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 مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خبر داد:
 اشتغال زایی ۴۷ هزار نفری در پروژه های کالن استان اصفهان؛

در انتظار اتفاقات خوب

رییس شورای شهر:

به یک هزار دستگاه 
اتوبوس جدید نیاز داریم

 همبازی »رونالدو« 
 برای سپاهان چقدر

 آب خورد؟

پیشرفت ۷0 درصدی 
 بازسازی پارکینگ 

مجموعه تجاری عباسی

حمایت نیکوکاران 
 اصفهانی از بیش از
 هزار فرزند یتیم و 

نیازمند در دهه والیت

مدیرکل دیوان محاسبات استان اصفهان از ارائه گزارش تفریغ بودجه، شش 
ماه زودتر از موعد مقرر برای نخستین بار خبر داد.

سید مجتبی ارشاد در این باره توضیح داد: با تالش و راهبری و برنامه ریزی 
دقیق رییس دیوان محاسبات کشــور و زحمات بی شائبه همکاران سراسر 
کشور از جمله استان اصفهان، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ منبعث از اصل 
۵۵ قانون اساسی جمهوری اسالمی ۶ ماه زودتر از تکلیف مقرر در بند یک 
ماده ۳۱۹ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی برای نخستین بار 
در تاریخ کشور در پایان تیرماه سال جاری تهیه  و نهایی شد که توسط رییس 

کل این دیوان در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.
وی  درباره علت تغییر زمان، اظهار کرد: ایــن امر مهم تنها یک رویداد آماری 
نبوده اســت، بلکه برای اســتفاده بهینه و کاربردی در تنظیم بودجه توسط 
ارکان دولت از جمله اســتاندار  و مدیران دستگاه های اجرایی سراسر کشور 
و اســتان و همچنین اطالع رســانی صحیح  و کاربردی  و موثر به نمایندگان 
مجلس در کمیســیون های  مجامع مختلف برای بهره برداری مناســب از 

این ســند در فرآیند تصویب قوانین به خصوص قوانین مالی و بودجه سال 
۱۴۰۲ و همچنین اطالع نخبگان و تشــکل های ملی و اســتانی و صاحبان 
اندیشه برای اصالح ساختار نظام بودجه ریزی بهتر و در نهایت اطالع رسانی 
شفاف در اجرای حکم متقن در قانون اساسی برای افکار عمومی ملت بوده 
تا نسبت به فرآیند بودجه ای توسط دستگاه های اجرایی و  نظارت  سالمت 

مالی کشور اطالع یابند.
مدیرکل دیوان محاسبات استان اصفهان افزود: از دیگر اقدامات مهم دیوان 
محاسبات کشور در دوره اخیر گزارش تفریغ بودجه سال۱۴۰۰ پیوست های 

این گزارش است.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات استان اصفهان و 
به گفته ارشاد، این پیوست ها شامل گزارش های تحلیلی-موضوعی مرتبط با 
موارد مهم بودجه ای سال ۱۴۰۰ کل کشور از جمله ساختار نظام بودجه ریزی، 
رابطه مالی نفت  و دولت، سیاست های تامین مســکن، حوزه آب، تولید و 

اشتغال، بهداشت و درمان و … است.

برای نخستین بار صورت گرفت؛

ارائه گزارش تفریغ بودجه، شش ماه زودتر از موعد مقرر 

طرح های ارتقای امنیت 
اجتماعی و برخورد با سارقان 
در اصفهان تشدید می شود؛
پلیس هوشیار است 
مردم هم مسئولیت 

پذیر  باشند

نمایشگاه اصفهان؛ درگاه حضور شرکت های 
ایرانی در فرآیند بازسازی سوریه

کاهش چشمگیر آبرسانی سیار در شهر اصفهان 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته
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شهردار:
 اراده همه مسئوالن اصفهان

 حل مسائل است
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خبر داد:

 شناسایی ۹0 کانون سالک خیز 
در مساحت بیابانی استان

نوش دارو »قبل« از مرگ سهراب
اعالم آمادگی مدیریت بحران استان اصفهان برای بارش های آخر هفته؛
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حفظ آب حفظ زندگی است
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طالبان تاجیکستان اعالم موجودیت کرد!
ایسنا نوشت: منابع طالبان از ظهور گروهی تحت عنوان »جنبش طالبان تاجیکستان« در منطقه مرزی 
افغانســتان با تاجیکســتان خبر دادند. یکی از اعضای گروه طالبان که نخواست نامش فاش شود، به 
خبرنگار آناتولی گفت: جنگجویان تاجیک در داخل طالبان »جنبش طالبان تاجیکستان« را در استان 
بدخشان افغانستان در نزدیکی مرز با تاجیکستان تاسیس کرده اند.گفته می شود این گروه از سوی مهدی 
ارسالن، معروف به محمد شریپوف، شهروند تاجیکستان تشکیل شده و درصدد آغاز مبارزه مسلحانه 
علیه دولت تاجیکستان است. وی در لیست تروریست های تحت تعقیب تاجیکستان قرار دارد. مهدی 
ارســالن از جنگجویان گروه »جماعت انصارا...« بوده و روابط نزدیکی با القاعده و طالبان در افغانستان 
دارد.برخی منابع محلی نیز ادعا می کنند که طالبان اداره امنیت 5 شهرستان بدخشان را به این گروه که در 
حال حاضر متشکل از 200 مرد تاجیکستانی است، واگذار و به آنها سالح و مهمات خواهد داد.در ویدئویی 
که در رسانه های اجتماعی منتشر شده، دیده می شود که گروه مذکور نیروهای خود را در برج مراقبت و 

پایگاهی در نقطه صفر مرزی میان افغانستان و تاجیکستان مستقر کرده است. 
 

 کره شمالی، آمریکا را به توسعه سالح های بیولوژیکی 
در اوکراین متهم کرد

رسانه رسمی کره شمالی ایاالت متحده را به ســاخت و توسعه سالح های بیولوژیکی در اوکراین و برخی 
از کشورهای دیگر جهان متهم کرد.  کره شمالی روز یکشنبه آمریکا را به ساخت سالح های بیولوژیک در 
اوکراین متهم کرد، اتهامی که پیش از این روسیه آن را بارها مطرح کرده بود. براساس گزارش خبرگزاری 
فرانسه، کره شمالی در ماه فوریه گذشته با اعالم اینکه واشنگتن عامل اصلی بحران در اوکراین است با به 
رسمیت شناختن استقالل جمهوری های دونتسک و لوهانسک روابط خود را با کی یف قطع کرد. خبرگزاری 
رسمی مرکزی کره )KCNA( در گزارشــی تاکید کرد، واشــنگتن بدون توجه به معاهدات بین المللی 
آزمایشگاه های بیولوژیکی بسیاری را در ده ها کشور جهان از جمله اوکراین ایجاد کرده است. کره شمالی 

معموال مواضع رسمی و بین المللی خود را از طریق رسانه های رسمی خود منتشر می کند.
 

