب زندگی دختران شان را راهی خانه 
بخت می کنند، اما این تازه اول ماجراســت. پس از عروسی خانواده 
دختر باید به فکر تهیه سیســمونی یا به نوعی جهیزیه دوم، سوم و ... 

هم باشند.
شاید زمانی خانواده های ایرانی برای خرید جهیزیه و سیسمونی به 
چند تکه به قول معروف »اسباب دســت« بسنده می کردند؛ اما این 
روزها با افزایش تنوع کاالها، تولید انبوه و رشــد روزافزون چشــم و 
هم چشمی ها، جهیزیه دیگر چند تکه اسباب دست نیست بلکه تمام 
و انواع لوازم )از جمله خوراک، پوشــاک، کاالهای چوبی، لوازم برقی 

و ...( یک خانه را شامل می شــود که با افزایش سرسام آور قیمت ها 
در ســال های اخیر به ویژه سال گذشــته تا کنون، شــاید دختران به 
خانه بخت بروند؛ اما خانواده آنها زیر بار فشــار اقتصادی تهیه چنین 

ملزوماتی، بدبخت می شوند!
 بازار لــوازم خانگی تا همین یکی ، دوســال پیش تقریبا شــلوغ بود، 
اما همان زمان هم در واقع خرید و فروشــی انجام نمی گرفت و کار و 
 بار فروشنده ها کساد بود حاال علنا و به صورت واضح می شود خلوتی

 رفت و آمد در این بازار و به طور خاص در کوچه یخچالی های اصفهان 
 را دیــد.  درواقع بازار لــوازم خانگی این روزها با رکودی چشــمگیر و 
قابل توجه روبه رو اســت. بســیاری از دارنــدگان واحدهای صنفی 
می گویند تنها مراجعان این روزها را زوج های جوانی تشکیل می دهند 
که قصد خرید جهیزیه دارند و تغییر لوازم خانگی و تبدیل به احســن 
آن مدت هاست از دستور کار خانوارها خارج شــده است . مهم ترین 
 دلیل بروز این اتفــاق افزایش شــدید قیمت لوازم خانگی اســت.
 همان خانواده ها و زوج های جوانی کــه برای خرید جهیزیه می آیند

 هم گاهی با دســت خالی برمی گردند یا تنها موفــق به خرید برخی 
اجناس می شــوند که در پی باال و پایین کردن قیمت ها و »اهم فی 

االهم« خریداری می شوند. 

پیش از این ، نایب رییس اتحادیه فروشــندگان و تعمیرکاران لوازم 
خانگی اصفهان گفته بود: بسیاری از مردم با اتحادیه تماس می گیرند 
و آدرس واحد صنفی را می خواهند که اجناس در آن با قیمت کمتری 
به فروش می رســد. مردم می خواهند خرید کنند امــا نمی توانند. 
اتحادیه نمی تواند در این مورد کمکی به مــردم بکند زیرا قیمت همه 

اجناس باال رفته است.
در همین باره »قرن نو« در گزارشی نوشت: »کسبه می  گویند گرانی ها 
حجم خرید لوازم خانگی ایرانی را افزایش داده اما حتی لوازم خانگی 
ایرانی نیز در قیاس با یکی – دو ســال قبل رشد چشمگیری را تجربه 
کرده اند .اخیرا تسهیالتی با عنوان خرید اعتباری کاال از سوی بانک ها 
به مشــتریان داده می شــود ولی  به نظر می رســد حتی اعطای این 
تسهیالت نیز نتوانسته اســت بازار لوازم خانگی را تحت تاثیر قرار داده 

و حجم خرید را باال ببرد.«
اکبر پازوکــی، رییــس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگــی درباره 
هزینه خرید لــوازم خانگی ایرانی بــرای جهیزیه می گویــد: طبیعتا 
لــوازم انتخابی افراد با توجه به ســطح درآمدی متفاوت اســت؛ اما 
کف قیمــت خرید لــوازم خانگی ایرانی از ســی میلیــون تومان در 
 ســال گذشــته به بیش از چهل و پنج میلیون تومان در ســال جاری 

رسیده است.
به گفته وی، لوازم آشپزخانه ایرانی شامل اجاق گاز، جاروبرقی، ماشین 
لباسشویی و یخچال و فریزر و پلوپز و اقالمی از این دست است؛ اما 
برخی کاالهایی چون ماشین ظرفشویی و چرخ گوشت و مایکروفر و 

... را به این فهرست اضافه می کنند .
وی گفت: اگر کسی بخواهد جهیزیه ایرانی برای آشپزخانه بخرد باید 
حداقل کف چهل و پنج میلیون تومان و حداکثر ســقفی در محدوده 

دویست میلیون تومان را در نظر بگیرد.
پازوکی  افزود: اکنون در بازار اجاق گازهای شــانزده تا هفده میلیون 
تومانی، یخچال های ساید بای ســاید و یخچال های دوقلوی شصت 
میلیون تومانی و لباسشویی هفده تا هجده میلیون تومانی و ماشین 
ظرفشــویی هفده تا نوزده میلیون تومانی به وفور وجود دارد؛ اما این 

قیمت ها باالست و مشتریان چندانی ندارند.
وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت فروش لوازم خانگی گفت: این 
بازار با رکودی سخت و سنگین روبه رو است. از چهار سال قبل که ترقی 
قیمتی در این بازار آغاز شد، شاهد کاهش قابل توجه خریداران بودیم.

وی افزود: قدرت خرید لوازم خانگی در مردم کم شده است و طبیعی 
است که در این شرایط ما مشتریان چندانی نداشته باشیم .

قیمت مســکن در محدوده زینبیه هر متــر پنج تا 
۱۷ میلیون تومان برای آپارتمان اعالم شــده است؛ 
همچنین مبلغ اجاره در این منطقه، ۴ تا ۲۰ میلیون 
تومان اســت.به گزارش ایمنا، براســاس داده های 
پورتــال یکی از دفاتــر معامالت امالک کالن شــهر 
اصفهان، قیمت مســکن برای واحدهای آپارتمانی 
از متری پنج میلیون تومــان برای خانه ای در زینبیه 
تا متری ۱۷ میلیون تومان در همان منطقه می رسد.

در لیست آپارتمان های ارائه شده در این منطقه عالوه 
بر این موارد، در یکی از دفاتر مشاور امالکی واقع در 

خیابان آیت ا… غفاری، آپارتمان یک خوابه ای با متراژ 
۱۰۰ متر واقع در همان خیابان قیمت هر متر ۷۵۰ هزار 
تومان ارائه شده اســت.عالوه بر این موارد در لیست 
خانه های با قدمت باالتر دفتر مشاور امالکی واقع در 
زینبیه خانه ای با قدمت بیش از ۱۵ سال ارائه کرده که 
در طبقه دوم واقع شده، قیمت هر متر از این خانه ۸۵ 
متری ۱۷ میلیون تومان ارائه شده است و مبلغ نهایی 
آن را یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعالم کرده اند.

همچنین آپارتمانی با متراژ ۷۴ متر در زینبیه به قیمت 
هر متر پنج میلیون و ۵۰۰ تومــان برای فروش ارائه 
شــده که مبلغ خرید نهایی آن را ۴۱۰ میلیون تومان 
تعیین کرده اند. این خانه در طبقه دوم یک ساختمان 
دو طبقه واقع شده و قدمت آن کمتر از ۱۶ سال است.

عالوه بر این، قیمت رهن و اجاره در این منطقه برای 

یک واحد مسکونی با قدمت بیشتر از ۱۰ سال و متراژ 
۲۷۰ متر در خیابان الله ۲۰۰ میلیون تومان رهن است.

همچنین یک واحد مســکونی ۱۰۰ متری در زینبیه 
ارائه شده که مبلغ رهن آن ۷۰ میلیون تومان و اجاره 
ماهانه دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. این واحد 
مســکونی یک خوابه و قدمت آن بیش از ۲۰ سال 
است.به گفته مشاوران امالک منطقه، در این منطقه 
تعداد خانه هایی که برای رهــن و اجاره در این فصل 
ارائه شده بیشتر از سایر مناطق است و البته بیشتر 
خانه ها به صورت ارائه آگهی در شبکه های اجتماعی 
معامله می شود. یک آپارتمان ۹۰ متری در زینبیه به 
قیمت رهن ۲۰۰ میلیون تومان به دفتر مشاور امالک 
واقع در همان خیابان سپرده شده که اجاره آن ماهانه 

۲۰۰ هزار تومان است.

قیمت مسکن اصفهان در روز گذشته؛

 با 410 میلیون خانه دار شوید!

خبر روز

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان:

صنعت نساجی باید به سمت اتوماسیون برود
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با اعتقاد بر اینکه در شرایطی که اتوماسیون در صنعت 
نســاجی دنیا راه یافته، ایران دیگر نمی تواند در راه قبلی خود دوام آورد، گفت: صنعت نســاجی 
ایران باید به سمت شبکه فروش بزرگ 
برود و بعد از استفاده ماشین، به سمت 
تولید مکانیزه پوشاک برود؛ متاسفانه 
در حالی که دنیا در حال تغییر است، ما 

چشم خود را بسته ایم.
نشســت  در  پرویزیــان  جمشــید 
هم اندیشی که با حضور فعاالن صنعت 
مد و پوشاک در اتاق بازرگانی اصفهان 
برگزار شد، گفت:  گردش مالی پوشاک 
در دنیا ۲۰۰۰ هزار میلیارد دالر اســت و 

سهم ایران ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دالر اعالم شده و سهم نساجی ترکیه ۲۸ میلیون دالر است.
 وی با بیــان اینکه اگر مــا ایــران را از صنعت نســاجی دنیــا حذف کنیــم اتفاقــی نمی افتد،

  توضیــح داد: اقتصــاد ایران یــک درصد اقتصــاد دنیــا در تمام زمینــه هاســت و اقتصادی 
درون زاســت و توان تولید باالیی ندارد و به نوعی اقتصادی که دور خــود بچرخد، نمی تواند کاری 

از پیش ببرد.
به گزارش ایسنا، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به اینکه بعد از انقالب صنعتی 
تمام تولیدات ماشینی شد و بعد از آن در انقالبی دیگر آنچه با ماشین تولید می شد، به سمت تولید 
انبوه رفت و همزمان با آن چرخ خیاطی وارد شد و در دوره بیست سال تولید چرخ خیاطی بیش از 
دو هزار چرخ رسید.وی ادامه داد: در سال ۱۹۰۸ کارخانه فورد خط تولید خود را مکانیزه می کند و 

طی سه سال تولید به ۵ میلیون می رسد و بهای تولید از ۱۲۰۰ دالر به ۳۰۰ دالر رسید.
پرویزیان اضافه کرد: به موازات این تغییرات صنعت نســاجی در بخش ریسندگی رشد می کند 
و ایران نیز وارد کار می شــود و همزمان با تحوالت بین المللی پیش می رود و بعد از جنگ جهانی 
اتوماسیون وارد دنیای تولید می شود و مجموعه ماشین ها با ترتیب خاصی کنار هم می آید و اینجا 

آغاز فاصله گرفتن نساجی با دیگر صنایع است.
وی گفت: این استانداردسازی یکی از مهم ترین آیتم ها بود که ســایز افراد را مشخص کنیم، اما 

متاسفانه هنوز سایز اندازه های ایرانی مشخص نیست و از این دنیا فاصله گرفته ایم.
عضو هیئت علمی دانشــگاه صنعتی اصفهان با بیان اینکه در دهه ۶۰ توســعه اتوماسیون و کنار 
هم قرار گرفتن دستگاه ها در تولید پررنگ شد، اما متاســفانه تا حدود پنج سال صنعت نساجی 
همچنان برای خود کار می کرد، افزود: آنچه به دست انسان انجام می شد در توسعه صنعتی، توسط 

ربات ها انجام می شود، کاری که ربات ها قبال نمی توانستند انجام دهند.
وی با اعتقاد بر اینکه در شــرایطی که اتوماســیون در صنعت نســاجی دنیا راه یافته، ایران دیگر 
نمی تواند در راه قبلی خود دوام آورد، گفت: صنعت نساجی ایران باید به سمت شبکه فروش بزرگ 
برود و بعد از استفاده ماشین، به سمت تولید مکانیزه پوشاک برود؛ متاسفانه در حالی که دنیا در 

حال تغییر است، ما چشم خود را بسته ایم.
پرویزیان با طرح این ســوال که چطور وارد دنیای جدید شــویم، اظهار کرد: مهم اســت بدانیم 
برای کدام بازار کار می کنیم و چقدر از آن شــناخت داریم؛ ما در اصفهان برند پوشاک نداریم، اما 

می توانیم برند ایجاد کنیم. باید به بازار و نیاز آن و به طراحی خود فکر کنیم.
وی با تاکید بر اینکه در صنعت نســاجی باید به سمت اتوماســیون برویم و ایده های ربات ها را 
ببینیم و برای برندسازی شبکه ایجاد کنیم، گفت: با تولید ۵ هزار پیراهن نمی توانید وارد بازارهای 

دنیا شوید.

کافه اقتصاد

مدیر کل امور اقتصادی ودارایی استان اعالم کرد:دیدگاه

پیش بینی افزایش 8۹ درصدی درآمد اصفهان در سال 1401
مدیر کل امور اقتصادی ودارایی استان اصفهان گفت: میزان پیش بینی درآمد مصوب سال ۱۴۰۱ استان اصفهان معادل ۸۹ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش یافته که از 
متوسط افزایش درآمد کشور که معادل ۷۳درصد است، بیشتر است. علیرضا عربها در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر ضرورت پیگیری وصول درآمدها و عوارض آالیندگی 
درون و برون استانی، اظهار کرد: ساماندهی و ارائه راهکار جهت محقق شدن درآمدهای پیش بینی شده استان و نیز شناسایی وصول درآمدهای مالیاتی بسیار حائز 
اهمیت است باید با درنظر گرفتن بهبود فضای کسب و کار پیگیری شود.وی با اشــاره به وضعیت وصول درآمدهای استان طی ۱۰ سال گذشته، گفت: درآمد مصوب 
استان اصفهان طی ۱۰ سال گذشته ۱۵.۵ برابر شده که به طور متوسط سالیانه یک و نیم برابر مصوب درآمد استان افزایش یافته است.مدیر کل امور اقتصادی ودارایی 
استان اصفهان افزود: مصوب درآمد استان در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۷۰ هزار میلیارد ریال و وصولی درآمدها معادل ۲۰۴۲۶۰ میلیارد ریال بود که معادل ۱۲۱درصد پیش بینی 
درآمد است و از متوسط میزان وصول درآمد کشور که ۱۱۳ درصد بوده، بیشتر است.وی گفت: استان اصفهان طی سال ۱۴۰۰ در وصول درآمدها از نظر مبلغ در جایگاه دوم 

کشوری و از نظر درصد در جایگاه شانزدهم کشور قرار دارد.