پادشاه اردن:

 نمی پذیریم که فلسطین به حاشیه رانده شود
پادشاه اردن تاکید کرد که این کشور به فلسطینی ها نزدیک تر است و به حاشیه راندن آن ها را نمی پذیرد. 
عبدا...دوم، پادشاه اردن در مصاحبه با روزنامه الرای اردن گفت: اردن همواره حامی امت اسالمی و مسائل 
آن بوده و خواهد بود. ما نزدیک ترین به فلسطینی ها هستیم و هرگز به حاشیه راندن آن ها را نمی پذیریم. 
باید فرصت های منطقه ای را برای تمرکز بر آینده فلســطین ایجاد کنیم.وی درباره اوضاع داخلی اردن 
گفت: ما چشم انداز اقتصادی جامعی داریم که نباید در اجرای آن کوتاهی کنیم. اصالحات اقتصادی به 

استراتژی برای مدت دو سال نیاز دارد؛ اما اصالحات اداری مهم تر است.

تونس همچنان بستر اعتراضات مردمی
منابع خبری گزارش دادند که ده ها تونسی برای دومین روز پیاپی در مرکز پایتخت این کشور در اعتراض 
به برگزاری رفراندوم قانون اساســی پیشنهادی قیس سعید که قرار است دوشــنبه آینده برگزار شود، 
دست به تجمع زدند و با سر دادن شعارهایی، این همه پرسی را  غیرقانونی دانستند.به گزارش  القدس 
العربی،  قیس سعید، رییس جمهور تونس کمتر از یک ماه پیش خبر از برگزاری رفراندوم درباره قانون 
اساسی جدید که طبق متن آن اختیارات بیشتری به رییس جمهور داده شده،  نقش پارلمان و قضات در 
تونس کاهش می یابد و راه های رقابت برای دسترسی به قدرت را محدود می شود، اعالم کرد. مخالفان 
می گویند که رفراندوم، آخرین گام از مجموعه اقداماتی اســت که سعید در جهت تحکیم حکومت تک 

نفره خود برداشته است.

آیاکشورهایعربیرویخوشبهایراننشانمیدهند؟

وقتی راهبرد منزوی سازی ایران جواب نمی دهد
به گــزارش خبرآنالین، در مقاله مشــترک هنریتــا تویوانن و مهران 
حقیریان در اندیشکده کوئینسی آمده است: سیاست ثابت واشنگتن 
در چند دهه گذشــته، انزوای بیشــتر ایران بوده است. این احساس 
»برکنار ماندن«، ممکن اســت عالیق فزاینده ایران برای تنش زدایی 
منطقه ای و همــکاری اقتصادی را خاموش کند و ســرانجام تهران را 
بیشتر به سمت سیاســت هایی ســوق دهد که برای دیگر بازیگران 

منطقه ای ناخوشایند باشد.
راهبرد واشنگتن همچنان ایران را وا می دارد که مقاومت در برابر فشار 
خارجی را بیشتر کند، توانمندی های اقتصادی و نظامی خود را باالتر 
ببرد و انرژی خود را صرف ایجاد رابطه با دولت هایی کند که عالقه ای 

به مشارکت در کارزار فشار ندارند.
وارونه کردن راهبرد بی حاصل منزوی سازی ایران، فرصت های بزرگی 
را به وجود می آورد. این چیزی است که بسیاری از دولت های منطقه، 
آشکارا به آن توجه نشــان داده اند و در تالش هایشــان برای تعامل 

دیپلماتیک با ایران هم مشاهده می شود.
تحوالت اخیــر در ژئوپولیتیک خاورمیانه بزرگ، روشــن می ســازد 
که ریشــه اصلی تنش هــای منطقه، عمال بــه همان آفتــی باز می 
گردد که دیپلماســی منطقه ای را مختل می کــرد: طردگرایی. اکنون 
روشــن اســت که کشــورهای منطقه، این نکتــه را بــه آرامی درک 
می کنند که مســیر کنونی تکرار تنــش، پایدار نخواهنــد ماند. برای 
مثال، امارات در اندیشــه اعزام ســفیر بــه تهران اســت و در حالی 
که فشــاری بر ریاض برای عادی ســازی با اســراییل وجــود دارد، 
ســعودی ها در تعامــل دیپلماتیک با تهــران هســتند. این اصالح 
چشــم انداز در میان شــرکای آمریکا، باید فضای مناســبی را برای 
سیاســتگذاران در واشــنگتن فراهم آورد تا آنان نیــز در نگرش خود 
 بازاندیشی کنند، به ویژه در ذهنیت غیرقابل اجتناب بودن نزاع و بحران

 در منطقه.
برجام، منطقی ترین نقطه آغاز برای گشــودن گره روابط پرتنش بین 
المللی و منطقه ای ایران و ایجاد چارچوبی برای تنش زدایی در دیگر 
زمینه های منطقه ای است. همه کشــورهای عضو شورای همکاری، 
از جمله عربستان ســعودی و امارات، به رغم برخی تردیدهای اولیه 
درباره برجام، اکنون عالقه خود را به احیای این توافق نشان می دهند 
تا هم برنامه هســته ای ایران محدود شــود و هم تعامل اقتصادی با 

ایران افزایش یابد.
کشورهای شورای همکاری، اهمیت آرام سازی در روابط واشنگتن- 
تهران را دریافته انــد و به دســتاوردهای بالقوه سیاســی، نظامی و 

اقتصادی ای که می تواند از گشــایش در تحریــم های ایران حاصل 
شــود، توجه دارند. این نســیم موافقی که از منطقه )خلیج فارس( 
می رسد، بی اهمیت نیست و باید در سیاست آمریکا در قبال منطقه 

گنجانده شود.
بایدن هــم در مقاله ای که پیش از ســفر اخیرش بــه خاورمیانه در 
واشنگتن پست منتشــر شــد، فواید »یک خاورمیانه امن تر و درهم 
بافته تر« را به رسمیت شناخت و اینکه چگونه »آبراه های این منطقه 
برای تجارت جهانی و زنجیره عرضه، نقشــی بنیادین دارند« و اینکه 
»منابع انرژی منطقه برای خنثی کردن اثرات جنگ روســیه بر عرضه 
جهانی حیاتی هســتند.« وی همچنین تصدیق کرد که منطقه در حال 
نزدیک شدن از گذر دیپلماسی و همکاری است به جای آنکه با نزاع، 

چند پاره شود.
اما به نظر می رســد که این واژه ها درباره منطقه ای گفته می شود که 
شامل ایران نمی شــود. بایدن همچنان به رویکرد طردگرایی خود و 
تحریم های چندالیه چند دهه ای و سیاســت بازدارندگی اش علیه 
ایران ادامه می دهد؛ رویکردی که مانــع اصلی همکاری های فراگیر 

منطقه ای بوده است.
اگر برجام احیا نشود، تحریم های ثانویه آمریکا پابرجا مانده و شدیدتر 
می شوند و واشــنگتن یک بار دیگر کارزار فشار حداکثری بر تهران را 
از ســر می گیرد. این وضعیت نه تنها هرگونه امکان برای دیپلماسی 
منطقه ای را خفه می کنــد بلکه تاثیری شــگرف و منفی بر تحوالت 
دیپلماتیک و اقتصادی در منطقه می گذارد. مقام های آمریکایی اخیرا 
در دیدارهای خصوصی شان با اعضای شــورای همکاری و همتایان 
اروپایی این انتظار را مطرح کرده اند که در صورت عدم احیای برجام، 
همه اعضای شورای همکاری از جمله عمان، قطر و امارات هم به کارزار 

فشار علیه ایران بپیوندند.
در چنین شــرایطی، به نظر می رســد که واشــنگتن به دنبال تشدید 
تنش ها از گذر شــراکت در منطقه و اتحادهایی باشد که برای ایزوله 
کردن تهران طراحی شــده اند. این خطرناک اســت اما دولت های 
منطقه هم چنــدان حمایــت جــدی ای از آن به عمل نیــاورده اند. 
 این منطقه، تجربه های تلخی از تشــدید کشــمکش نظامی در سال 

20۱۹ دارد.

نشــریه آمریکایی »فوربس« در گزارشی نوشت: 
فروش پهپادهای ایرانی به روسیه گام بزرگی برای 
تبدیل شــدن این کشــور به یک صادرکننده جدی 

تسلیحات است.
به گزارش عصرایران، این نشریه آمریکایی در ادامه 
نوشته اســت: با نزدیک شــدن به تاریخ انقضای 
تحریم تسلیحاتی ســازمان ملل متحد علیه ایران 
در ۱8 اکتبــر 2020، گمانه زنی هــای قابل توجهی 
وجود داشت مبنی بر اینکه تهران پس از لغو تحریم 
تسلیحاتی سازمان ملل، به دنبال نوسازی زرادخانه 
قدیمی نظامی خود با واردات انبــوه جنگ افزار از 
روسیه است. گزارش پنتاگون که سال قبل منتشر 
شــد به طور منطقی حدس می زد که ایران ممکن 
است به دنبال جت های جنگنده سوخو 30 روسیه، 
ســامانه های موشــکی پدافند هوایی اس-400 و 
تانک های تی-۹0 روسی باشد. پس از لغو تحریم 

های تســلیحاتی ســازمان ملل اما ایــران نه تنها 
تجهیزات نظامی خریداری نکــرده، بلکه برعکس 
تمایل خود را برای صــادرات تجهیزات نظامی خود 
به دیگر کشورها نشان داده است. در اوایل آگوست 
20۱۹، گزارشــی در مطبوعات ایران مدعی شــد که 
روسیه برای خرید پهپادهای ایرانی ابراز عالقه کرده 
است. امروز، یعنی کمتر از سه سال بعد، کاخ سفید 
مدعی شده روسیه عالقه مند به خریداری پهپادهای 
ایرانی است – و اینکه مقامات روسی دو بار در ماه 
ژوئن به ایران ســفر کردند تا مدل های مختلف از 

جمله شاهد-۱۹۱ و شاهد-۱2۹ را بررسی کنند.
نشریه گاردین در ماه آوریل ادعا کرد که ایران حتی 
مهمــات و تجهیــزات نظامی - ماننــد آر پی جی، 
موشک های ضد تانک و موشک انداز - را از طریق 
نیروهای نیابتی خود در عراق به روســیه رســانده 
اســت و حتی یکی از پدافندهــای هوایی خود به 

نام» باور 373« را که به جای نسخه بومی سیستم 
اس-300 روسی از آن یاد می شود، در اختیار مسکو 
گذاشته اســت. ایران می تواند تعداد قابل توجهی 
پهپادهــای مســلح را در زمانی که مســکو مقادیر 
زیادی از مهمات خود را در جنگ اوکراین از دســت 
داده، در اختیار روســیه قرار دهد و بخشــی از این 
پهپادها می تواند انتحاری باشــد... قیمت نســبتا 
پایین تســلیحات ایرانی، آن را به گزینه ای مقرون 
به صرفه و مطلوب در سراسر جهان تبدیل می کند. 
ایران همچنین در ماه مه گذشــته کارخانه ساخت 
پهپاد ابابیل-2 را در تاجیکستان افتتاح کرده است.

فوربس: ایران در مسیر یک صادرکننده جدی تسلیحات

برکناری »شیخه می« از ریاست سازمان میراث فرهنگی زمانی صورت گرفت که او در سفر رسمی به کشورهای بالکان بود. به گزارش عصرایران، پادشاه بحرین 
)شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه( در حکمی رییس سازمان میراث فرهنگی را تغییر داد. منابع سیاسی و رســانه ای می گویند دلیل این برکناری، مخالفت 
رییس سابق با عادی سازی روابط این کشور با اسراییل است.رییس سابق سازمان میراث فرهنگی یعنی خانم »شیخه می بنت محمد آل خلیفه« از اعضای 
خانواده حاکم و پادشاهی بحرین )آل خلیفه( بود.بسیاری از رسانه های عربی تیتر زده اند »اسراییل باعث برکناری مقام ارشد بحرینی شد«.او وزیر سابق 
 اطالع رسانی و فرهنگ بحرین است. شیخه می برای بیش از 20 سال در زمینه رســانه، اطالع رسانی، فرهنگ و میراث فرهنگی در عالی ترین سطح فعالیت 

کرده بود.

برکناری مقام ارشد بحرین به دنبال خودداری از دست دادن با سفیر اسراییل

اتهام زنِی شاه اردن به ایران

خبر روز

وز عکس ر

پدر اوکراینی در 
کنار جسد پسر 13 

ساله اش
پدر اوکراینی در شهر خارکیف 
در کنار جســد پسر ۱3 ساله 
اش کــه در حمله موشــکی 
روسیه به این شــهر کشته 

شده است. 

 هشدار روزنامه اطالعات 
در باره درز اطالعات توسط مترجمان مقامات کشور

روزنامه اطالعات نوشت: هرگونه اطالع و داده ای، برای دشمنی که کشور ما را هدف قرار داده با ارزش 
بوده و باید در این خصوص دستگاه های ذی ربط هشیاری الزم را به خرج دهند تا هر حرفی را که ارزش 
اطالعاتی دارد، با این تصور که ما در دنیای گردش آزاد اطالعات زندگی می کنیم بر زبان نرانند. شاید 
خیلی ها ندانند که از اظهارات خطیبان نماز جمعه گرفته تا پخش سخنان نمایندگان مجلس و تمامی 
برنامه های شبکه های رادیویی و تلویزیونی ما توسط چندین کشور خارجی شنود، رصد و تحلیل محتوا 
می شود. چنین زیر ذره بین قرار دادن سخنان مسئوالن و کسانی که به تریبون های آزاد دسترسی دارند 
نشان می دهد که باید دقت در گفتار و بیان داشته باشیم و هر حرفی را در هر جایی، برای مطلع نشان 
دادن خودمان، نزنیم.  ضمن تقدیر از حرکت های علمی و فن آورانه که در اقصی نقاط کشــور صورت 
می گیرد، متاسفانه در کشور ما رسم  شده که جزئیات ریز این دستاوردها را در مقابل دوربین خبرنگاران 
برمال می کنند و در مواردی هم گزارشگران با اصرار و الحاح سعی می کنند که اسم نخبگان، محل کار 
آنها و حاصل کارشان را از زیر زبان آنها بیرون بکشند و تصاویر آنها را هم منتشر کنند. این در حالیست 
که مبتکران در صنایع حساس و نخبگان علمی ما زیر ذره بین سرویس های خارجی قرار دارند. بدتر از 
آن ارائه رایگان اطالعات تجاری و بازرگانی ما در شبکه های خبری است که یک افسر اطالعاتی خارجی 
در ایران باید مدت ها تالش و هزینه کند تا چنین داده هایی را به دست آورد... یکی از بهترین صیدهای 
سرویس های خارجی مترجمانی هستند که در دیدارهای سطح باالی مقامات یک کشور با همتایان 
خارجی مقامات مزبور کار ترجمه را انجام می دهند. مترجم در چنین مواردی حکم یک هدف باارزش 
را دارد. در هر حال برای این که به دست خود طعمه دشمنان حریص را پخت و پز نکنیم الزم است که در 

درز اطالعات حساس تقوای کافی و هشیاری الزم داشته باشیم.