»خاتونی«، خربزه ای 
به قدمت 1300 سال

کشــت خربــزه »خاتونــی« یــا 
»جامی« بــا قدمتی۱۳۰۰ ســاله، 
به عنوان یکــی از کهن ترین و مهم 
ترین منابع کسب درآمد و اشتغال 
در منطقــه تربت جام و خراســان 
به حســاب می آید که توانسته در 
فرهنــگ و زندگی مــردم حضور 
چشــمگیری داشته باشــد و این 
شهرستان را به عنوان قطب اصلی 

خربزه در کشور معرفی کند.

وز عکس ر

رییس اتحادیه گوشت گوسفندی:

دام کیلویی 80 هزار تومان 
را کسی نمی خرد

همزمان با حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی و آغاز 
ســال جاری، قیمت هــا در بازار گوشــت به 
طور بی ســابقه ای جهش یافت و نرخ تورم 

موادغذایی در خردادماه رکورد شکست.
علی اصغر ملکی اظهار کرد: طی روزهای اخیر 
اخباری مبنی بر افزایش ۵۷ درصدی قیمت 
گوشت گوساله و افزایش ۴۰ تا ۴۶ درصدی 
گوشت گوســفندی در میادین میوه و تره بار 

دست به دست می شود.
وی با تکذیب این افزایــش قیمت ها گفت: 
گوشــت کیلویی ۸۰ هزار تومانی روی دست 
دامداران مانده است و کســی آن را نخریده 
و ایــن افزایــش قیمت ها اصال معنــا پیدا 
نمی کند.رییس اتحادیه گوشــت گوسفندی 
تصریــح کرد: همزمــان با حــذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی و آغاز ســال جاری قیمت ها در بازار 
گوشــت به طور بی ســابقه ای جهــش پیدا 
کرد و نرخ تــورم مواد غذایــی در خرداد ماه 
۱۴۰۱ رکورد شکست.هر کیلوگرم گوشت ران 
کامل ممتاز گوســفندی از ۱۷۲ هزار تومان 
در اســفندماه ۱۴۰۰ امروز به ۲۱۶ هزار تومان 
رســیده و هر کیلوگرم گردن گوسفندی نیز از 
۱۳۳ هزار تومــان امروز بــه ۱۸۰ هزار تومان 

رسیده است.
گوشت سفید نیز در این مدت از این افزایش 
قیمت ها در امان نبوده اســت و هر کیلوگرم 
از آن در حالی امــروز در بــازه قیمتی ۶۵ تا 
۷۰ هزار تومان خرید و فروش می شــود که 
در اســفندماه ۱۴۰۰ و تنها در چهار ماه پیش 
کیلویی ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان قیمت داشــته 

است.

عکس: ایسنا
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روستای »گلون آباد« محل لشکرکشی محمود افغان به اصفهان؛

گمنام در تاریخ

ایرانگردی

مسیر دسترسی
مسیر  این روستا  در حدود ۲۵ کیلومتری اصفهان است؛ اما  تابلویی از این روستا به چشم نمی خورد و احتماال 
اگر از فروشگاه های کنار جاده ای پرس و جو کنید، اسم گلون آباد برای آنها آشنا نخواهد بود و شما شاهد تابلویی 
به نام جیالن آباد خواهید بود.گلون آباد، نام قدیم این روستا بوده ولی بعد از حمله افغان ها روستا را ویران کردند؛ 
سال ها بعد خانمی به اسم جیالن دوباره روستا را رونق می بخشد و در صدد آبادی مجدد آن برمی آید و نام روستا 
به جیالن آباد تغییر می کند.اولین مکانی که در روستا می توان پیگیر آن شد گلزار شهدای آنجاست و ادای احترام 
به گلگون کفنانی که برای دفاع از این آب و خاک جان ها دادند. در نزدیکی گلزار شهدا پایگاه مقاومت بسیج روستا 

قرار دارد و بعد از آن می توانید برای دیدن کاروانسراهای وسیع این روستا رهسپار شوید.

کاروانسرای گلون آباد
کاروانسرای اول دارای در و دروازه است و طبقه ای جهت اسکان زنان و طبق رسم احترام به زنان و دور ماندن از 
چشم مردان غریبه باید در باال می نشستند. حوضی بزرگ در وســط میدان قرار دارد که سکانسی از فیلم روزی 
روزگاری در این کاروانسرا ساخته شده و متاسفانه بخشــی از دیوارهای آن اکنون فروریخته است.کاروانسرای 
دوم بدون در با وسعتی کمتر و تخریب بیشتر  دیده می شــود و روبه روی آن کاروانسرایی وجود دارد که آن نیز 
بدون در و ویران تر ولی دارای یک چاه بزرگ و خشک اســت و موتور و مکینه در وسط آن نشان از رونق در زمان 
های گذشته دارد که ویرانه شده اســت.راهنما و مردم محلی می گویند این کاروانسراها محل استقرار بلوچ ها و 
افغان ها بوده که البته نشانی دال بر این استقرار خاص قومی به چشم نمی خورد ولی نشان از تاثیر مردم محلی 

از سنگینی حضور آنان در روستا وجود دارد.

مسجد روستا
می توانید مسیر را به بخش مرکزی روستا ادامه دهید و از مسجد گلون آباد  روستا دیدن کنید که بنایی باشکوه 

و نسبتا وسیع نسبت به مساحت روستاست.
قدمت مسجد دقیقا مشخص نیست ولی سبک معماری به وضوح صفوی بودن آن را ندا می دهد. کاشی کاری 
محراب اصلی کامال جدید اســت )و نشــان از عدم ثبت ملی( ولی می توانید دیوار نوشــته ای منقش به آیات 
قرآن را مشاهده کنید که تاریخ ۱۱۰۴ در گوشه آن نوشته شده است که زمان سلطنت پادشاه صلح جو و آرام شاه 
سلطان حسین صفوی را نشان می دهد ولی به علت عدم شناخت مردم جلوی آن مصالح ساختمانی و کاشی 

و گچ گذاشته شده است.
در پشت بام مسجد به راحتی می شود برج های کبوتر روستا را که نشان از رونق کشاورزی در روزگاری نه چندان 

دور دارد را مشاهده کرد که بعدها با خشک شدن زاینده رود کشاورزی هم از بین می رود.
مردم روســتا عالقه زیادی به آمدن گردشــگران به روســتا دارند تا شــاید معیشــت مردم بهبود پیــدا کند و 

کاروانسراهای مخروبه دوباره رونق گیرند.
بعد از بازدید از کاروانسراها می توانید برای دیدن امامزاده روستا هم اقدام کنید که خالی از لطف نیست و بسیار 

زیبا مرمت و گچ بری شده است.

روستاهای همسایه
اما پس از گلون آباد می توانید مسیر را به سمت روســتای بعدی به نام سوسارت که در امتداد گلون آباد ساخته 

شده ، ادامه دهید. اين روستا عمال در کنار مزارع کشاورزی، فاقد آثار تاریخی است.
روستای بعدی امین آباد است که به سمت چپ جاده کشیده شــده . با ورود به این روستا دروازه ای با عظمت 
مقابل تان ظاهر می شود که شکوه آن چشم را نوازش می دهد. با ورود به داخل ارگ و رفتن به داخل خانه های 
خرابه تنها یک نقاشی با قدمت پهلوی دوم را مشــاهده خواهید کرد ولی جای تاسف دارد كه ساخت خانه های 

جدید در گوشه انتهایی قلعه باعث شده این ارگ تاریخ ساز دیگر در هیچ فهرستی از آثار تاریخی قرار نگیرد.
در کنار این خانه ها، سازه حمام را پیدا می کنید. حمام ارگ به سبک همان حمام های صفوی با سربینه و خزینه 

و طبق معمول نیمه ویران است که در بهترین حالت آشیانه پرستوها می شود! 

جیالن آباد یا گلون آباد، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان اصفهان در استان اصفهان 
ایران است. این روســتا محل جنگ غلبه افغان ها بر صفویان در زمان شاه سلطان حسین صفوی 
بوده که موجب تصرف اصفهان به دست افغان ها و سقوط سلسله صفویه شد.این روستا در دهستان 
قهاب جنوبی قرار  گرفته و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال 1385، جمعیت آن 1٬45۹ 

نفر )351خانوار( بوده  است.

مطابق صفحات تاریــخ، در اکتبر 1721 میــالدی معادل مهر ماه 1100 شمســی و 
محرم 1134 هجری قمری محمود افغان پس از محاصــره ناموفق کرمان و یزد راهی 

اصفهان شــد و در ســگزی در حدود 35 کیلومتری اصفهان محمود خبر مقابله سپاه ایران را 
شنید. محمود راه خود را به اطراف روســتای محمدآباد کج کرد و در آنجا قوایش را تقسیم و در 
سه تپه مشرف به جلگه تا روستای گلون آباد مســتقر کرد .قوای افغان را تا حدود 18 هزار نفر و 
سپاه ایران را حدود 42 هزار نفر برآورد کرده اند؛ شرح این جنگ مفصل است ولی سپاه ایران در 
روستای گلون آباد در ابتدا ضربه مهلکی بر ســپاه دشمن وارد کرد اما به علت ضعف فرماندهی، 
محمود توانست ســپاه خود را مجدد جمع آوری کند و در حمله مجدد سپاه صفویان شکست 

سختی خورد.

مفاد آراء
4/140 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  
و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل 
محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی اســت در صورت انقضای  مــدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شــد. صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
برابر رای شماره 140160302018000044 مورخ 1401/01/23 و کالسه 
پرونده 1397114402018000072 بنام شــرکت اطلس پمپ ســپاهان به 
کدملی 10260333287 نسبت به شــش دانگ یک باب کارخانه به مساحت 
14181/81 مترمربع احداثی بر روی قســمتی از پــالک 320 اصلی واقع در 
منطقه صنعتی دولت آباد بخــش 16 حوزه ثبت دولت آبــاد برخوار در ازای 
مالکیت مشاعی متقاضی به شماره سند 60683 مورخ 1397/06/27 دفترخانه 

96 دولت آباد
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/11
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/04/26

م الف: 1343684 محمدرضا بیکیان رئیس اداره ثبت اســناد و امالک 
برخوار  

مفاد آراء
4/141 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صادره هيات هاي موضــوع قانون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ســاختمان هــاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحد ثبتــي منطقــه غرب 
اصفهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضيــان محــرز گرديــده 
اســت لذا مشــخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شــرح زير بــه منظور 
اطالع عمومــي در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز آگهي مي شــود . در صورتي که 
 اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشــته باشــند 
مــي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهي به مــدت دو مــاه اعتــراض خود 
را بــه اداره ثبــت اســناد و امالک تســليم و پــس از اخذ رســيد ظــرف مدت 
 يکمــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضايي

 تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 4435 - 1401/04/15 هيات چهارم آقــای منصور باقری 
به شناسنامه شــماره 979 کدملي 1290593477 صادره اصفهان فرزند کريم  در 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 206/75 متر مربع از پالک 3053 فرعی از 18  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت متقاضی 

مورد ثبت صفحه 394 دفتر 516 امالک 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/04/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/10

م الف: 1351503  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

4/142 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  1618 14016030200700 مورخ 13 / 04 / 1401  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای امراله دهقان فرزند اسماعيل بشــماره شناسنامه 17 وکدملی 1111385068 
 صادره از فالورجان درششــدانگ يک قطعه زميــن با بنای احداثی به مســاحت

 25 / 99 مترمربع پالک 710 اصلی واقع در نرگان خريداری مع الواســطه ازمالک 
رسمی آقای اکبرمرتضوی گاونانی محرزگرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشــود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت 
يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند 
. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/04/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/10

م الــف: 1350918  محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
4/143 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 1587 14016030200700 مــورخ 12 / 04 / 1401  هيات 
اول موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــی اراضی وســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای عباس ســلجوقی پبدنی فرزند ثانی بشــماره شناسنامه 
268 وکدملــی 5558824344 صادره از کوهرنگ درششــدانگ يــک باب خانه 
 به مســاحت 94 / 122 مترمربع پــالک 411 اصلی واقع در شــرودان خريداری 
مع الواسطه ازمالک رسمی آقای دکترمهدی کيانی محرزگرديده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف 
مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم 
نمايند. بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/04/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/10

م الــف: 1350661  محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
4/144 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  1576 14016030200700 مورخ 12 / 04 / 1401  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای بهنام غفاری تبار فرزند صالح بشماره شناسنامه 1380 وکدملی 1110851669 
صادره از فالورجان درششدانگ يک باب خانه به مساحت 09 / 180 مترمربع پالک 
407 اصلی واقع در برزوان گارماسه خريداری مع الواسطه ازمالک رسمی آقای عباس 
شيرزادی گارماسه محرزگرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت 
به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رســيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است در 
 صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر 

خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/04/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/10

م الــف: 1350444  محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
4/145 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره   140160302001578 مــورخ 12 / 04 / 1401  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای ولی اله عباسی کرافشــانی فرزند عبدالعظيم بشماره شناسنامه 226 
 وکدملی 1170594107 صادره از لنجان درششــدانگ يک باب مغازه به مساحت

 80 / 76 مترمربع پالک 538 اصلی واقع در کرافشان انتقال موروثی ازمالک رسمی 
محرزگرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز 
آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه 
اين اداره تســليم وپس از اخذ رســيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/04/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/10

م الــف: 1350462  محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

فقدان سند مالکیت
4/146 شــماره نامــه: 140185602024004152- 1401/04/21 نظر به 
اینکه دو دانگ مشاع از ششــدانگ سند مالکیت شــماره پالک 196 فرعی 
از 4797 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان  به شــماره صفحه 361 دفتر 637 
امالک به شماره ثبت 118927 و شــماره چاپی دفترچه ای المثنی 771638 
به نام آقای  مرتضی الصفی سابقه ثبت و صدور ســند مالکیت دارد سپس به 
موجب ســند انتقال 82172 مورخ 1366/02/08 دفترخانه اسناد رسمی 71 
اصفهان از طرف  مرتضی بــه آقای فرید الصفی و طی ســند 89461 مورخ 
1367/06/29 آن دفترخانه از طرف فرید به آقای اســماعیل رضایی برزانی 
انتقال قطعی یافته اســت اعالم مــی دارد آقای اســماعیل رضایی برزانی 

با ارائه درخواســت  140121702024012205 مــورخ 1401/04/21  به 
انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شــهود آن ذیل شماره یکتای  
140102150167000340 و رمز تصدیق 773161 و شماره ترتیب 48897 
مورخ 1401/04/13 به گواهی دفترخانه اســناد رسمی 108 اصفهان رسیده 
است مدعی است که سند مالکیت به علت جابجایی مفقود و درخواست صدور 
المثنی ســند مالکیت را نموده  لذا مراتب  به اســتناد تبصــره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آئین نامــه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تســلیم 
و رســید اخذ نمائید تا مراتب صــورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید 
یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به 
 صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1351558 

مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

4/147  شــماره نامــه: 140185602033001122- 1401/04/04 چون 
تمامی ششــدانگ قطعه زمین مزروعی در بخش گوری بــاال و پائین  پالک 
ثبتــی 1301 فرعی از 193 اصلی واقع در شــهر طرق رود جــزء  بخش 11 
 حوزه ثبتی نطنز که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام علیرضا خالقی فرزند 
رحمت اله در جریان ثبت  اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل 
نیامده اســت. اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1401/06/07  
ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در 
محل حضور یابنــد و اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون 
 ثبت از تاریخ تنظیــم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد.