زیدآبادی: 

 برجام را فقط اصول گرایان 
و دولت یکدست رییسی می توانند احیا کنند

احمد زیدآبادی به روزنامه شــرق گفت: احیای برجام به دست اصالح طلبان و اعتدالیون هیچ گونه 
خروجی در بر ندارد. اگر فایده و ســودی در قبال برجام و احیای آن وجود دارد باید به دســت خود 
اصول گرایان انجام شود. نکته مهم تر اینجاست که احیای اکنون برجام به جریان اصول گرا و قدرت 
یک دست شده تحمیل می شود، چون این جریان از ابتدا مخالف توافق برجام و احیای آن بود؛ بنابراین 
یک لحظه هم به خود این تردید را راه نمی دهد که نمی خواهد برجام احیا شــود، ولی دلیل شــرایط 
منطقه ای و جهانی و به خصوص اقتضائات داخلی، ضرورت احیای برجام را به این دولت )رییسی( 
و قدرت یک دست شــده بعد از انتخابات ۱400 تحمیل می کند. ضمنا معتقدم قدرت و سرعت تغییر 
و تحوالت به جایی رسیده اســت که حتی اگر بعد از جو بایدن شخص دیگری از دموکرات ها و حتی 
یک فرد تندرو از جمهوری خواهان در انتخابات 2024 به قدرت برسد، نمی تواند دوباره مانند ترامپ از 
برجام خارج شود.چون خروج مجدد از برجام و بازگشت به نقطه صفر اساسا بی معناست و به تبعش 

مناسبات منطقه ای و جهانی عوض می شود. 
 

انتقاد تند مطهری از »کنار روسیه قرار گرفتن در کشتار مردم 
اوکراین«

خبرآنالین: نایب رییس سابق مجلس خواستار ورود »بهارستان« به حمایت ایران از روسیه در »کشتار 
مردم اوکراین« شد.علی مطهری ،نایب رییس سابق مجلس نوشت: در کنار روسیه قرار گرفتن در 
کشتار مردم اوکراین است که با قانون اساسی سازگار نیست. مجلس به عنوان نماینده ملت باید از 

وزیر امور خا رجه به عنوان متولی سیاست خارجی سوال کند.

گیشه

فارس نوشت: شــاه اردن ضمن اعالم اینکه 
همه کشــورها خواهان روابط خوب با ایران 
هستند، تصریح کرد، این روابط باید بر اساس 
اصول احترام متقابل، حســن همجواری و 

احترام به حاکمیت باشد.
»عبدا...دوم« شــاه اردن در گفت وگویی با 
روزنامه »الرای« این کشور به سواالتی درباره 
آخرین تحوالت منطقه پاسخ داد. الرای در 
سوالی به سر و صدایی که در پی اظهارات شاه 
اردن مبنی بر تشــکیل »ناتوی عربی« به راه 
افتاد، پرداخت و پرسید اردن چه می خواهد؟

شــاه اردن پاســخ داد، اردن همواره دنبال 
تقویت کار مشترک عربی در راستای خدمت 
به مســائل و منافع بوده، اردن همیشــه با 
ائتالف امت عربــی و منافــع و قضایای آن 
بوده و خواهد بود. امــان در صدر طرف های 
مقابله کننده با تهدیدات تروریستی و امنیتی 
کشورهای عربی قرار داشته است.  ما از نیاز به 
یک سیستم دفاعی عربی صحبت می کنیم 
و این مشــورت، هماهنگــی و کار طوالنی با 
برادران را می طلبد به نحــوی که مقدمات و 
اهداف مشخص باشــد. باید یادآور شوم که 
این طرح بخشی اساسی از اصولی است که 
کشورهای اتحادیه عرب بر آن بنا شده اند؛ با 
این وجود موضوع ائتالف )ناتوی عربی( در 

حال حاضر مطرح نیست. 
الرای در ادامه پرســید: اما کســانی هستند 
که ایــن موضــوع را در ســیاق منطقه ای به 
ایران و اینکه این مســئله به حساب آرمان 
فلسطین تمام می شود، مرتبط  می کنند.شاه 
اردن پاســخ داد: ما خواهان تنش در منطقه 
نیستیم، همه کشورها خواهان روابط خوب 
با تهران بر اســاس احترام متقابل، حســن 
همجواری، احترام به حاکمیت کشــورها و 
عدم مداخله هســتند.عبدا... دوم در ادامه 
شروع به اتهام زنی به ایران کرد و مدعی شد: 
اما پیش تر در موارد متعدد تاکید کرده ام که 
ایران در کشــورهای عربی دخالت می کند، 
ما امروز با حمالت منظم شبه نظامیانی روبه 
رو هستیم که مرتبط با ایران هستند بنابراین 
امیدواریم که شاهد تغییر رفتار ایران باشیم.

بین الملل
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از ابتدای سال جاری تاکنون صورت گرفت؛

اصالح و تعدیل بهره برداری از 31۷ حلقه چاه کشاورزی
حجم برداشت از ۳۱۷ حلقه چاه آب کشاورزی در اســتان اصفهان اصالح و تعدیل شده است.مدیر 
دفتر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان گفت: ۱۶۴ حلقه از این چاه ها در شهرستان 
اصفهان و ۱۵۳ حلقه در دیگر شهرستان هاست.محمد خلجی افزود: پس از اصالح و تعدیل این چاه 
ها، ۲۰ میلیون مترمکعب در مصرف آب کشاورزی صرفه جویی شده است. وی در ادامه گفت: تعدیل 
بهره برداری هر چاه برحسب میزان اراضی تحت شرب و ساعات کارکرد سالیانه آن چاه تعیین می شود.

مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان اصفهان با بیان اینکه در سال گذشته 
۸۰۳ حلقه چاه غیر مجاز پر و مسدود شده، گفت: در سال گذشته با نصب هزار و ۴۶۲ دستگاه کنتور 
هوشمند به منظور اصالح و تعدیل سه هزار و ۱۶۳ حلقه چاه کشاورزی در سراسر استان، هفت میلیون 
مترمکعب در مصرف آب زیرزمینی صرفه جویی شد.خلجی افزود: اطالعات آب و برق ۱۴ هزار و ۵۹۲ 
حلقه چاه مجاز در سراسر استان اصفهان نیز تطبیق داده شد.وی تاکید کرد: با توجه به افت سطح منابع 
آب زیرزمینی و فرونشست زمین، به ویژه در دشت اصفهان- برخوار، تخصیص جدید برای حفر چاه 
کشاورزی داده نمی شود و تخصیص های حوزه صنعت نیز مربوط به تغییر کاربری چاه های کشاورزی 
است.مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان اصفهان با اشاره به ثبت ۲۲ هزار 
و ۱۱۹ تماس با سامانه یگان حفاظت منابع آب )۳۸۴۸( در ســال گذشته گفت: در سه هزار و ۷۷۸ 
عملیات از اقدامات غیرقانونی همچون حفاری غیر مجاز و بروز تخلف در حریم و بستر رودخانه های 
استان جلوگیری شد.خلجی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز ۴۳۹ عملیات در پی ثبت هزار و 

۷۹۱ تماس صورت گرفت.
 

صدور گواهی صادرات یک هزار و 312 تن محصوالت گلخانه ای
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان از صدور گواهی صادرات یک هزارو 
۳۱۲ تن محصوالت گلخانه ای در تیرمــاه خبرداد.افالکی گفت: با اقدامات انجام شــده مدیریت 
حفظ نباتات سازمان از گلخانه هایی که QR کد داشــته و بعد از تکمیل فرآیند صادرات و آزمایش 
محصوالت تولیدی توسط آزمایشگاه های معتبر معرفی شده و بعد از طی مراحل قانونی یک هزارو  
۳۱۲ تن محصوالت گلخانه ای فلفل دلمه ای، بادمجان، کاهو با گواهــی مدیریت حفظ نباتات در 
تیرماه به کشور های اوراسیا صادر شد.مدیر حفظ نباتات ســازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
عنوان کرد: در تیر ماه ۱۰ هزار و ۹۱۵ نهال های آلبالو و گیالس، بادام، هلو و شلیل، آلو و آلوچه، گالبی 
وزردآلو با گواهی بهداشتی به سایر استان ها حمل  شد. شایان ذکر است از جمله اقدامات مدیریت 
حفظ نباتات؛ مبارزه بیولوژیک با آفات گلخانه ای شهرستان های نجف آباد، دهاقان، اصفهان، تیران 

و کرون در سطح ۱۱ هکتار است.
 

تاسیس حدود 113 مگاوات نیروگاه خصوصی کوچک و 
پراکنده در استان اصفهان

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان گفت: در استان اصفهان حدود ۱۱۳ مگاوات نیروگاه خصوصی 
کوچک و پراکنده تاسیس شده که ۸۸ مگاوات برق تولید داشته و به شبکه سراسری تولید برق کمک 
می کنند.سیدمحمدرضا نوحی اظهار کرد: در روز یکم مردادماه مصرف برق در کل کشور کاهش یافته 
اســت.همچنین اوج مصرف روز در ســاعت ۱۱:۵۲ بوده که ۴،۳۵۵ مگاوات برق در استان اصفهان 
تولید، ۴،۹۷۹ مگاوات مصرف و ۶۲۴ مگاوات از شبکه سراسری به شبکه توزیع برق استان اصفهان 
وارد شد.نوحی اضافه کرد: در استان اصفهان حدود ۱۱۳ مگاوات نیروگاه خصوصی کوچک و پراکنده 
تاسیس شده که ۸۸ مگاوات برق تولید داشته و به شــبکه سراسری تولید برق کمک می کنند.وی 
تصریح کرد: مطالبات پیشــین این نیروگاه ها همچنان پرداخت نشده است، اما در تابستان هر ماه 

بخشی از هزینه تولید برق به آن ها پرداخت می شود.

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خبر داد: اشتغال زایی ۴۷ هزار نفری در پروژه های کالن استان اصفهان؛ 

در انتظار اتفاقات خوب

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: یکی 
از وظایف استانداری، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بوده که مصوبات 
آن الزم االجراست. اگر مسئولی نســبت به وظایف خود در این ستاد 
عمل نکند، حکم ترک فعل برای او در نظر گرفته خواهد شد.به گزارش 
ایمنا، احسان شهیر در جمع حزب پیشــرفت و عدالت ایران اسالمی 
اســتان اصفهان اظهار کرد: جراحی اقتصادی بایــد اتفاق می افتاد و 
همه نیز با اجرایی شــدن آن موافق بودند اما در زمان عملی شدن آن، 
نظرات متفاوت بود. یکی از اقدامات مثبتی که در استان اتفاق افتاد، 
زیرساخت ها و سامانه هایی مانند ســامانه رهتاب بود که فرآیندهای 

بازار مرغ را کنترل می کرد.
 اکنــون می توانیم از طریق این ســامانه، تعــداد جوجه ریزی انجام 
شده، نیاز استان به مرغ را رصد کنیم.شــهیر ادامه داد: همه این ها از 
طریق هوشمندســازی امکان پذیر شــده و اکنون می توانیم از طریق 
این ســامانه به طورکامل تولید و عرضه را رصد کنیم که این امکان غیر 
از اصفهان در هیچ یک از شــهرهای ایران نبود. این سامانه، زیربنایی 
برای اجرای دیگر پروژه ها محســوب می شــد.وی خاطرنشان کرد: 
یکی از چالش هایی که درحال حاضر در استان وجود دارد در حوزه آرد 
و نان است. دولت به ازای هر نفر در کشــور ۱۱۰ هزار تومان یارانه نان 

می پردازد تا نان به دست مردم برســد.مدیر کل دفتر هماهنگی امور 
اقتصادی اســتانداری اصفهان گفت: ســقف جریمه تعزیرات برای 
نانواهای متخلف در اسفندماه سال گذشــته ۲۰۰ هزار تومان بود؛ اما 
اکنون جریمه تعزیرات برای نانواهــای متخلف به ۲۴ میلیون تومان 
رسیده اســت. ۹۳ درصد نانواهای استان به دســتگاه های هوشمند 
مجهز شده اند و براســاس این قانون، دستگاه دیگر نانوایی نمی تواند 

آرد را به صورت آزاد بفروشد.
شهیر در پاســخ به این پرسش که آیا قرار اســت برای فروش نان به 
مردم ســهمیه تعیین شود، گفت: فعال قرار نیســت نان سهمیه بندی 
شود، البته اگر خرید نان از حد مشخص بیشتر شود، از طریق پیامک 
اطالع رســانی خواهد شــد.وی همچنین با بیان اینکــه چهار منطقه 
ویژه اقتصادی در اصفهــان از جمله منطقه ویژه اقتصادی شــهرضا، 
شرق اصفهان، شمال اصفهان در کاشان و شــاهین شهر وجود دارد، 
گفت: مجوز این مناطق اخذ شــده و پیش بینی می شود، ۴۰ هزار نفر 
به طورمستقیم در این چهار منطقه مشغول به کار شوند.به گفته مدیرکل 
دفتر هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان، استان اصفهان 
تقویم گردشگری به این معنا که برای هر روز از سال مناسبتی تعریف 
شده و براساس آن گردشگر دعوت شــود، ندارد که براساس مصوبه 

اخیر ایجاد و اعالم خواهد شــد در بیشتر کشــورها تقویم گردشگری 
وجود داشته و اکثر رویدادهای مهم را در زمان هایی قرار می دهند که 
گردشگر کمتر به آنجا سفر می کند.شهیر ادامه داد: یکی از موضوعاتی 
که در استان رقم خورده، طرح های پیشران ازجمله دهکده لجستیک، 
مناطق ویژه اقتصادی، شهرک گلخانه ای، منطقه ویژه علم و فناوری، 
مجتمع اصفهان هوشمند، شهرک طال و جواهر، شهرک کیف و پوشاک 
و شهرک فرآوری صنایع معدنی و راهبردی است که این ها پروژه های 