تاریخ انتشار:1401/04/26  م الف:1350976 رحمت اله شاهدي مدیر 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نطنز

ابالغ
4/148 شــماره نامــه: 140109990012565147 شــماره پرونــده: 
9909983742600560 شــماره بایگانــی پرونــده: 9900152 در 
خصــوص پرونده کالســه 990052 ایــن اجرا به اســتحضار می رســاند 
خانــم زهــرا خاشــعی ورنامخواســتی فرزنــد حســینقلی بــه شــماره 
ملــی 6200052832 متولــد 1375/10/18 محکــوم له پرونده کالســه 
9900152 ایــن اجرا بــا موضوع مطالبــه مهریه به طرفیــت محکوم علیه 
 جعفر صالحی مورکانی به شــماره ملــی 6209934765 خودروی پژو 405 
اس ال ایکس به شــماره انتظامی 993 ص 13 ایــران 67 را از طریق پلیس 
راهور توقیف سیســتمی و فیزیکی نموده و ســپس طی تشــریفات مزایده 
در مورخه 1400/10/14 برنــده مزایده خودروی پــژو 405 اس ال ایکس 
سفید رنگ مدل 1390 به شــماره انتظامی 993 ص 13 ایران 67  به شماره 
 naam31fc5bk246738 موتور 13990006018 و شــماره شاســی
گردیدند لذا مقتضی است نسبت به نشــر آگهی خودروی پژو 405 به شماره 
 انتظامی 993 ص 13 ایــران 67 اقدام و نتیجه را به این اجــرا اعالم نمایید. 
م الف: 1349869 محسن صابریان قاضی واحد اجرای احکام مدنی شعبه  

اجرای احکام مدنی دادگستری بخش باغ بهادران 
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     مدیرکل بهزیستی استان اصفهان اعالم کرد:

   ۸ هزار معلول در  نوبت خدمات بهزیستی
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان در نشست رسانه ای   فرزانه افسرطاها 
خود با گرامیداشت هفته بهزیستی، اظهار کرد: سازمان 
بهزیستی در راستای رسالت خود و شعار سال با عنوان »اشتغال زایی«، برای توانمند 
سازی جامعه هدف تالش می کند که عالوه بر اعتباراتی که توزیع می شود، اعتبارات 
تبصره 18 نیز به ســرجمع اعتبارات اشــتغال زایی اضافه شــد؛ مجموع اعتبارات 
اشتغال زایی ما در سطح کشور به گونه ای بود که به عنوان اولین دستگاه توانستیم این 
اعتبار را به دست مددجویان برسانیم.ولی ا... نصر، مدیرکل بهزیستی استان اصفهان 
با ابراز خرسندی از اینکه پشت نوبتی ارائه خدمات به زنان فاقد سرپرست صفر شده، 
گفت: اما در حوزه توانبخشی هنوز مشکالتی داریم، نزدیک به 8هزار خانواده کمیسیون 
رفته و آماده ورود به چرخه  و پشت نوبت خدمات هدایتی هستند. وی افزود: انتظار 
داریم قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن در رابطه با مستمری مددجویان اجرایی 
شود که ٢٠ درصد از حداقل دستمزد کارگری در قانون به عنوان مستمری به خانواده 
های بهزیستی پرداخت شــود ولی هنوز از این برنامه و تامین اعتبار عقب هستیم؛  
خانواده های مددجویان بهزیستی به دلیل شرایط اقتصادی دچار مشکالت شده اند 
که نیاز به پیگیری دارد.نصر، یکی از مشکالت جامعه معلوالن وخانواده های نیازمند 
را تامین اعتبار برای رهن و اجاره مسکن با توجه به رشد بی سابقه نرخ مسکن عنوان 
کرد و افزود: برنامه ای برای رایگان شدن قبوض آب، برق و گاز مددجویان از مجلس 
و دولت ابالغ شد و ما نیز اطالع رسانی کردیم. از طریق 1۰۰ مرکز)مثبت زندگی( که در 
سطح استان داریم، اقداماتی در  این زمینه انجام گرفت، خانواده ها را شناسایی کردیم 
و آمار ارجاع شــد و امیدواریم تا آخر تیرماه تمام مددجویان بهزیستی که هنوز این 
اقدام برای شان انجام نشده است،  با ثبت نام در ســامانه از خدمات رایگان سازی 
قبوض استفاده کنند.وی از گسترش اورژانس اجتماعی در شهرستان های فاقد این 
ظرفیت خبرداد و افزود: از بهزیستی کشور قول گرفتیم تا با استخدام ۵۰نفر نیروی 
روانشناس به صورت قراردادی در شهرســتان ها،اورژانس اجتماعی را  تقویت و راه 
اندازی کنیم.مدیرکل بهزیستی استان اصفهان از اقدامات مسکن خانواده ها با دو 
معلول  و ثبت نام آنها خبرداد و گفت: اعتبارات و برنامه های خوبی در نظر گرفته شده 
و  اولین پروژه 1۰۴ واحدی خمینی شهر اســت که گودبرداری آن انجام شده است. 
همچنین، در مورد توانمند سازی زنان سرپرســت خانواده، اضافه کردن گروه های 
همیار که درکنار هم، شغل ایجاد کنند و به توانمند سازی خود با توجه به حمایت های 
مالی بپردازند.نصرافزود: بر اساس اعمال سیاست ها در ترک اعتیاد، امسال شاهد 
افتتاح ماده 1۶جدیدی با ظرفیت حداقل ۵۰۰ نفر در باغ فدک با همکاری شهرداری 
خواهیم بود، در حوزه گسترش کمپ های ماده 1۵هم اتفاقات خوبی رخ داد که یک 
کمپ زنان در استان به ۳ کمپ زنان افزایش یافته که البته نیاز است، بیشتر شود.وی 
درباره کودکان کار گفت: با توجه به اینکه طبق آیین نامه ساماندهی کودکان کار خیابانی 
بیش از 11دستگاه مسئول در این حوزه  وجود دارند، تصریح کرد: متاسفانه، دستگاه 
ها به مسئولیت خودشان عمل نمی کردند که درنتیجه تعامالتی با دادستانی، پنج 

کارگروه تشکیل شــد و این قضیه به خوبی پیش می رود. البته، مهم ترین مشکل 
ســاماندهی کودکان کار اتباع خارجی اســت که امیدوارم با همکاری اداره کل اتباع 
خارجی، بتوانیم اقدامات موثری تری انجام دهیم.مدیرکل بهزیستی استان اصفهان، 
مهم ترین مشکل را تسلسل ورود این کودکان به خیابان اعالم کرد و افزود: شهرداری 
این کودکان را به بهزیســتی می آورد ولی پدر و مادرشان دوباره آن ها را از بهزیستی 
خارج کرده و برای کار وارد خیابان می شــوند و این برای ما معضل شده است. زیرا، 
مقابله با کار، کودک و خیابان مقابله با معلول است درحالی که علت های متفاوتی 
ازجمله فقر باید مورد توجه قرارگیرد.  وی، ضرورت اســتفاده بیشتر از خیران در این 
زمینه را یادآورشد و گفت:  استان اصفهان برخوردار از خیران است. چنانچه، اخیرا نیز 
محموله کمکی به دست زلزله زدگان هرمزگان رسید.ولی ا... نصر با اشاره به گسترش 
خانه های کودک و نوجوان، گفت: تنها استانی هستیم که مرکز کودکان اعصاب و روان 
را در سطح کشور داریم که اکنون قابل استفاده در کل کشور است. دو مرکز فعال دراین 
زمینه یکی در آران و بیدگل که به خمینی شهر انتقال یافته و دخترانه است و یک مرکز 
پسرانه در تیران.مدیرکل بهزیستی استان اصفهان درباره طرح مشکالت حمل و نقل 
رایگان معلوالن در شورای شهر و شهرداری دوره قبل سخن گفت و افزود: اعتبارات و 
مصوبات تصویب شد ولی متاسفانه تا این لحظه اجرایی نشده است. قانون جامع 
حمایت از حقوق معلوالن، اتوبوسرانی و شهرداری را برای حمل و نقل رایگان معلوالن 
موظف کرده و یک معلول می تواند از اجرا نشدن این قانون به مرکز قضایی شکایت 
کند و ماهم به عنوان بهزیستی وظیفه داریم وکالت او را به عهده بگیریم. وی افزود: 
در شورای شهر و شهرداری سابق اعتباری برای خرید ۵ دستگاه ون مخصوص حمل 
و نقل معلوالن تصویب شد ولی پس از یک سال، هنوز اجرایی نشده است. ضمن آنکه 
فرهنگ ســازی برای رعایت حق تردد معلوالن الزامی است. چنانچه، طبق قانون، 
حالت افقی عصای سفید، به منزله فرمان ایست پلیس است. ولی ا... نصر در پایان 
بیان داشت: اگر یک جامعه بخواهد انتظار داشته باشد که یک سازمان بهزیستی به 
تنهایی مشکالت معلوالن را بدون کمک سایر دستگاه ها حل کند، سخت در اشتباه 
است و حتما نیاز داریم دستگاه های مرتبط ما را یاری کنند.مدیرکل بهزیستی استان 
اصفهان به عنوان رییس هیئت ورزشی نابینایان و کم بینایان با اعالم اینکه هیئت برای 
چهارمین سال پیاپی رتبه اول را در کشور کسب کرده است، بیان کرد: 1۳2هزار معلول 

تحت پوشش داریم که ۳2 هزار نفر به طور مستمر در حال گرفتن خدمات هستند.

یک دالر هزینه در پیشگیری، 65 دالر صرفه جویی در درمان
علی اکبر ابراهیمی، معاون پیشگیری بهزیستی استان اصفهان در نشست خبری با 
بیان اینکه رسالت سازمان بهزیستی سالمت و مسئولیت اجتماعی است،  اظهار کرد: 

هر یک دالر که در امر پیشگیری هزینه می شود، ۶۵ دالر صرفه جویی به دنبال دارد.
وی، کمبود منابع مالی در مقابل حجم باالی ماموریت های بهزیستی را از موانع اصلی 
در پیشبرد اهداف و وظایف سازمان عنوان کرد و به تشریح وظایف دفتر پیبشگیری 
در حوزه اعتیاد، غربالگری بینایی و شنوایی، معلولیت ها، آموزش های سالمندی و 

دیگر آسیب های اجتماعی پرداخت.ابراهیمی، پیشگیری را به معنای هر نوع مداخله 
مثبت و اندیشمندانه برای مقابله با شــرایط بد و مضر قبل از اینکه باعث اختالالت 
روانی، جسمی و اجتماعی شود، تعریف کرد که در چهار سطح مقدماتی، پیشگیری 
اولیه، پیشگیری ثانویه و پیشگیری ثالث قرار دارد.وی  افزود: در دفتر پیشگیری از 
معلولیت ها، برنامه پیشگیری از تنبلی چشم برای کودکان ۳ تا ۶سال با 2۵۶ پایگاه  
دائم و 29 پایگاه غیردائم اجرا می شود. در این پایگاه ها 11۷ هزار و 2۵۶ کودک در سال 
گذشته، غربال شدند که۷۷2 نفربا تشخیص مشکوک، به بینایی سنجی ارجاع و 2۷ 
مورد به متخصص چشم معرفی شدند. همچنین، کلیه هزینه های غربال و خدمات 
عینک، رایگان است.علی اکبر ابراهیمی، دیگر ماموریت دفتر پیشگیری از معلولیت 
ها را، مشاوره و آزمایش ژنتیک با هزینه بهزیستی عنوان کرد و گفت: خدمات در مرکز 
مشــاوره دولتی واقع در پل خواجو بوده و 2۵مرکز غیر دولتی نیز در استان ارائه می 
شود. همچنین، آموزش های دوره سالمندی توسط دفتر پیشگیری از معلولیت ها در 
سه شهرستان اصفهان، خمینی شهر و نجف آباد به 9۵۰ سالمند ارائه شده و امیدواریم 
امسال به دیگر شهرستان های استان گسترش دهیم. همینطور در برنامه غربالگری 
پیشگیری از ناشنوایی در سال گذشته ۵1 هزار نفر کودک غربالگری و 21نفر مشکوک 
تشخیص داده شدند.علی اکبرابراهیمی همچنین به تشریح طرح ها و اقداماتی در 

کنترل اعتیاد پرداخت و افزود: اگر معتاد بخواهد درمان شود به مراکز ماده 1۵ می رود 
که ۵1مرکز و همچنین 8۷کمپ اقامتی در استان فعال است و اگر با حکم دادستان 
باشد، به مرکز ماده 1۶ منتقل می  شود. همچنین، به معتادان متجاهر که قصد ترک 
ندارند، خدمات کاهش آسیب ارائه می شود، که یکی از آنها مراکز ثابت و گذری است. 
ازطرفی، خدمات برای کسانی که به مراکز بهزیستی مراجعه نمی کنند، با موبایل ون 

به صورت سیار ارائه می شود.

2هزارو 117متقاضی فرزند خوانده در استان اصفهان
غالمرضا اســماعیلی، معاونت امور اجتماعی بهزیستی اســتان اصفهان، از211۷ 
متقاضی فرزند خوانده در استان خبرداد و گفت: سه طرح امین موقت، طرح مشک 
یا مراقبت مشارکتی و فرزندخواندگی داریم که در شرایط امین موقت، طفل به صورت 
موقت در اختیار گرفته می شــود و پس از ۶ ماه آزمایشی و تایید قاضی، ۶ ماه دوم 
بررسی و نهایتا به صورت فررند خوانده به همان خانواده واگذار می شود. وی افزود: 
در فرزند خواندگی اولویت اول زوج هایی هســتند که ۵ سال ازدواج کرده و صاحب 
فرزند نشده باشند و پس از آن دختران مجرد باالی ۳۰ سال و اولویت سوم خانواده 

هایی هستند که دارای فرزند و متقاضی فرزند هستند.

جامعه

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: 
۴۰ درصد شــهرک های صنعتی استان به سیستم 
اعالم حریق و خدمت ایمنی و آتش نشانی استاندارد 

مجهز نیستند.
منصور شیشــه فروش در گفت و گوبا ایرنا افزود: از 
میان بیش از ۷۰ شــهرک صنعتی در استان حدود 
۳۰ شهرک از سیستم ایمنی و آتش نشانی و اطفای 
حریــق مجهز و دارای اســتاندارد محــروم بوده که 
دســتورالعمل های اجرایی برای اصالح ساختار آنها 
ابالغ شده اســت.وی تاکید کرد: تا رفع مشکل این 

شــهرک ها  و تجهیز آنها به سیســتم اطفای حریق 
مجهز، مشارکت و همکاری در مدیریت شهرستانی 
با امکانات شــهری برای امداد رســانی و افزایش 
ایمنی ایجاد شــده ولی باید رفع نیاز درباره سیستم 
های اســتاندارد و مجهــز صــورت بگیرد.مدیرکل 
مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به ابالغ 
دســتورالعمل و آیین نامه طرح ایمنی شهرک های 
صنعتی اظهار داشت: وجود تانکرهای آب، سیستم 
برخــط )آنالین( اعــالم حریق، پایــش واحدهای 
صنعتی و وجود نیروها و امکانات آتش نشــانی از 
جمله مولفه های مورد تاکید در طرح ایمنی شهرک 
های صنعتی اســت.وی با بیان اینکــه واحدهای 

صنعتی در قالب طرح ایمنی شــهرک های صنعتی 
باید به امکانات اطفا حریق مجهز شوند، خاطرنشان 
کرد: این دســته اقدامات ضریب ایمنی را افزایش 
داده و از وقوع حوادث و وارد شدن خسارت به فعاالن 
اقتصادی جلوگیری می کند.به گفته شیشه فروش، 
آموزش نیروهای شــهرک های صنعتی و تشکیل 
تیم های آتش نشــانی بــه منظور تامیــن ایمنی و 
امدادرســانی به موقع انجام شــده است.حدود 8۰ 
شهرک صنعتی مصوب در استان اصفهان وجود دارد 
که از این تعداد ۷۰ شــهرک صنعتی عملیاتی شده 
اســت؛ بیش از 1۴۰ هزار نفر در شــهرک ها و نواحی 

صنعتی این استان مشغول کار هستند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری:

 40 درصد شهرک های صنعتی استان اصفهان
 سیستم اعالم حریق استاندارد ندارند

رصد جنگل های بلوط 
استان اصفهان برای مبارزه 

با آفت پروانه برگ خوار
رییس اداره حفاظت و حمایــت اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان گفت: 
جنگل های بلوط این استان با هدف پایش 
و مبارزه با آفت پروانه ســفید برگ خوار به 

طور فراگیر و میدانی رصد می شوند.

دبیر جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی مطرح کرد:

جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی در ایستگاه هفدهم
هفدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی از 2۴ تا 2۶ آبان ماه امسال همچون سال های گذشته 
در اصفهان برگزار می شود.شناسایی و معرفی فناوری و فن آفرینان موفق به سرمایه گذاران به عنوان یکی 
از اهداف اصلی جشنواره، گامی بلند برای توسعه فناوری و شکوفایی اقتصاد ملی با حمایت از ایده های 
دانش بنیان و توان نخبگان کشور است.این جشنواره ملی که حاال به یکی از رویدادهای علمی مهم کشور 
بدل شده، در 1۶ دوره گذشته با موفقیت در راستای شناسایی و معرفی واحدهای فناور و فن آفرینان موفق 
به سرمایه گذاران دولتی، خصوصی و خیران حوزه فن آفرینی، گسترش ارتباط مراکز علمی و پژوهشی، 
ایده پردازان و طراحان، مخترعان و مبتکران با بخش های مختلف اقتصادی، ترویج، توسعه و تشویق 
فرهنگ خالقیت، نوآوری، فن آفرینی و کارآفرینی مبتنی بر فناوری، افزایش امید در فن آفرینان و تقویت 
خودباوری و اعتمادبه نفس به ویژه به صورت کار گروهی، شناسایی واحدهای فناور آماده ورود به بازارهای 
ملی و بین المللی و جذب سرمایه گذاران و بازرگانان بین المللی جهت افزایش سهم صادرات محصوالت 
دانش بنیان در اقتصاد کشور کوشیده و امسال قرار است آبان ماه، هفدهمین دوره جشنواره پس از دو سال 
که به صورت مجازی به کارش ادامه داده بود دوباره به شکل حضوری برگزار شود.جشنواره ملی فن آفرینی 
شیخ بهایی به عنوان نخستین رویداد فناور و فن آفرینانه کشور توسط شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می شود و 
به گفته دبیر جشنواره، امروز این رویداد به عنوان یک رویداد ریشه دار عالوه بر اینکه موفق شده در سالیان 
گذشته یک رویداد ارزشمند را رقم بزند، به یک رویداد مکتب ساز نیز تبدیل  شده است.علیرضا کبیری، 
دبیر جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی در خصوص جزئیات و روند برگزاری این دوره از جشنواره گفت: 
آبان ماه امسال این جشنواره پس از دو سال برگزاری مجازی، به صورت حضوری با فرمتی جدید آغاز به 
کار می کند. جشنواره تمام زمینه های فن آفرینی اعم از فنی و مهندسی، پزشکی و بهداشت، علوم پایه، 
کشاورزی، علوم انسانی، فرهنگ و هنر، خدمات و ... را در برمی گیرد و به گروه یا تخصص خاصی محدود 
نمی شود. برای شرکت در این جشنواره هیچ محدودیت سنی، جنسیتی یا تحصیلی وجود ندارد. محدوده 
جغرافیایی این جشنواره به کشور محدود نیست و ایرانیان فن آفرین مقیم خارج که بعضا موفقیت های 
بزرگی نیز در این راه کســب کرده اند به جشنواره دعوت شــده و در بخش های مختلف آن شرکت داده 
می شوند.امسال جشــنواره به شــکل کارگروه های تخصصی و رویداد تخصصی سرمایه گذاری برگزار 
می شود. در این دوره از جشنواره باهدف معرفی جشنواره به عالقه مندان این زیست بوم در خارج از کشور 
و جهت گیری به سمت برگزاری یک رویداد فراملی در دوره های آینده  برجذب طرح ها و مشارکت 

شرکت های فناور خارج از کشور تمرکز ویژه ای می شود.

به نقل از معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اصفهان :

خبر سرقت از طالفروشی در خوراسگان تکذیب شد
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اصفهان، خبر منتشر شده در شبکه های اجتماعی مبنی بر سرقت 
از یک طالفروشی در خوراسگان اصفهان را تکذیب کرد.سرهنگ جهانگیر کریمی روز پنجشنبه در گفت 
و گو با ایرنا با رد این خبر که در یک صفحه اینستاگرامی منتشر شده است، گفت: هیچ گونه سرقتی از 
طالفروشی در اصفهان صورت نگرفته است و این خبر صحت ندارد.وی اظهار داشت: در این راستا پیگیر 
شناسایی مدیریت صفحه اینستاگرامی هستیم که این خبر را به دروغ منتشر کرده است.به گزارش ایرنا، 
خبری مبنی بر سرقت از یک طالفروشی در خوراسگان اصفهان در یک صفحه اینستاگرامی منتشر شد 
که در آن به بازداشت سارقان پس از فرار از محل وقوع سرقت و به کما رفتن صاحب طالفروشی اشاره 

شده بود.خوراسگان در منطقه 1۵ شهرداری و در شرق کالن شهر اصفهان قرار دارد.

وز عکس ر

ناجا

گزارش

خبر روز

کاهش قابل توجه نرخ 
فرونشست در شهر اصفهان

ایســنا: رییــس اداره ترازیابی دقیــق، اداره 
کل زمین ســنجی و نقشــه برداری ســازمان 
نقشه برداری کشــور از کاهش قابل توجه نرخ 
فرونشست در شــهر اصفهان خبر داد و گفت: 
اینکه این کاهــش نرخ فرونشســت مربوط 
به مرگ آبخوان ها می شــود یا بــر اثر اجرای 
سیاست های ســازگاری با کم آبی، موضوعی 
اســت که مطالعات آن در دستور محققان این 
ســازمان قرار دارد.معصومه آمیغ پی، شــهر 
اصفهان را یکی از مناطقی دانســت که به طور 
گســترده با پدیده فرونشســت زمین مواجه 
اســت و اظهار کرد: در مطالعات به روز رسانی 
نقشــه های فرونشســت اصفهان شاهد این 
بودیم که بیشینه نرخ فرونشست شهر اصفهان 
به 11 سانتی متر در سال رسیده و این عدد نشان 
می دهد که نرخ فرونشســت به میــزان قابل 
توجهی کاهش یافته است.این مقام مسئول 
به دالیل کاهش نرخ فرونشست زمین در شهر 
اصفهان اشــاره کرد و توضیح داد: در کارگروه 
سازگاری با کم آبی زحمات قابل توجهی در زمینه 
مصرف آب صورت گرفته و در کل کشــور نیز بر 
روند برداشت از آبخوان ها کنترل دقیقی صورت 
گرفته اســت. از سوی دیگر در شــهر اصفهان 
نیز در زمینه اســتخراج بی رویــه آب های زیر 
زمینی برنامه ریزی و کنترل های خاصی صورت 
گرفت.وی ادامه داد: عالوه بر این ها وزارت جهاد 
کشاورزی نیز مکلف شــده در زمینه استخراج 
بی رویه آب های زیر زمینی به صورت فعال عمل 
کند و در این راستا کشت برنج در استان اصفهان 
را به طور قابل توجهی محدود کرد، به گونه ای که 
بر اساس چشــم اندازها، تا پایان سال جاری 
متوقف شود.آمیغ پی با تاکید بر اینکه با اجرای 
این اقدامات نرخ فرونشســت در این استان 
کاهش یافت، تاکید کــرد: در برخی از مناطق 
مانند فالورجان اصفهان تا حدود هشت سانتی 
متر در ســال کاهش نرخ فرونشست داشته 
است.البته با گســترش فرونشست به سمت 
فوالد شهر با نرخ نســبتا کمی روبه رو هستیم، 
ولی رفتار کلی فرونشست در شهر اصفهان یک 

روند امیدوار کننده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از وقوع حادثه حریق تانکر 2۰ هزار لیتری بنزین حین تخلیه سوخت در جایگاه سوخت واقع در محدوده پل تمدن اصفهان 
خبر داد.منصور شیشه فروش با اشاره به حضور عوامل امدادی، آتش نشانی، اورژانس، نیروی انتظامی، شرکت نفت و شهرداری جهت اطفای حریق، کنترل ترافیک 
و ایمنی، گفت: خوشبختانه حریق مهار شد و این حادثه خسارات جانی در بر نداشت. فرهاد کاوه آهنگران، سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان نیز گفت: ساعت 1۴ و 29 دقیقه جمعه2۴ تیرماه حریق گسترده تانکر سوخت در حال تخلیه بنزین در  پمپ بنزین پل تمدن اعالم شد که با سرعت عمل آتش 
نشانان اصفهان قبل از درگیر شدن سکوهای پمپ  اطفا شد.وی با بیان اینکه تانکر 18 هزار لیتری بنزین در حال تخلیه سوخت به مخزن اصلی بنزین دچار حادثه 
شد، افزود: اگر حضور و اقدام به موقع آتش نشانان نبود فاجعه ای بزرگ به بار می آمد.سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره 
به حضور آتشپاد دوم مطلبی، مدیرعامل سازمان آتش نشانی اصفهان و 1۷ ایستگاه آتش نشانی با انواع ماشین آالت سنگین و پلت فرم نجات و تعدادی از مدیران 

ارشد عملیاتی در محل حریق، خاطرنشان کرد: در این حادثه یک آتش نشان بر اثر دودگرفتگی دچار مصدومیت شد.

حریق تانکر 20 هزار لیتری بنزین در جایگاه سوخت در اصفهان



مراسم افتتاح کانال رادیویی ورزش بانوان با حضور معاون امور بانوان رییس جمهور و وزیر ورزش برگزار شد.طی مراسمی که دیروز در ساختمان شهدای رادیو 
برگزار شد، کانال رادیویی ورزش بانوان به صورت رسمی افتتاح شد و آغاز به کار کرد.

انسیه خزعلی، معاون امور بانوان رییس جمهور همراه با حمید سجادی وزیر ورزش و مریم پورکاظمی معاون وی در امور بانوان در کنار برخی مسئوالن، مربیان 
و ورزشکاران رشته های مختلف از جمله افراد حاضر در این مراسم بودند.ســجادی، وزیر ورزش در این مراسم طی صحبت هایی اشاره ای به پیشینه فعالیت 
و همکاری هایش در این زمینه داشت.وی همچنین با یادآوری برگزاری بازی های کشورهای اســامی در مردادماه خاطرنشان کرد: این بازی ها مهم ترین 
رویداد کشورهای اسامی است و جمع عظیمی از ورزشکاران مسلمان حضور دارند. این برنامه ها حتما باید اطاع رسانی شود، جدا از این مباحث در کشوری 
نفس می کشیم که همه هدف ورزش نیست چون آرمان ها و اهدافی داریم که پای آن ایســتاده ایم. اولویت ها باید پای بندی به همین ارزش ها باشد.وی با 
اشاره به اهمیت حجاب و عفاف در ورزش، گفت: اگر سستی باشد شرایط از اراده خارج می شود، باید در این خصوص فرهنگ سازی شود.وزیر ورزش تاکید 
کرد: یکی از ظرفیت ها استقال و خودکفایی ورزش بانوان است. در کنار آن باید به اهمیت رسانه هم توجه کرد و می توانیم از طریق برنامه های صدا به ورزش 

بانوان پرداخت چرا که همه رشته های بانوان قابل پخش نیست.