کالن و پیشران استان هستند.
وی گفت: در دهکده لجســتیک یا بندر خشــک کــه البته چالش ها 
و مشــکالتی دارد، ۵۰۰ نفر به طورمســتقیم و نزدیک به ۵،۰۰۰ نفر به 
طورغیرمستقیم مشــغول به کار خواهند شــد، فاز اول آن به صورت 
پایانه صادراتی و وارداتی در حال گرفتن مجوز است که به زودی از آن 
رونمایی می شود. مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اصفهان خاطرنشــان کرد: دومین پروژه پیشــران، اصفهان هوشمند 
است؛ دو اســتان در کشــور کارخانه نوآوری دارند که اصفهان یکی از 
آن هاســت. در خیابان امام خمینی اصفهان نزدیک به ۱۱ سوله وجود 
دارد که قرار اســت به کارخانه نوآوری تبدیل شوند. در این خصوص با 
وزیر ارتباطات و معاونت علمی ریاست جمهوری طرح موضوع شده که 
نتیجه آن اختصاص بودجه ای قابل توجه از سوی وزیر به اجرای این 
پروژه بود. بودجه این سه سوله از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
تامین می شود و مابقی قرار اســت از طریق بخش خصوصی تامین 
شود. وی ادامه داد: پیشــران بعدی شــهرک های تخصصی صنایع 
معدنی اســت. تعداد بســیار زیادی معدن نمک به خصوص در آران 
 وبیدگل و نائین وجود دارد که کانی های نمک این معادن باید فرآوری 
شود؛ قرار نیست معدن اضافه شود بلکه کانی های موجود آن معادن 

فرآوری خواهد شد.
مدیرکل دفتر هماهنگی امــور اقتصادی اســتانداری اصفهان گفت: 
صادرات اصفهان در حوزه طال و جواهر رتبه برتر را در کشــور داشت که 
به شدت افت پیدا کرده است. یکی از سیاست های استان، راه اندازی 
شهرک تخصصی طال و جواهر است که محل اولیه آن مشخص شده 
و در مرحله رایزنی با اتحادیه های مرتبط با این صنعت است. عالوه بر 
شهرک تخصصی طال و جواهر، قرار است شهرک صنفی کیف و کفش 

با تضمین اشتغال ۱،۵۰۰ نفر به طورمستقیم اجرا شود.
وی با بیان اینکه دیگر پیشــران کالن اقتصادی اصفهان شیمی پارک 
است، گفت: در این پیشران قرار است گازی که از اصفهان برای مصرف 

عبور می کند برای تولید محصوالت مزیت دار نیز استفاده شود.

مدیرکل گمرکات اصفهــان گفت: صادرات گمرکات 
اســتان از ابتدای ســال  جاری تاکنون ۶۲۹ هزار و 
۶۸۳ تن کاال به ارزش ۴۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار دالر 
بوده که این مقدار از لحاظ ارزش، مشــابه صادرات 

سال گذشته است.  
 روابط عمومــی اداره کل گمرکات اســتان اصفهان

 به نقل از رســول کوهســتانی پزوه افــزود: اقالم 
صادراتی گمرکات استان اصفهان شامل ۴۷۷ نوع 

کاالست.
وی ادامه داد: چدن، آهن و فوالد ۱۹۰ میلیون دالر با 

سهم ۴۵ درصد، محصوالت پتروشیمی ۸۰ میلیون 
دالر با ســهم ۱۹ درصد، محصوالت لبنی ۴۱ میلیون 
دالر با سهم ۱۰ درصد، فرش ماشینی و دستباف ۳۱ 
میلیون دالر با ســهم ۷ درصد و محصوالت آهنی و 
چدنی ۳۰ میلیون دالر با ســهم ۷ درصد، بیشترین 

کاالهای صادراتی محسوب می شود.
مدیرکل گمرکات اصفهان با مقایسه پنج قلم عمده 
کاالی صادراتی از طریق گمرکات اســتان اصفهان 
به مدت مشابه سال گذشــته اظهار داشت: در سال 
جاری صــادرات چدن، آهــن و فــوالد ۲۲ درصد 
کاهش، محصوالت پتروشیمی ۱۲ درصد افزایش، 
محصوالت لبنی ۸ برابر رشــد، فرش ماشــینی و 
دستباف ۸ درصد افزایش و محصوالت  آهن و فوالد 

۲۲۰ درصد رشد داشته است.

کوهستانی پزوه، عمده کشورهای هدف صادراتی از 
طریق گمرکات استان را عراق، افغانستان، پاکستان، 
ترکیه و ارمنستان اعالم و تصریح کرد: در این مدت 
ارزش کاالهای صادراتی به عراق ۱۵۱ میلیون دالر، 
پاکســتان ۹۱ میلیون دالر، ترکیه  ۳۲ میلیون دالر، 
افغانســتان ۲۰ میلیون دالر و ارمنستان ۱۹ میلیون 

دالر بوده است.
وی، تعداد کل کشــورهای هدف صادراتی گمرکات 
اصفهان را در این مدت ۸۰ کشور برشمرد و بیان کرد: 
نسبت به چهار ماهه سال گذشــته، صادرات سال 
جاری از طریق گمرکات اصفهان به کشورهای عراق 
۱۷ درصد کاهش، پاکســتان ۵۰ درصــد افزایش، 
ترکیه ۱۰۰ درصد رشد، افغانستان ۶۹ درصد کاهش و 

ارمنستان ۳۵ درصد افزایش داشته است.

در سال  جاری؛

بیش از 421 میلیون دالر کاال از طریق گمرکات اصفهان صادر شد

خبر روز

در دیدار سفیر جمهوری فدراتیو برزیل در ایران با شهردار کاشان مطرح شد:

ابراز تمایل برزیل به افزایش واردات از ایران
سفیر جمهوری فدراتیو برزیل در ایران در دیدار با شهردار کاشــان گفت: تحریم ها قدرت خالقیت 
ایران را باال برد و مردم این کشــور را خالق کرد.لودمار آگویار افــزود: برزیل صادرات زیاد دارد، ولی 
واردات از ایران کم است و کشورش به افزایش واردات از ایران تمایل دارد.وی گفت: برزیل با وجود 
همه تحریم ها به فکر توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی با ایران است.سفیر جمهوری فدراتیو برزیل 
در ایران افزود: افزایش ورود توریست به کشــور مهم ترین موضوع برای ماست که در این زمینه با 
وزیر گردشــگری رایزنی کرده ایم تا با ارائه ویزا های کمکی در زمان برگزاری بازی های جام جهانی 

به جذب توریست کمک شود.
 

حفر دو چاه اضطراری آب برای غلبه بر مشکل کم آبی
به منظور غلبه بر بحران کم آبی و حذف آب رســانی ســیار به روســتاها، دو چاه اضطراری آب در 
شهرستان اردســتان حفر و در مدار بهره برداری قرار خواهد گرفت.سرپرست فرمانداری اردستان 
در نشست شــورای هماهنگی مدیریت بحران گفت: اولویت اعتبارات تملک دارایی دو شهرستان 
در حوزه های آب آشــامیدنی و راه خواهد بود و بیشــترین منابع به آن ها اختصاص خواهد یافت. 
سیدمحمد هادی احمدی طبا با اشاره به کاهش ۲۷ درصدی بارندگی در سال زراعی جاری افزود: 

هم اکنون ۶۴ درصد از اراضی این شهرستان دچار خشکسالی شده اند.
   