افتتاح کانال رادیویی ورزش بانوان در حضور معاون بانوان رییس جمهور
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و سرانجام »لواندوفسکی« بارسایی شد
پس از کش وقوس های فراوان، ســرانجام مهاجم لهســتانی بایرن مونیخ به تیم فوتبال بارسلونا 
پیوست.به دنبال توافق رؤســای ۲ باشــگاه بارســلونا و بایرن مونیخ، روبرت لواندوفسکی با ۴۵ 

میلیون یورو و پرداخت پاداش ساالنه ۵ 
میلیون یورو از باشگاه آلمانی خریداری 
شد.تارنمای اسپورت در بازتاب این خبر 
نوشت: این گل زن که حاال دیگر بازیکن 
جدید بارسا محسوب می شود،   قصد دارد 
شنبه به بارسلونا بیاید و برای چهار فصل 
قرارداد امضا کند.به نوشــته اسپورت از 
باشگاه آبی اناری ها، این انتقال در حالی 
صورت گرفت که رؤســای هر ۲ باشگاه 
بر پرداخت مبلــغ ۴۵ میلیون یورو ثابت 

به عاوه حدود پنج میلیون یورو متغیر به توافق رسیدند.هرچند بایرن مبلغ ۵۰ میلیون یورو ثابت را 
پیشنهاد داده بود و بارسا هم بر ۴۰ میلیون یورو اصرار داشت؛ اما سرانجام رقم ذکر شده مورد توافق قرار 
گرفت.این مهاجم لهستانی که روز سه شنبه به نوشته رسانه ها با اکراه با هم تیمی هایش تمرین کرد و 
بارها عنوان کرده بود که به هیچ وجه نمی خواهد این شنبه در جمع هوادارانش حاضر شود، به رویایش 

رسید و این شنبه در بارسلونا خواهد بود و می تواند خیلی زود به تور آمریکای آبی اناری ها بپیوندد.
 

قرارداد »کولیبالی« و چلسی رسمی شد
مدافع سنگالی تیم فوتبال ناپولی به صورت رسمی به تیم چلسی پیوست.در روزهای اخیر خبرهایی 
درباره انتقال »کالیدو کولیبالی« از ناپولی به چلسی منتشر می شد. به تازگی باشگاه چلسی رسما از 
خرید جدید خود رونمایی کرد.قرارداد کولیبالی با چلسی چهار ساله و قابل  تمدید برای سال پنجم 
است. »فابریزیو رومانو« خبرنگار مشــهور حوزه نقل و انتقاالت فوتبال اروپا، رقم این انتقال را ۴۰ 
میلیون یورو به عاوه پاداش عنوان کرده است.تیم چلسی در حال حاضر در اردوی پیش فصل خود در 
آمریکا حضور دارد و کولیبالی هم به این کشور سفر کرده تا در تمرینات تیم جدیدش شرکت کند.این 
دومین خرید این فصل چلسی محسوب می شود. این تیم پیش از این »رحیم استرلینگ« وینگر 

منچسترسیتی را هم به خدمت گرفته بود.
 

التماس» رونالدو« برای رسیدن به بایرن
رسانه های اروپایی از اصرار مندز برای رساندن رونالدو به بایرن مونیخ صحبت کردند.باشگاه بایرن 
مونیخ و بارسلونا بر ســر انتقال ۴۵ میلیون یورویی لواندوفسکی به توافق رسیدند. بایرن مونیخ که 
در این پنجره نقل و انتقاالتی سادیو مانه، نصیر مزراوی و رایان گراونبرخ را خریداری کرده در تاش 
اســت تا با پول فروش لواندوفســکی، خط تدافعی خود را تقویت کند.طبق اعام فابریزیو رومانو، 
باشگاه بایرن پیشنهاد جدیدی برای خرید »ماتیاس دلیخت« به یوونتوس ارائه داد. پیشنهادی که 
انتظار می رود بین 9۰ تا 1۰۰ میلیون یورو باشد!از طرف دیگر بایرن مونیخ اصرار دارد تا هافبک اتریشی 
الیپزیگ را خریداری کند. کانرد الیمر، هافبک تدافعی الیپزیگ به گزینه اصلی ســران مونیخ بدل 
شده و آنها قصد دارند پس از خرید سال گذشته سابیتزر ، این بازیکن را به آلیانس آرنا آورند.نکته 
مهم در پنجره کنونی بایرن مونیخ، احتمال جذب رونالدو است. بازیکنی که بسیاری معتقدند با رفتن 
لواندوفسکی می تواند جای خالی او را به خوبی پر کند. از طرف دیگر رونالدو شدیدا مشتاق است تا 
راهی مونیخ شود.طبق گزارش رومانو در صفحه یوتیوب خود، ژرژ مندز اصرار دارد تا رونالدو را به بایرن 
مونیخ برساند. با اینکه هم حمیدزیچ و هم کان از خرید رونالدو صرف نظر کردند ولی مندز تا آخرین 

لحظات تاش خود را برای این انتقال خواهد کرد.

زهره کودایی:

انحالل تیم بانوان ذوب آهن در شأن این باشگاه نیست!

 ایمنا:  زهره کودایی، ملی پوش خوزســتانی تیم ملی بانوان کشور سال 
9۶ وارد تیم ذوب آهن شد و سپس مدتی در تیم سپاهان حضور داشت 
و دوباره از سال 1۴۰۰ به تیم ذوب آهن بازگشــت. کودایی از سال ۸۶ به 
تیم ملی فوتبال بانوان بزرگساالن دعوت شد و در سال 1۴۰۰ بعد از اینکه 
»مریم یکتایی« دروازه بان شماره یک تیم ملی به دالیل شخصی در تیم 

ملی حاضر نشد، وی سنگربانی تیم را برعهده گرفت.
کودایی در جریان بازی ایران و اردن با مهار دو پنالتی باعث شد تیم ملی 
فوتبال زنان ایران با تاریخ سازی به جام ملت های آسیا ۲۰۲۲ صعود کنند. 
این گلر ملی پوش، این روزها درگیر درمان مصدومیت خود است و غایب 

بزرگ تیم کشورمان در مسابقات کاف خواهد بود. 
در ادامه گفت وگوی ایمنا با این دروازه بان را می خوانید:

در رابطه با شرایط تان بعد از پایان لیگ برتر بگویید، وضعیت چطور است؟
با توجه به اتمام لیگ، آسیب دیدگی داشــتم که در حال انجام کارهای 

درمانی هستم و تا یک هفته دیگر تمرینات بدنی و توپی را آغاز می کنم.
علت حضور نیافتن شــما در تیم ملــی فوتبال بانوان بــرای حضور در 

رقابت های کافا مصدومیت است؟
به خاطر مصدومیتم نتوانســتم با تیم ملی اعزام شــوم. تمام مدارک 
پزشکی خود را برای فدراسیون فوتبال ارسال کردم و طبق صحبتی که با 
سرپرست تیم ملی داشتم، اعام کردم به خاطر آسیب دیدگی نمی توانم 

تیم ملی را همراهی کنم.
بعضی حواشی به وجود آمد که به خاطر تغییر سرمربی در تیم ملی حاضر 

نشدید، آیا این موضوع واقعیت دارد؟
حواشی خیلی زیاد اســت، اما چنین چیزی نبوده و تنها دوره درمان را 

می گذرانم.
قرارداد شما با تیم فوتبال بانوان ذوب آهن تا چه مدت است؟

قراردادم یک فصل بود که تمام شد و درحال حاضر بازیکن آزاد هستم.
باشگاه ذوب آهن صحبتی درخصوص تمدید قرارداد نداشته است؟

لیگ به تازگی تمام شــده و فکر نمی کنم تیم ها بخواهنــد این قدر زود 
یارگیری کنند و تنها شهرداری بم به خاطر رقابت های آسیایی خود را آماده 

می کند. من هم صحبتی با ذوب آهن نداشتم.
این روزها حواشی مبنی بر انحالل تیم فوتبال زنان ذوب آهن وجود دارد 
که باشگاه هم واکنشی نسبت به این موضوع نشان نداده است، نظر شما 

در این رابطه چیست؟
باشگاه ذوب آهن و سپاهان چندسالی اســت که در لیگ فوتبال بانوان 
تیم داری می کنند و این اتفــاق مثبتی برای فوتبال بانوان اســت. این 
دو باشگاه، برند فوتبال ایران هســتند که بازی کردن برای آن ها شرایط 
خاصی دارد. موضوع انحال تیم فوتبال بانوان ذوب آهن را شــنیدم، اما 
رسمی نبوده است و ای کاش این اتفاق رخ ندهد زیرا این دو باشگاه به 

پیشــرفت فوتبال بانوان کمک می کنند. این اتفاق درخور باشگاه بزرگی 
مثل ذوب آهن نیســت و امیدوارم مدیران باشگاه با تصمیم درستی که 

می گیرند، فصل آینده هم ذوب آهن را در لیگ بانوان داشته باشیم.
انتخابات فدراســیون فوتبــال را پیــش رو داریم، با توجــه به اینکه 
عزیزی خادم توجه ویژه ای به فوتبال بانوان داشت، به نظر شما شخص 

جدید باید چگونه باشد؟
شرایط از نظر ســفر و امکانات در دوره ریاســت عزیزی خادم نسبت به 
سال های گذشته خیلی بهتر بود، این فرد یکسری چیزهایی فراهم کرد تا 
تیم ملی در آرامش باشد و نگاه حرفه ای داشت. حمایت زیادی شدیم و 
نتیجه آن صعود برای نخستین بار به جام ملت های بود که نشان می دهد 
اگر امکانات در اختیار فوتبال بانوان قرار گیرد و حرفه ای باشیم، می توانیم 
نتیجه خوبی هم کسب کنیم.درخصوص انتخابات نظر خاصی ندارم، زیرا 
بازیکن هستم و باید در حیطه خود صحبت کنم، اما امیدوارم هر کسی که 
در رأس کار قرار می گیرد نگاه ویژه به فوتبال بانوان داشته باشد و به فوتبال 

مردان هم برای جام جهانی کمک کند.
نظرتان راجع به سرمربی جدید تیم ملی فوتبال بانوان چیست؟

طبق معیاری که فدراسیون داشت متاســفانه ایراندوست برکنار شد و 
سرمربی جدید انتخاب کردند که نظری ندارم. امیدوارم تیم در بازی های 

کافا نتایج خوبی کسب کند و با جام به ایران بازگردند.

خبر روز

حمله تند »جباری« به »رامبد جوان« و »آجرلو«
بازیکن سابق استقال در حمایت از وریا غفوری، در صفحه شخصی خود در اینستاگرام، یک استوری 
منتشر کرد.چند روز گذشته در برنامه خندوانه و در یک مسابقه اسم و فامیل، حواشی درخصوص 
نام کاپیتان سابق آبی ها پیش آمد. »مجتبی جباری« بازیکن سابق استقال نسبت به این حواشی 
در صفحه شخصی خود با انتشــار ویدئوی رامبد جوان واکنش نشان داد و نوشت:»خدایا بعضی 
آدم ها چقدر کوتوله شــدن، این آقا برای صاح برنامش اسم وریا غفوری رو سانسور میکنه و حاال 
که دستش رو شــده دنبال راه درو می گرده. البته وقتی مدیرعامل استقال چنین جفایی در حق 
کاپیتان تیمش می کنه از تو بیش از این انتظار نیست رامبد جوان. کاش االن بازیکن استقال بودم 

آقای آجرلو. «
 

شعار جدید ذوبی ها و »تارتار« در فصل جدید:

 در کنار هم شکست ناپذیر هستیم
مهدی تارتار پس از پشت ســر گذاشتن یک فصل دیگر، توانست اوضاع نابســامان گاندوها را در 
چند فصل گذشته بهبود بخشد و کشتی سبزپوشان را در لنگرگاه هفتم لیگ نگه دارد.این اتفاقات 
درحالی رقم خورد که عملکرد کلی ذوب آهن و مهدی تارتار، رضایت بخش بود و آن ها پس از چندسال 
ناکامی توانستند به جایگاه خوبی در رده بندی لیگ برتر دست پیدا کنند.حال در فصل جدید لیگ 
برتر، گاندوها چشــم به قله های بلندتری در موفقیت دوخته اند و با تعیین شعار سال تیم، توسط 
مهدی تارتار به دنبال رفتن به باالی جدول و کسب سهمیه هستند؛ هر چند در فصل نقل و انتقاالت، 
ذوب آهن نتوانست بازیکنان نام آشنایی را جذب کند، اما نتایج فصل قبل و فاصله گرفتن از رده 1۴ 
جدول به رده هفتم نشان می دهد که این تیم و جوانان جویای نامش می توانند شگفتی ساز شوند.

شعار تیم ذوب آهن به انتخاب سرمربی این تیم در فصل ورزشــی پیش رو »کار، تاش سخت و 
تعهد در کنار هم شکست ناپذیر هستیم« است؛ باید دید در راستای این شعار چه نتایجی از سوی 

ذوبی ها کسب می شود.
 

پرسپولیسی ها میهمان »سیدجالل«شدند
 تمرین اخیر  تیم پرســپولیس به میزبانی کاپیتان پیشین این باشــگاه انجام شد.بازیکنان تیم 
 فوتبال پرســپولیس از روز جمعه اردوی شــبانه روزی خــود را در هتل آزادی تهــران آغاز کردند 
و قرار است این اردو تا روز سه شنبه ادامه داشته باشد.بر این اساس شاگردان یحیی گل محمدی 
با حضور در مجموعه ورزشی سیدجال حسینی به زدن وزنه و انجام تمرینات بدنسازی پرداختند. 
 گل محمــدی هم با حضور در این ســالن، به دقــت عملکــرد بازیکنانش را زیر نظر داشــت.قرار

  اســت اعضای تیــم پرســپولیس تــا روز سه شــنبه در اردو بماننــد و در آخرین روز ایــن اردو، 
دیداری تدارکاتی با نساجی برگزار کنند.

 

 تغییر مهم در شرکت تجهیز و توسعه اماکن ورزشی
 بدون اطالع رسانی؟!

به گزارش نود پرس، شــنیده می شود روز چهارشــنبه دو هفته پیش، یک انتصاب مهم در شرکت 
توسعه و تجهیز اماکن ورزشی رقم خورد و محمد محب خدایی، معاون مشارکت های این شرکت 
که کلیدی ترین معاونت این شرکت نیز به شمار می رود، کنار گذاشته و فردی به نام دیبایی به جای 
وی منصوب می شود. این پرسش مطرح می شود اگر تغییری در این معاونت صورت گرفته چرا در 
سایت شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی انعکاس پیدا نمی کند. گفته می شود دیبایی که به جای 
محب خدایی به سمت معاون مشارکت های شرکت توســعه منصوب شده، دکترای ادبیات دارد و 

پیش از این قائم مقام شبکه دو سیما بوده است.

مستطیل سبز

ورود بدون نوبت دو سرمربی داخلی برای 
نشستن روی نیمکت  تیم ملی ایران؛

 عملیات سه باره 
برای »علی دایی«

فدراســیون فوتبال پس از پاســخ منفی علی 
دایی بــرای نیمکت تیم ملی بــه جای دراگان 
اســکوچیچ، هنــوز تصمیــم قطعــی بــرای 
ســرمربیگری ایران در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر 
نگرفته اســت.به گزارش مهر، جلســه هیئت 
رییسه فدراسیون فوتبال با دراگان اسکوچیچ 
که هفته گذشــته برگزار شــد، خروج رسمی 
دراگان اسکوچیچ ســرمربی کروات از جایگاه 
سرمربیگری تیم ملی ایران برای جام جهانی 
۲۰۲۲ را به همراه نداشــت تا آینده بهترین تیم 
آســیا در رنکینگ فیفا در هاله ای از ابهام قرار 
بگیرد.صحبت هــای دراگان اســکوچیچ در 
نشست عصر سه شــنبه با تعدادی از اعضای 
هیئت رییســه باعث شــد تا آنها بــرای قطع 
همکاری با سرمربی کروات کمی مردد شوند؛ 
اما باز هم اکثریت آنها با توجه به فشــار برخی 
بازیکنان تیم ملی و مقامات وزارت ورزش اصرار 
به برکناری اسکوچیچ دارند.با این حال سرمربی 
فعلی تیم ملی ایران نامه اخراج را دریافت نکرد 
تا گزینه های داخلی بررســی شده و در صورت 
عدم دســتیابی به مربی مورد نظر به همکاری 
با اسکوچیچ توجه شود.سرمربی پیشین تیم 
ملی ایران گزینه اول و آخر فعلی برای جانشینی 
اسکوچیچ است. میرشاد ماجدی، سرپرست 
فدراسیون فوتبال نیز با حضور دایی موافق است 
تا روند مذاکره بــا وی به صورت منطقی پیش 
برود؛ اما همچنان پاسخ علی دایی همان »نه« 
تکراری اســت.دایی باوجود اصرار فدراسیون، 
راضی به پذیرش این پیشــنهاد نشده است و 
نمی خواهد در کوتاه ترین زمان ممکن خودش 
را جزئی از پروژه عــدم نتیجه گیری تیم بداند.

فدراســیون فوتبال تاکنون مذاکره ای با هیچ 
گزینه داخلی جز علی دایی نداشــته اســت. 
دایی تنها گزینه داخلی فعلی فدراسیون فوتبال 
است تا بتواند اتحاد را در بین اعضای تیم ملی 
ایران بار دیگر به وجود آورد. بنابراین تاش های 
سرمربی جوان لیگ برتری با حمایت تعدادی 
از بازیکنان قدیمی تیم ملی ایران تا االن ناکام 

مانده است.

موضوع انحالل تیم فوتبال بانوان ذوب آهن را شنیدم، 
ی کاش این اتفاق رخ  اما رسمی نبوده است و ا
ندهد زیرا این دو باشگاه به پیشرفت فوتبال بانوان 
کمک می کنند. این اتفاق درخور باشگاه بزرگی مثل 

ذوب آهن نیست

فوتبال جهان

وز عکس ر

خرید عجیب سپاهان
خرید رامین رضاییان در پســتی که 
دانیال اســماعیلی فر طی دو فصل 
گذشــته عملکرد بســیار خوبی در 
این پست از خود نشــان داده بود، 
در شرایطی که این بازیکن برخاف 
لیگ بیســتم در لیگ بیست و یکم 
جایگزین مناسبی هم نداشت، یکی 
از اقدامــات قابل توجه ســاکت  در 
پنجره تابســتانی فصل پیش رو به 

حساب می آید.

ســرمربی تیم فوتبال بشــیکتاش همچنان روی 
جــذب علی قلــی زاده، بازیکــن تیم ملــی ایران 
اصرار دارد.علی قلی زاده، وینگــر تیم ملی فوتبال 
ایران که تا ســال ۲۰۲۵ با باشگاه شــارلوا بلژیک 
قــرارداد دارد، از چند هفته پیش مدنظر باشــگاه 
بشــیکتاش ترکیه قرار داشــت و به نظر می رسد 
اصرار ســرمربی این تیــم برای جــذب قلی زاده 
ادامــه دارد.روزنامه takvim ترکیــه با اعام این 
خبر مدعی شــد »والرین اســماعیل« سرمربی 

فرانسوی بشــیکتاش به مدیران باشــگاه تاکید 
کرده است که قلی زاده را جذب کنند. این بازیکن 
قابلیت بازی در پست وینگر چپ و راست را دارد و 
گزینه ای مناسب برای باشگاه ترکیه ای محسوب 

می شود.بشیکتاش حاضر است مبلغ ۲ میلیون 
یورو برای ایــن ملی پوش ایــران هزینه کند و 
طبق ادعای رســانه ترکیه ای، احتمال دارد در 

 روزهای آینــده خبرهای داغــی در این خصوص
 منتشر شود.

 روزنامه ترکیه ای خبر داد:

اصرار سرمربی بشیکتاش به جذب بازیکن تیم ملی ایران
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شهردار اصفهان مطرح کرد:

ارائه کارت منزلت شهروندی با تسهیالت
شهردار اصفهان گفت: ارائه کارت منزلت شهروندی ادای حق کوچکی به افرادی است که شهر مرهون خدمات 
و زحمات آنهاست.علی قاسم زاده در برنامه رادیویی »سالم اصفهان«، با تبریک فرارسیدن ایام دهه امامت و 
والیت به شهروندان، اظهار کرد: در این ایام، جشن های مختلفی به همت مردم در محله ها، مناطق، مساجد 
و حسینیه ها در حال برگزاری است و امیدوارم در پرتو این دهه مبارک، روز به روز شرایط زندگی مردم بهتر 
شود.وی در خصوص طرح ارتقای کارت منزلت شهروندی، گفت: مشموالن این طرح، جانبازان باالی ۲۵ 
درصد، معلوالن، بازنشستگان، سالمندان باالی ۶۵ سال، زنان سرپرست خانوار، بیماران خاص و مادرانی 
که فرزند سوم آن ها از سال ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده ، هستند که می توانند این کارت را دریافت کنند.قاسم 
زاده افزود: بخشی از خدمات کارت منزلت شهروندی مربوط به تسهیالت حمل ونقل است که مشموالن 
کارت منزلت شهروندی می توانند با استفاده از این کارت، به صورت نیم بها از وسایل حمل ونقل عمومی شهر 
استفاده کنند، البته ارائه این خدمات برای معلوالن رایگان است؛ همچنین امکان استفاده از تسهیالت مراکز 
فرهنگی و گردشگری در اختیار شهرداری به صورت نیم بها فراهم شده است.وی، اجرای طرح کارت منزلت 
شهروندی، ادای حق کوچکی به افرادی است که شــهر مرهون خدمات و زحمات آن هاست، گفت: افراد 
مشمول این طرح، می توانند با مراجعه به درگاه https://profile.isfahan.ir مدارک را تکمیل کنند تا کارت 
از طریق پست به نشانی ثبت شده در سامانه، ارسال و از مزایای آن بهره مند شوند.شهروندان جهت دریافت 
راهنمایی و طرح سواالت خود پیرامون کارت منزلت شــهروندی می توانند با شماره تلفن ۳۲۲۲۳۳۶۳ 
داخلی ۲۰۲ تماس بگیرند.به گفته قاسم زاده، طی سه هفته گذشته اختاللی در حمل ونقل عمومی به وجود 
آمد و به رغم گرمای هوا نتوانستیم کولر اتوبوس های عمومی را به موقع فراهم کنیم، زیرا گاز مورد نیاز برای 
شارژ کولر اتوبوس ها در مقطعی از زمان نایاب شد و امکان خرید آن فراهم نشد، پس از مدتی گاز شارژ کولر 
با ۵۰ درصد افزایش قیمت عرضه شد، اما این اتفاق باعث شد حدود سه هفته بعد از آغاز فصل گرم سال، 
سیستم برودتی اتوبوس ها را فعال کنیم که به همین جهت از مردم و رانندگان اتوبوس که در معرض فشار 
قرار گرفتند و مردم از آن ها مطالبات داشتند، عذرخواهی می کنم.شهردار اصفهان گفت: در بدو آغاز فعالیت 
در این دوره مدیریت شهری، ۵۰۰ دستگاه اتوبوس به دلیل قطعات و مشکل فنی زمین گیر شده بود که به 
همت کارکنان فنی اتوبوسرانی اصفهان، کارگاهی فعال شد و از شرکت های دانش بنیان کمک گرفته ایم و 
پیش بینی شده است تا ابتدای مهرماه اتوبوس هایی که در مدار خدمت قرار می گیرد، به دو برابر افزایش 
یابد، به طوری که تعداد آن ها از ۵۰۰ دستگاه اتوبوس فعلی به ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس افزایش پیدا می کند.به 
گفته وی، تعدادی اتوبوس جدید نیز خریداری شده است که امیدوارم به موقع تحویل داده شود و از این 

حیث شرمنده مردم در شهر نباشیم.
 

مدیر منطقه۳ شهرداری مطرح کرد:

آزادسازی گلوگاه های منطقه 3 با 300 میلیارد ریال اعتبار
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با اشاره به تراکم بافت تاریخی و فرسوده در محدوده این منطقه، گفت: 
میزان اعتبار آزادسازی گلوگاه های سطح این منطقه به ۳۰۰ میلیارد ریال رسیده است.محمدباقر کالهدوزان 
اظهار کرد: با توجه به تراکم بافت فرسوده و تاریخی در منطقه سه، امکان عبور و مرور در بعضی نقاط دچار 
مشکل شده است، زیرا این گذرها متناسب با دوران قدیم اجرا شــده و در این محدوده عملیات تعریض 
گذرها به دلیل میراثی بودن ابنیه ، امکان پذیر نیست.وی با بیان اینکه مدیریت شهری باید به منظور تسهیل 
در عبور و مرور گلوگاه های پرترافیک محله ها را شناسایی و نسبت به آزادسازی آن اقدام کند، افزود: در سال 
جاری ۱,۶۰۷ میلیارد ریال اعتبار برای تملکات منطقه سه شهرداری در نظر گرفته شده است که در این راستا با 
اجرای طرح های مصوب و احداث پروژه های تعریف شده، ابتدا باید آزادسازی ملک انجام و سپس عملیات 
عمرانی آغاز شود.مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با بیان اینکه بعضی پروژه ها در سال گذشته آزادسازی 
شده است، اما تکمیل آن در برنامه های سال جاری رقم خورده است، ادامه داد: آزادسازی پارکینگ شهدا، 
قطار شهری، طرح تعریض گذر و گلوگاهی، گذر گلزار، میدان جلوخان، آتش نشانی، پارکینگ مجتمع تجاری 

جعفری و گذر آقا نورا...نجفی از جمله پروژه های آزادسازی شده سال جاری این منطقه است.

استقبال باشکوه نصف جهان از بزرگ ترین عید شیعیان؛

به اذن عالی اعلی، به احترام علی

شهر رنگ و بوی غدیر به خود گرفته است. از قدیم رسم 
بود که می گفتند غدیر، اذن دخول محرم است و حاال 
قبل از محــرم، نصف جهان به اســتقبال باشــکوه از بزرگ ترین عید 
شیعیان رفته است تا پس از برگزاری باشــکوه این جشن شادی، با 
اذن از حضرت امیر)ع(، آماده ورود به ماه عزای سید و ساالر شهیدان 
شود. اما  طی دهه امامت و والیت و به مناسبت گرامیداشت این ایام، 
در سراسر استان اصفهان برنامه های متعدد فرهنگی و جشن و سرور 

برپاشده است.
دبیر ستاد گرامیداشت دهه امامت و والیت استان اصفهان در همین 
باره گفت: برنامه ها فراوان و غیر قابل شمارش است و مردم به عشق 
موالی شان علی علیه السالم بیدار و هشیار در صحنه غدیر حاضر شده 
اند.حجت االسالم دست افکن اعالم کرد: همه مردم استان اصفهان 
برای همراهی و همکاری در برپایی و احیای امر رسول خدا )ص( در 
غدیر خم به پاخاســته اند، به طوری که در هر کوچه و برزنی با ندای 

لبیک یا رسول ا... و نام علی، ولی ا... مزین شده است.
وی گفت: مراسم هم آوایی علی گویان با حضور گروه های موسیقی، 
هرات، بختیاری، هند؛ بیرجند، اصفهان از روز ۲۳ تیر تا ۲۷ تیر روز عید 

غدیرخم درپارک جنگلی ناجوان به اجرای برنامه خواهند پرداخت.

دســت افکن ادامه داد: اهدای ۶۰۰۰ پرچم علی، ولــی ا... به هیئت و 
مردم، تهیه و توزیع اقالم فرهنگی و تبلیغی غدیر در ســطح اســتان 
اصفهان )از جمله پوســتر، پرچم، خودکار، کتاب به تیراژ ۲۰ هزار جلد 
و...(برگزاری همایش ازدواج دانشــجویی ۱۰۰ نفری از دانشــجویان 
دانشگاه آزاد اصفهان در دهه امامت و والیت، راهپیمایی سراسری روز 
عید غدیر باحضور آحاد مردم و هیئات مذهبی اســتان اصفهان جهت 
برگزاری راهپیمایی سراسری روز عید غدیر، تهیه جهیزیه برای افراد 
کم برخوردار با همکاری ســتاد اجرایی فرمــان حضرت امام خمینی 
)ره(، ۵۸ سری کامل جهیزیه برای افراد کم برخوردار، اطعام مردمی 
و ... از دیگر اقدامات است. به گفته دســت افکن،طی  پیگیری های 
صورت گرفته با کلیه نمایندگی های بنیاد غدیر در شهر و شهرستان های 
استان اصفهان جهت تبلیغ هر ســاله اطعام غدیر، امسال هم شاهد 
پخش بیش از ۲۰۰ هزار پرس غذا ثبت شــده رسمی در سطح استان 

اصفهان خواهیم بود.

ســخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه با هماهنگی با ستاد های 
برگزاری نماز جمعه سطح استان اصفهان 

مقرر شد دبیران اجرایی ستاد های غدیر شهر و شهرستان های استان 

اصفهان در ســخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه بــه ارائه گزارش 
فعالیت های بنیاد غدیــر بپردازند و حقیر نیز به عنوان خادم ســتاد 
غدیر اســتان اصفهان در مصــالی اصفهان به ارائه گــزارش اقدامات 
صورت گرفته در شهر و شهرســتان ها و همچنین فعالیت های استان 

اقدام کنم.
همچنین طی هماهنگی صورت گرفته با مرکز رسیدگی به امور مساجد 
استان اصفهان مقرر شد ۱۰ شب خطبه غدیر به صورت هماهنگ در دهه 
امامت و والیت در کلیه مساجد ســطح استان انجام شود و همچنین  

برگزاری جشن های کوچک و بزرگ در سطح شهر ها برگزار می شود.
در سراسر مساجد و حســینیه های سطح شهر نیز جشن های مردمی 
برگزار می شود که بنیاد غدیر اســتان اصفهان با ارائه تجهیزات و کمک 

نقدی برای هر چه با شکوه تر برگزار شدن جشن ها کمک می کند.
همچنین با مشارکت حسینیه بنی فاطمه اصفهان سه شب جشن ویژه 
در میدان امام)ع( اصفهان برگزار می  شود که با سخنرانی حضرت آیت 

ا... صدیقی همراه خواهد بود.

جشن های مناطق شهرداری اصفهان
جشــن ها و برنامه های متنوع علمی، فرهنگی و تفریحی با همکاری 
معاونت فرهنگــی تفریحی شــهرداری اصفهان در مناطــق ۱۵ گانه 
شهرداری اصفهان هم برگزار می شــود. راه اندازی پویش نان با طعم 
مهربانی و تبلیغات الزم جهت فرهنگ سازی نذر نان در سطح استان 
)چاپ بروشور و قرار دادن در بسته بندی های نان( از جمله این برنامه 

هاست. 

اصفهان آذین بندی شد
ضمن اینکه همزمان با فرا رسیدن عید سعید غدیرخم، شهر اصفهان 
آذین بندی شد.مدیرعامل ســازمان زیباسازی شهرداری اصفهان در 
این باره گفت: به مناســبت فرارســیدن غدیر خم به عنوان عید بزرگ 
مسلمانان، ۴۰ المان با موضوع امام علی )ع( و غدیر خم در میادین و 

چهارراه های شهر اصفهان نصب شد.
حمید قنادنیا با بیان اینکه دو هزار پرچم مزیــن به کلمه »علی، ولی 
ا...«در عرشه پل های مناطق پانزده گانه شهر به اهتزاز درآمده، اضافه 
کرد: طرح دیواره پازلــی ارگ جهان نما در میدان امام حســین )ع( 
اصفهان نیز به موضوع غدیــر خم و با طرح جملــه »علی مع الحق و 
الحق مع العلی« از کالم پیامبر اسالم )ص( درباره حضرت علی )ع( 

اختصاص یافته است.

شکستن پلمب دستگاه ســالتوی شهربازی شهر 
گز، مســئله نظارت بر تجهیز های پلمب شــده در 
شــهربازی های اســتان را به تردید انداخته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، مرکز اصفهان؛ 
چهاردهم تیرماه یــک نوجوان هنگام اســتفاده از 
دستگاه سالتوی شهربازی پارک شهید مدرس شهر 
گز به زمین پرت شد و به دلیل شدت جراحات وارده 
در بیمارستان جان باخت.مدیر کل استاندارد استان 

اصفهان در ارتباط با این حادثه گفت: دستگاه سالتوی 
شهربازی پارک شهید مدرس شهر گز پلمب شده بود 
و تایید استاندارد نداشت.محمود فرمانی با بیان این 
که مراجع قضایی دســتور رسیدگی و پیگیری علت 
فوت این نوجوان را صادر کرده اند، افزود: دســتگاه 
سالتو مشمول استاندارد اجباری است و بهره بردار 
اجازه نداشت بدون تاییدیه ایمنی از اداره کل استاندارد 
نسبت به بهره برداری اقدام کند.این مقام مسئول به 
تایید ایمنی ۶۹۰ تجهیز در شهربازی های استان اشاره 
کرد و گفت: ۹۰ تجهیز بازی ها در ۳۶ شهر بازی پلمب 
هستند.مدیر کل استاندارد در پاسخ به این پرسش 
که چه تضمینی برای شکستن نشدن این پلمپ ها 

و تکرار نشدن حادثه مشابه شهربازی گز وجود دارد، 
گفت: صاحبان دستگاه ها باید درخواست بازدید اولیه 
را در ســامانه ثبت و پس از تایید و بازرسی، بسته به 
نوع تجهیز، بازرسان این اداره در مراحلی فک پلمپ 
کرده و بر عملکرد استاندارد سازی آن نظارت می کنند.

فرمانی اضافه کرد: بازرسی دستگاه ها در چند مرحله 
انجام و پس از تایید نهایی مجوز قانونی برای دستگاه 
صادر می شود.در مجموع مدیر کل استاندارد اعالم 
کرده نظارت بر دســتگاه های پلمب شده بر اساس 
فرآیند های مشخص انجام می شــود، اما گذشت 
زمان نشان خواهد داد این فرآیند ها تضمینی واقعی 

هست یا خیر.

۹۰ تجهیز پلمب شده در ۳۶ شهربازی؛ 

چه تضمینی برای شکسته نشدن پلمب ها وجود دارد؟

استاندار اصفهان: 

همه خدمات انجام شده باید به سمع و نظر مردم برسد
استاندار اصفهان گفت: همه خدمات انجام شــده باید به سمع و نظر مردم برسد تا دست دشمن 

برای خالی کردن پشت انقالب کوتاه شود.
سیدرضا مرتضوی در جلســه مشترک شورای اداری اســتان و شهرســتان دهاقان افزود: باید 
مواظب باشیم گوهری که در دست ماست نسل به نســل می چرخد و نباید خدماتی که ارائه می 

شود نادیده گرفت.
وی با بیان اینکه حضور در جمع مردم و شنیدن مشکالت و دغدغه های آنها به نوعی جهاد تبیین 
محسوب می شود و این دارای ارزش است، تصریح کرد: جهاد تبیین در اولویت قرار دارد چرا که 

بیان عملکرد و دستاوردها خود نوعی جهاد تبیین است.
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: مسئوالن باید مستقیم در کنار مردم و در جمع آنها حضور یابند 

و مشکالت را مورد بررسی قرار دهند.
وی ادامه داد: امیدواریم در ســفرهایی که به شهرســتان های مختلف اســتان داریم بتوانیم به 

گوشه ای از کارها، مسائل و مشکالت مردم رسیدگی کنیم.
فرماندار شهرستان دهاقان نیز در این جلســه گفت: قدم های دولت  سیزدهم از ابتدا در راستای 
افزایش امید در بین مردم اســت.علی جمشــیدیان ضمن تقدیر از حضور مدیران استان در این 
شهرستان بر حل مشــکالت ابراز امیدواری کرد و گفت: برای رفع مشکالت و دغدغه های اصلی 
مردم تالش شده و امیدواریم نتایج خوبی برای حل مشکالت شهرستان داشته باشیم.وی گفت: 
هر مصوبه ای که برای حل مشکالت این شهرستان داشته  باشــیم در ذهن مردم والیی دهاقان 

باقی خواهد ماند.
وی با بیان اینکه هنوز بیمارســتان این شهرســتان از داشتن پزشــک متخصص محروم است 
گفت: از دیگر مشــکالت این شهرســتان وضعیت راه ها و همچنین حوادث جــاده ای همراه با 
جرح و فوت به صورت هفته ای است.جمشیدیان خاطرنشــان کرد: بسیاری از مسائل اولیه در 
بخش کشاورزی این شهرستان حل نشــده و یکی از در خواست های ما آب پایدار برای برخی از 
روستاهای شهرســتان اســت که این موضوع مردم را رنج می دهد.فرماندار دهاقان اضافه کرد: 
در کنار این مشکالت برخی از مدارس شهرستان از اســتحکام کافی برخوردار نیست و هر لحظه 

امکان خطر در آنها وجود دارد.
وی ادامه داد: با وجود عشایری بودن شهرســتان هنوز مناطق عشایر نشین از داشتن آنتن تلفن 
همراه محروم هستند.جمشیدیان افزود: با وجود بیمارستان و مراکز درمانی برای خانواده شهدا 

طرف قرارداد بیمه وجود ندارد و مشکالت فراوانی را برای آنها به وجود آورده است.
فرماندار دهاقان گفت: مردم این شهرستان ثابت کردند که در همه مراحل انقالب اسالمی و دفاع 
مقدس پای نظام ایستادند و این موضوع یک برند اســت.امام جمعه دهاقان هم در این جلسه 
گفت: دهاقان به جهت دارا بودن ظرفیت های طبیعی و آب و هوایی ارزش سرمایه  گذاری را دارد 

که باید مورد توجه قرار گیرد.
حجت االسالم والمسلمین سید روح ا...موسوی افزود: استفاده مطلوب تر از ظرفیت های بسیار 
خوبی که این شهرستان دارد می تواند در توســعه اقتصادی به ویژه در گردشگری و کشاورزی و 
دیگر بخش ها نقش بسزایی داشته باشد.وی خاطرنشان کرد: ضروری است در توسعه کشاورزی 

آمایش سرزمینی لحاظ و در توسعه بعضی از صنایع و مشاغل ، تعادل رعایت شود.
نماینده مردم شهرستان های شهرضا و دهاقان هم اظهار داشــت: مهم ترین موضوع اصلی این 
شهرستان مسکن است.ســمیه محمودی افزود: افزایش قیمت زمین مشکالتی را برای جوانان 
این شهرستان به وجود آورده است به طوری که قیمت زمین در دهاقان با اصفهان برابری می کند.

وی گفت: باید دولت نگاه متفاوتی به شهرستان ها داشــته باشد و بسیاری از مسائل را می توان 
با نگاه ویژه حل و فصل کرد تا مشکالت بیشتر نشــود و در این زمینه برگزاری منظم جلسه های 

شورای مسکن استان مورد انتظار است.

با مسئولان

خبر روزبا مسئولان

دبیر کانون های خدمت رضوی 
استان خبرداد:

فعالیت 10 هزار خادمیار 
رضوی در استان اصفهان

دبیــر کانون هــای خدمــت رضوی اســتان 
اصفهان گفــت : ۱۰ هزار خادمیــار رضوی برای 
خدمت رســانی به مــردم در اســتان اصفهان 
فعالیــت می کنند.مصطفــی حجه فروش در 
همایش خادمیاران شهرســتان مبارکه، اظهار 
کرد: فلسفه تشکیل خادمیاران، خدمت رسانی 
به اقشار مختلف مردم است.کانون های خدمت 
رضوی برای توســعه خدمت رسانی به مردم و 
محرومان شــکل گرفت و این کانون ها در همه 
استان ها و شهرستان ها تشــکیل می شود.به 
گفته وی،  تاکنون حدود ۶۰ کانون در شهرستان 
اصفهان و ۸۰ کانون در شهرســتان های استان 
تشکیل شده اســت که درکل ۱۰ هزار خادمیار 
رضوی برای خدمت رسانی به مردم در اصفهان 
فعالیت می کنند.ایــن کانون ها در عرصه های 
مختلف ضمن حمایت از محرومان و نیازمندان 
جامعه، در مسائل بهداشتی و درمانی، هنری، 
مشــاوره ای، فرزنــدآوری و ازدواج فعالیــت 
می کنند.حجه فروش افزود: این کانون ها همه 
روزه و به ویژه روز های چهارشــنبه امام رضایی 

آماده خدمت رسانی به مردم هستند.
میز های خدمت امام رضایی روز های چهارشنبه 
به طور اختصاصی توسط کانون ها تدارک دیده 
شده که مردم می توانند در عرصه های مختلف 
از جمله مشاوره حقوقی، مشاوره سبک زندگی، 
مشاوره مسائل زندگی، فرزندآوری، حمایتی 
و سالمت به این میز ها مراجعه کنند.وی ابراز 
امیدواری کرد که این کانون ها در شهرســتان 
مبارکه هم در عرصه های مختلف تشکیل و فعال 
شوند و بتوانند بستر فعالیت را برای خادمیاران 
فراهم کنند.حجه فروش درمورد وضعیت استان 
اصفهان از نظر فعالیت خادمیــاران رضوی در 
کشور گفت: بر اساس آمارها، اصفهان نسبت 
به استان های دیگر در جهات مختلف سرآمد 
است.در روز های آینده نمونه خدمات ارزشمند 
خادمیاران استان را به صورت نمایشگاهی در 
مشهد برگزار خواهیم کرد که مورد بازدید تولیت 

آستان قدس رضوی قرار خواهد گرفت.

کارشناس فرهنگی مرکز اصفهان شناسی گفت: مرکز اصفهان شناسی با هدف معرفی بهتر و دقیق تر اصفهان، نشست های ماهانه خود را با موضوعاتی جدید و 
متفاوت برگزار می کند.حسین سلطانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه این مرکز می خواهد اصفهان را به صورت علمی به خانواده های اصفهانی بشناساند، 
اظهار کرد: این مرکز به دنبال تشریح چیستی و کیستی اصفهان و معرفی وجوه مختلف و کمتر دیده شده این شهر است.وی ادامه داد: جلسات مرکز اصفهان 
شناسی به نقاط خاص اصفهان که کمتر به آن پرداخته شده، می پردازد و این معرفی را هرچه علمی تر و کارشناســانه تر انجام می دهد.سلطانی افزود: در دوره 
مدیریت جدید مرکز اصفهان شناسی، اتاق فکری با حضور اساتید و کارشناسان تشکیل شد که برای برنامه های این مرکز تصمیم گیری و سلسله نشست هایی را 
برای اصفهان دوستان برگزار می کنند که بسیار مورد توجه و استقبال مردم قرار گرفته است.کارشناس فرهنگی مرکز اصفهان شناسی، گفت: آخرین برنامه از این 
سلسله نشست ۲۲ تیرماه با موضوع»خانه ها، هویت گذشتگان«برگزار شد. در برنامه های قبل نیز  موضوعات »رودخانه اصفهان و سیر تحوالت«، »چهارباغ از 
دیروز تا امروز« و » گویش ها و لهجه های اصفهان« در نشست هایی بررسی شد. مرکز اصفهان شناسی، موضوعاتی را محور نشست های خود قرار می دهد که در 
دستور کار نهاد دیگری نیست و کمتر به آن پرداخته می شود.وی ادامه داد: این نشست ها ماهانه ادامه خواهد داشت و به زودی  به دو جلسه در ماه افزایش پیدا 
می کند که در یک جلسه به بررسی کتاب های مربوط به اصفهان می پردازیم و در جلسه دوم موضوعات مختلف بررسی می شود. در مرداد ماه نیز موضوع »بررسی 

لهجه ها و گویش های فراموش شده در اصفهان به لحاظ معنایی« در نشست مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل بررسی می شود.