از ابتدای سال جاری تاکنون انجام شد؛

بهره برداری از 40 طرح اشتغال زایی در ورزنه
بنیاد برکت ۴۰ طرح اشتغال زایی با اعطای وام های کم ســود را در روستا های شهرستان ورزنه اجرا 
کرده است.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان؛ فرماندار ورزنه با اشاره به  اجرای ۱۷۱ طرح 
اشتغال زایی خرد و خانگی در سال گذشته در این شهرستان گفت: با اجرای این طرح ها با هزینه ۷ 
میلیارد تومان برای ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغال زایی شده است.سعید رحیمی 
با بیان اینکه نرخ بیکاری در این شهرستان بیش از ۱۲ درصد است، گفت: همین موضوع باعث شده 
شهرستان ورزنه در اســتان اصفهان رتبه اول در بیکاری را داشته باشد و بنیاد برکت به همین منظور 
این شهرستان را هدف طرح های اشتغال زایی قرار داده است.سمیرا دالوری، نماینده بنیاد برکت در 
شهرستان ورزنه با بیان اینکه قرار است در سال جاری ۲۰۰ طرح اشتغال زایی در این شهرستان اجرا 
شود، گفت: به همین منظور وام های کم ســود در اختیار رسته های مختلف شغلی مانند قالی بافی، 

صنایع دستی، پرورش قارچ، پرورش ماهی، بوم گردی و مشاغل فنی و خدماتی قرار می گیرد.
 

به منظور حمایت از تولید صورت گرفت؛

خرید تضمینی ۷20 تن کلزا از بهره برداران
بیش از ۷۲۰ تن کلزا از بهره برداران استان اصفهان خرید تضمینی شده است.معاون بهبود تولیدات 
گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اینکه سطح زیر کشت کلزا در استان بیش 
از ۳۰۰ هکتار بوده اســت، گفت: از این میزان تولید، ۷۲۰ تن کلزا در قالب ۵۰ محموله از بهره برداران 
خرید تضمینی و برای روغن کشــی به کارخانه های میمه و اصفهان ارسال می شود. اصغر رستمی 
نرخ تضمینی هرکیلوگرم کلزا را ۲۳ هزار تومان دانست و افزود: این میزان کلزا ازکشاورزان شهر هایی 
همچون شاهین شــهرو میمه، گلپایگان، برخوار، اصفهان ، تیران وکرون وشهرضا خریداری شده 
است. وی ادامه داد: زمان برداشت این محصول از اوایل تیرماه تاکنون بوده است.کلزا بین دانه های 
روغنی درصد روغن دانه باالیی دارد و درکاهش میزان وابســتگی به خارج در زمینه روغن گیاهی 

موثر است.

کافه اقتصاد

شهرستان ها

تالشگران ذوب آهن اصفهان در بخش کوره بلند با تولید ۹۸۰۵ تن چدن مذاب در تاریخ سی و یکم تیرماه،رکورد روزانه جدیدی را در تولید چدن با سه کوره 
بلند ثبت کردند.مدیر بخش کوره بلند ذوب آهن اصفهان  گفت: قیمت های انرژی و کک در دنیا رو به افزایش است و با توجه به تامین حدود ۷۰ درصد از 
زغال مصرفی کارخانه از معادن داخلی و ۳۰ درصد از کک و زغال مصرفی از خارج از کشــور و تامین منابع مالی و انتقال این حجم از مواد اولیه، نیاز است 
 مصرف کک را در کارخانه کاهش دهیم.همایون صمیمی افزود : در این راســتا از ســال قبل چند تیم کاری تشکیل شــده که نتایج خوبی نیز رقم خورده
  و به طور میانگین نسبت به سال قبل مصرف کک خشــک حدود ۴۰ کیلوگرم کاهش یافته است و در کوره بلند شــماره ۲ نیز مصرف کک خشک به کمتر

  از ۵۰۰ کیلوگرم به ازای هر تن چدن رســیده و با بهره برداری از طرح تزریق پودر زغــال به کوره بلند، رکوردهای چشــمگیری در زمینه کاهش مصرف کک 
حاصل خواهد شد.

ذوب آهن اصفهان، رکورد تولید روزانه ۹805 تن چدن مذاب را ثبت کرد

کسب  و کارهای کوچک
مشــاغل خانگی، یکی از سبک های 
کسب  و کار خرد به شمار می روند که به 
دلیل داشتن قابلیت فروش اینترنتی، 
مورد اســتقبال مردم به ویــژه زنان و 
هنرمندان قرار گرفته است. هر چند در 
سال های اخیر مشــاغل خانگی مورد 
استقبال افراد زیادی قرار گرفته، اما به 
دلیل مشکالت اقتصادی به وجود آمده 
طی دو سه ســال اخیر، درآمد حاصل 
شــده، بــرای صاحبان این مشــاغل 

آنچنان رضایت بخش نیست. 

وز عکس ر

استاندار اصفهان:

همه باید به ارتقای جایگاه 
فرش فاخر ایرانی کمک کنیم

استاندار اصفهان با انتقاد از عدم توجه به پیشینه 
و تاریخ ایران و کم توجهی بــه برخی هنرهای 
اصیل و فاخر ایرانی، بر حمایت از فرش فاخر 
ایرانی به منظور ارتقای جایــگاه آن تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، به نقل 
از روابط عمومی و امور بین الملل اســتانداری 
اصفهان، سیدرضا مرتضوی در اولین جشنواره 
ملی قالی فاخر، با بیان اینکه اصفهان با افتخار 
میزبان هنرمندان و هنردوســتان است، اظهار 
داشت: اصفهان یک شــهر هنر دوست است و 
از همه عزیزانی که کمک کردند این جشــنواره 
که نماد یکی از هنرهای فاخر ایرانی اســت در 
ســرزمین هنر یعنی اصفهان زیبا برگزار شود 
تشــکر می کنم، امیــدوارم این جشــنواره در 
ســال های آینده با تنوع و گســتردگی بیشتر 
برپا شــود.وی ادامه داد: در مواردی یادآوری 
نکردن پیشــینه و تاریخ باعث شده بسیاری 
از هنرهای اصیل مــورد کم توجهی قرار گیرند، 
برای هنر، محصوالت هنری و صنایع دســتی 
این آب و خاک تالش های زیادی شده و باید 
به این موضوع توجه داشت و قدردان و نگهدار 
این میراث بود.استاندار اصفهان گفت: بسیاری 
از مشاهیر بزرگ و دستاوردهای بزرگ در تاریخ 
کشــور وجود دارد که از آنها هم غفلت کرده ایم، 
در این سال ها دســتاوردهای بزرگی به برکت 
انقالب ایجاد شــد که باید قدر دانست و مبادا 
تبلیغات رسانه ای دشمنان باعث فراموشی این 
برکات عظیم شود.وی با بیان این که فرش یکی 
از مفاخر ایران اســت که باید به آن توجه شود، 
افزود: صادرات فرش ایرانی طی دو دهه قبل 
حدود ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر بود؛ اما سال 
قبل به ۶۰ میلیون دالر رسید و این یعنی فرش و 
قالی فاخر ایرانی نیاز به پشتیبانی دارد.مرتضوی 
تصریح کرد: برای برنامه ریزی در این حوزه کار 
سختی الزم نیســت بلکه اگر زنجیره تولید در 
این محصول بررسی شود، بسیاری از مشکالت 
قابل شناسایی و رفع شــدن هستند، در حوزه 
طرح، دانش، فن و مهارت و ... باید مشکالت 

را شناسایی و برای رفع آنها برنامه ریزی کرد.