اصفهان را بهتر بشناسید

آیین امضای تفاهم نامه 
 مابین شهرداری اصفهان
 و دانشگاه آزاد اسالمی 

استان اصفهان
آیین تفاهم نامه مشارکت در توسعه و 
بهره برداری از ســرای نوآوری فناوری 
اطالعات و هوشمند سازی شهری ما 
بین شهرداری اصفهان و دانشگاه آزاد 
اسالمی استان اصفهان بیست و سوم 

تیرماه برگزار شد.
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مدیرعامل سازمان قطار شهری  فرزانه افسرطاها
شهرداری اصفهان در نشستی با 
رسانه ها با تاکید بر کمبود اعتبارات در تکمیل خط یک، لزوم 
مذاکرات شهرداری با شرکت ها در بحث واگذاری مجوزهای 
شــهرداری )احداث هتل( و ملک را مطرح کرد و در تشــریح 
روند احداث خــط دو، اولویت احــداث 14 کیلومتر خط و 16 

ایستگاه با 38درصد پیشرفت در سفت کاری را عنوان کرد.
سیدمحســن واعظی فر اظهار کرد : اولین ایستگاه خط یک 
مترو در خیابان امام خمینی)ره(، شهرک قدس مستقر شده 
و بیستمین ایستگاه در ترمینال صفه به عنوان ایستگاه پایانی 
خط یک است. وی افزود: الزم است از جنوب اصفهان حدود 
20کیلومتر به سمت بهارستان با یک ایستگاه در سپاهانشهر 
که به عهده شهرداری است و از جبهه شمالی تا شاهین شهر 

ادامه یابد. 
واعظی فر بــا بیان اینکه توســعه 5/5 کیلومتــر از خط یک، 
محدوده شهر اصفهان است که به دلیل کمبود منابع مالی، هنوز 
تکمیل نشده، در بحث سیویل در خط یک عنوان کرد: به غیراز 

دسترســی در ایستگاه سی وســه پل که در محدوده کارخانه 
بافناز اســت و محدودیت میراثی دارد، در ســایر ایستگاه ها 
تکمیل شده اســت.وی با بیان اینکه برای هر خطی به لحاظ 
تفاوت شــیب ها باید قطاری جداگانه درنظر گرفته شــود و 
طبق قرارداد دپوی خاصی به طور مجزا ســاخته شود، افزود: 
هر 5واگن معادل یک رام قطار است که باتوجه به قطارهایی 
که دولت برای شــهرهای اصفهان، تبریز، شــیراز و مشــهد 
خریداری کرده، 315 واگن پیش بینی شده که در اصفهان 8 
رام را دریافت کرده ایم و اکنون 14 قطار در اصفهان فعال است 
و منتظر ورود 23 رام قطار دیگر هســتیم که بــه دلیل کمبود 

اعتبار معطل مانده است.
وی، اعتبار الزم برای تکمیل خط یــک را یکهزارو 400میلیارد 
تومان بــه انضمــام 130 میلیون یــورو اعالم کــرد و افزود: 
10میلیون یورو مربوط به قطعات یدکی و دپو است و چنانچه 
این مبالغ تامین  شود، خط یک ظرف 2 سال تکمیل خواهد 
شــد. همچنین، برای خط دو، قرارداد 30 رام قطــار به مبلغ 
132میلیون یورو با شــرکت خارجی منعقد شــده که از این 

تعداد، 3رام قطار در ایران در حال حرکت است و 4 رام در چین 
آماده شده و منتظر منابع مالی است، بقیه رام ها نیز در ایران 

ساخته می شوند. 
واعظی فر بــا بیــان مشــکالت تامیــن اعتبــار در احداث 
خــط 2گفــت: اگــر منابــع مالی بــه موقــع می رســید،  
 طبــق برنامه 7ســاله کــه بــرای این خــط تعیین شــده 

بود، پیش می رفتیم.
  وی افزود: طبق قانــون، 50درصد هزینه هــا برعهده دولت 
و 50درصــد دیگر وطیفه شــهرداری اســت به چــون دولت 
نتوانســته به تعهدات خود عمل کند، خط 2 در برنامه 7ساله 

تکمیل نشد.
 وی افزود: بــرای تکمیل خــط 2، دو هزار میلیــارد تومان و 
90میلیون یورو برای ســاخت، تجهیزات و رام هــا اعتبار نیاز 
داریم. ضمن آنکه هر ایســتگاه، 250میلیــارد تومان هزینه 

نیاز دارد. 
وی از انعقاد قرارداد 594میلیون یورو با شــرکت بین المللی 
مبنا برای احداث خط دو  با 42 رام قطــار و تجهیزات ویژه به 

انضمام احداث  ریل خبر داد و گفت: بعد از اجرای کار، ظرف 
4 سال بازپرداخت انجام می شــود که دولت نیز در پرداخت 

50درصد شریک است. 
به گفته واعظی فر، خط دو مترو از سال 1394 از شهرک امام 
حسین)ع( در شــمال زینبیه آغاز شد، 24 کیلومتر و 700متر 
احداث  شــده و تا چهارراه شکرشــکن ادامه دارد، در خیابان 
آمادگاه با یک ایســتگاه در چهارراه فلســطین دور می زند و 
تامیدان شهدای خمینی شهر مسیر را طی می کند. همچنین، 
از طرف غرب، ایستگاه شــهید حجازی و شافت ورود را آغاز 
کرده ایم. برای صرفه جویی نیز شافت تغذیه در خود ایستگاه 
اجرا شده است. از طرفی در خط 2، دو تونل با قطر حدود 9 متر 
تحویل می گیریم  که همزمان مســیر رفت و برگشت قطار در 

کنار هم پیش بینی شده است. 
وی با اشــاره به موقعیت میراثی اصفهان از حضور مشاوران و 
متخصصان باستان شناسی از کشــورهای ایتالیا و فرانسه و 
بررســی های کمیته 5نفری میراث برای کاوشگری خبر داد 
و اظهار کرد: در ایستگاه ابن ســینا به لحاظ حساسیت های 

میراثی، 3ماه کاوش انجام شد. در ایســتگاه امام علی)ع( 
اکنون ناظران میراث حضور دارند.

واعظی فر از انجام دیگــر اقدامات بــرای جلوگیری از ایجاد 
ارتعاش و آســیب به ابنیه تاریخی خبر داد و گفت: طبق نظر 
کارشناســان، میزان تنشــی که اتوبوس ها ایجــاد می کنند، 
بیــش از قطار اســت. ضمن اینکه بــا رعایت اســتانداردها، 
مترو تنشــی به ابنیه تاریخی وارد نمی کند.وی با اشــاره به 
مشــکالت تامین اعتبار، خاطرنشــان کرد: انتظــار داریم که 
پاالیشگاه اصفهان، شرکت نفت ســپاهان و نیروگاه به عنوان 
 دی نفعان مترو نیز به شــهرداری اصفهــان در تامین اعتبار

 کمک کنند.  
مدیرعامل سازمان قطار شهری شهرداری اصفهان در صحبت 
از انجام مطالعات ترافیکی توســط شــورای ترافیک استان 
و ســپس تهران برای احداث خطوط مترو، بیــان کرد: برای 
اصفهان 3 خط مترو مصوب شده است. پس از تکمیل خطوط 
یک و دو، خط 3 از میدان آزادی تا اســالم آباد و پل زندان و 

سپس تا فوالدشهر ادامه خواهد یافت.

کارشناسان مهندســی نورد در بخش طراحی کالیبر و تکنولوگ های کارگاه 
نورد 650 تنها با یک مرحله طراحی و تست، بدون نیاز به کوچک ترین اصالح 
بعدی و پس از نورد تنها چهار عدد شمش، تیرآهن جدید H24 را نرمال و 
به سبد محصوالت با ارزش افزوده باال در ذوب آهن اصفهان اضافه کردند.

مدیر مهندســی نورد ذوب آهن اصفهان با اعالم این خبر، گفت: در تاریخ 
مهندســی نورد بعد از ریل زبانه ســوزن، این دومین پروفیلی است که در 
همان مرحله اول طراحی و بدون نیاز به اصالحیه دوم که جزو ذات طراحی 

است،نرمال شده و به ثمر می نشیند.
محمدامین یوســف زاده افزود: اخیرا تیم آباکوس مهندسی نورد با جذب 
جوان های مســتعد، در این زمینه و با هدایت عالی مســئول تیم طراحی 
عملکرد بسیار خوبی را رقم زده، به طوری که دقت 60 درصدی قبلی به باالی 

95 درصد در طراحی و شبیه سازی رسیده است.
مدیر مهندسی نورد شــرکت ذوب آهن، خاطرنشــان کرد: در این مرحله  
کار بسیار حرفه ای و جالب در اســتفاده از غلتک های 40 تنی  قفسه 900  
مشترک برای تولید H22-H24 و H26صورت گرفت که انطباق این موارد 
اختالف شــدید، نیاز به دانش و تخصص باالیی را داشت، بنابراین این کار 

برای نخستین بار انجام و نتیجه ای درخشان در پی داشت.
وی گفت: قطعا با الگوبرداری از فرآیندی که برای تیرآهن 30 انجام شــد، 
در این روش تبدیلی کاهــش مصرف غلتک و صرفه جویــی آن به میزان 
سه میلیارد تومان نیز حاصل می شود.به گزارش ایســنا، قائم مقام مدیر 
مهندســی نورد ذوب آهن اصفهان نیز با اشــاره به اینکه تولید محصوالت 
با ارزش افزوده باال به صورت ویژه در دســتور کار قرار گرفته اســت، گفت: 
پروفیل H24 به عنوان جدیدترین محصول بــا ارزش افزوده باالی ذوب 
آهن اصفهان که در بلند مرتبه سازی ها رقیبی برای خودش باقی نگذاشته 
به همت تالشگران نورد 650 ذوب آهن اصفهان تولید شد.  علیرضا مهرابی 
افزود: به طور کلی تولید H های ســایز 20 به باال نسبت به IPE ها ارزش 
افزوده بســیار باالیی در حدود 2.5 برابــر و در کل 3.5 برابر را برای ذوب 
آهن اصفهان رقــم می زند که این دســتاوردهای تولیدی بــزرگ صرفا با 
بومی سازی و تفکر داخلی و بدون هیچ وابستگی به خارج از کشور به ثمر 

نشسته است.
وی تصریح کرد: ذوب آهــن اصفهان طی دو ماه اخیــر 25 هزار تن تولید 
انواع پروفیلH داشته که برابر دو تا سه سال گذشته است و این روند تولید 
نشان می دهد که بخش طراحی کالیبر و تکنولوژی تولید نورد 650 و تراش 
غلتک کارگاه میانی نورد به میزانی از پایداری رســیده است که با کمترین 
خطای طراحی و تکنولــوژی تراش، محصول جهانی مطابق با اســتاندارد 

جهانی تولید می کند.
وی خاطرنشان کرد: بازســازی کارگاه منحصربه فرد نورد 650  ذوب آهن 
اصفهان و اضافه شدن دو قفسه جدید به آن شرایط را برای گسترده تر شدن 
سبد محصوالت شرکت به نحوی فراهم کرده که به طور میانگین هر دو ماه 

یک محصول جدید در این کارگاه تولید می شود.
مهرابی اظهــار کــرد: ذوب آهن اصفهــان به عنــوان اولیــن تولیدکننده 

تیرآهن های H و تنها تولید کننده این محصول با ســایز باالی 20 و 30 در 
منطقه اســت. بهره گیری از این محصوالت مزیت های مختلفی نسبت به 
تیرآهن های»I« دارد از جمله ایمنی ســاختمان را در شرایط بحرانی مانند 
زلزله برای هموطنان مان تامین می کند تا دانش و اندیشه ایرانی در خدمت 

رفاه و سالمتی جامعه ایرانی قرار گیرد و مسیر صادرات را طی کند.
 سرپرســت نــورد 650 شــرکت ذوب آهــن نیــز در ایــن بــاره، گفت: 
نــورد و تولیــد پروفیــل هــای H از حــدود 12 ســال پیــش شــروع 
شــده و بــا وجــود وقفــه هایــی کــه رقــم خــورد،H24  ششــمین 
 پروفیــل تیرآهــن بــال پهــن تولیــدی ذوب آهــن اصفهــان بــه

 شمار می رود.
مهران مقراضچی افزود: این محصول جدید طی ســه ماه طراحی شــد و 
تفاوت آن با سایر محصوالت در این اســت که این پروفیل به لحاظ اینکه 
عرض بال و ارتفاع پروفیل آن یکسان است از استحکام و مقاومت بسیار 
باالیی برخوردار است و در مقابل نیروهای برشی و خمشی پایداری کامل 

دارد.
وی در پاســخ به این ســوال که چرا با وجود تولید چنیــن تیرآهن های 
کیفی، همچنان اســتفاده از تیر ورق را به روش ناایمن جوشکاری شاهد 
هستیم که حوادثی را موجب شده اســت؟ گفت: در اسکلت فلزی برخی 
ســاختمان ها که ریزش کرده اند، متاســفانه ورق های فوالدی به صورت 
دستی جوشکاری شدند و ســپس به شــکل تیرآهن بال پهن در آمدند، 
آن هم در کشــوری که تولید تیرآهن بال پهن آن با روش نورد گرم و بدون 
 هیچ دخالت انســانی و کامال مکانیزه زبانزد اســت و متاســفانه حوادث

 غم انگیزی رخ داد.

مدیرعامل سازمان قطار شهری شهرداری اصفهان:

کمبود اعتبارات، مانع اصلی در تکمیل خط یک و پیشبرد خط دو متروی اصفهان است

مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان:

تیرآهن H24 به سبد محصوالت ذوب آهن اضافه شد
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گردوغبار در اصفهان
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تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی 
تا 31تیرماه 

تشدید طرح برخورد با ناهنجاری ها 
در سواحل کیش
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رییس پلیس راهور استان اصفهان به متخلفان و سلب کنندگان آرامش مردم 5
هشدار داد: از چنگ قانون نمی توانید فرار کنید

دور دور، زیر ذره بین پلیس
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مدرییت روابط عمومی و اطالع رسانی
دااگشنه علوم زپشکی شهرکرد 

ُامیکرون مثل سرماخوردگی است ولی ...
در برخی افراد می تواند عوارض داشته باشد، عوارض کوتاه مدت شدید مانند سینه 

پهلو و بستری شدن عوارض دراز مدت مثل درگیری حافظه، مغز، ضعف بدنی.
ُامیکرون در نبود اصول بهداشتی، می تواند به افزایش انفجاری مبتالیان شود.

عالیم رایج ُامیکرون
آبریزش بینی

خستگی
عطسه
سردرد
گلودرد

رعایت نکات بهداشتی تنها راه مقابله با 

ُامیکرون
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