یمنا
س: ا

عک

عکس: ایمنا
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دیدار با کامو، جوشقان و چوگان در یک روز

ایرانگردی

مفاد آراء
5/22 آگهی مفاد آراء صادره توسط هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان مبارکه
نظر به اینکه طبق آراء صادره توســط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزی یا مشاعی 
افراد مشروحه ذیل به استناد اسناد مالکیت رسمی مشاعی یا قباله انتقال عادی مورد 
تأیید قرار گرفته اســت لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد ســند رســمی ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز در 
دو روزنامه اصفهان امروز و زاینده رود چاپ و منتشــر می گردد تا چنانچه شخص یا 
اشخاصی نسبت به آراء مذکور معترض باشند از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی روزنامه 
ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ 
نمایند. معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل 
دهد. در اینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود .و چنانچه 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا  معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت بنام متصرف 

می نماید. لیکن صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- رأی شماره 140160302009001071مورخ  1401/04/15 آقای علیرضا طاوسی 
قهنویه فرزند عباس در ششدانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت 158/18متر مربع 
مجزی شــده از پالک11- اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از 
مالک رسمی بهادرخان نهچیری بموجب سند شماره  16241 مورخ 1337/11/11 

دفتر 62 - اصفهان
2- رأی شماره 140160302009001059مورخ  1401/04/15 اقای ناصر صادق پور 
مبارکه فرزند مهدی در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 231/01متر مربع مجزی 
شــده از پالک یک- اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک 
رسمی فیض اله اقاجانیان مبارکه بموجب سند شماره  6079مورخ 1342/06/13 دفتر 

86– اصفهان
3- رأی شماره 140160302009001064مورخ  1401/04/15 خانم راضیه النبی 
فرزند کیومرث در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 179/41 متر 
مربع مجزی شده از پالک 31 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 

از مالک رسمی اشرف یاوری ) سهم االرث از محمد حسین یاوری (  
4- رأی شــماره 140160302009001063مورخ  1401/04/15 آقای ســهراب 
هادیان فرزند محمدعلی در چهار دانگ مشــاع از ششــدانگ یک بــاب خانه  به 
مساحت179/41متر مربع مجزی شــده از پالک 31 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی  اشرف یاوری ) سهم االرث از محمد حسین 

یاوری (  
5- رأی شــماره 140160302009001062مورخ  1401/04/15 آقای محمدعلی 
هادیــان فرزند اســفندیار در چهار دانگ مشــاع از ششــدانگ یک بــاب خانه به 
مساحت250/717متر مربع مجزی شده از پالک 31 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی اشرف یاوری ) سهم االرث از محمد حسین 

یاوری (  
6-  رأی شــماره 140160302009001061مورخ  1401/04/15 خانم معصومه 
مرادیان طالخونچه فرزند مانده علی در دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت250/717متر مربع مجزی شده از پالک 31 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی اشرف یاوری ) سهم االرث از محمد حسین 

یاوری (  
7- رأی شــماره 140160302009001066مــورخ  1401/04/15 اقای ســید 
رسول موســوی مبارکه ء  فرزند ســید احمد در ششــدانگ یک  باب دامداری به 
مساحت1469/13متر مربع مجزی شده از پالک یک- اصلی واقع در بخش 9 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رضا آقاجانی بموجب سند شماره 52440 

مورخ 1351/11/04 دفتر 29 - اصفهان
8- رأی شماره 140160302009001076مورخ 1401/04/15 خانم فاطمه خسروی 
اسماعیل ترخانی فرزند محمود در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه نیمه ساز  
به مساحت198/05متر مربع مجزی شده از پالک 17 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی عبدالخالق باروتی بموجب سند شماره 1765 

مورخ 1338/12/02 دفتر  4- شهرضا
9- رأی شــماره 140160302009001075مورخ 1401/04/15 اقای علی اکبری 
کوشکچه فرزند محمد در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه نیمه ساز  به 
مساحت198/05متر مربع مجزی شــده از پالک 17 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی عبدالخالق باروتی بموجب سند شماره 1765 

مورخ 1338/12/02 دفتر  4- شهرضا
10- رأی شــماره 140160302009001057مــورخ 1401/04/15 خانم فرحناز 
موسوی مبارکه فرزند سید کمال در ششدانگ یک باب خانه به مساحت165/79متر 
مربع مجزی شده از پالک یک - اصلی واقع در بخش 9ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
از مالک رسمی رجبعلی ایرانپور بموجب سند شماره 55881 مورخ 1342/06/08 دفتر 

29 – اصفهان
11- رأی شماره 140160302009001079مورخ 1401/04/15 آقای میثم اسدی 
مبارکه فرزند رمضانعلی در 17646/998 سهم مشاع از 88234/99 سهم ششدانگ 
یک قطعه زمین کشاورزی شخم زده به مســاحت88234/99متر مربع مشتمل بر 
2500متر مربع اعیان بصورت کارگاه  مجزی شــده از پالک 2476 - اصلی واقع در 
بخش 9ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رمضانعلی اسدی بموجب سند 

شماره 11790 مورخ 1349/12/17 دفتر 53 – فالورجان
12- رأی شــماره 140160302009001086مورخ 1401/04/16 آقای خســرو 
اسدی مبارکه فرزند رمضانعلی در 17646/998 سهم مشــاع از 88234/99 سهم 
ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی شخم زده به مســاحت88234/99متر مربع 
مشتمل بر 2500متر مربع مشتمل بر 2500 متر مربع اعیان بصورت کارگاه  مجزی 
شده از پالک 2476 - اصلی واقع در بخش 9ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک 
رسمی رمضانعلی اســدی بموجب سند شــماره 11790 مورخ 1349/12/17 دفتر 

53 – فالورجان
13- رأی شــماره 140160302009001081مــورخ 1401/04/16 آقــای داود 
اسدی مبارکه فرزند رمضانعلی در 17646/998 سهم مشــاع از 88234/99 سهم 
ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی شخم زده به مســاحت88234/99متر مربع 
مشتمل بر 2500متر مربع مشتمل بر 2500 متر مربع اعیان بصورت کارگاه  مجزی 
شده از پالک 2476 - اصلی واقع در بخش 9ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک 
رسمی رمضانعلی اســدی بموجب سند شــماره 11790 مورخ 1349/12/17 دفتر 

53 – فالورجان
14- رأی شــماره 140160302009001083مورخ 1401/04/16 آقای احســان 
اسدی مبارکه فرزند رمضانعلی در 17646/998 سهم مشــاع از 88234/99 سهم 
ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی شخم زده به مســاحت88234/99متر مربع 
مشتمل بر 2500متر مربع مشتمل بر 2500 متر مربع اعیان بصورت کارگاه  مجزی 
شده از پالک 2476 - اصلی واقع در بخش 9ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک 
رسمی رمضانعلی اســدی بموجب سند شــماره 11790 مورخ 1349/12/17 دفتر 

53 – فالورجان
15- رأی شماره 140160302009001085مورخ 1401/04/16 خانم سمیه اسدی 
مبارکه فرزند رمضانعلی در 8823/499 سهم مشاع از 88234/99 سهم ششدانگ یک 
قطعه زمین کشاورزی شخم زده به مساحت88234/99متر مربع مشتمل بر 2500متر 
مربع مشتمل بر 2500 متر مربع اعیان بصورت کارگاه  مجزی شده از پالک 2476 - 
اصلی واقع در بخش 9ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رمضانعلی اسدی 

بموجب سند شماره 11790 مورخ 1349/12/17 دفتر 53 – فالورجان
16- رأی شماره 140160302009001089مورخ 1401/04/16 خانم سمیرا اسدی 

مبارکه فرزند رمضانعلی در 8823/499 سهم مشاع از 88234/99 سهم ششدانگ یک 
قطعه زمین کشاورزی شخم زده به مساحت88234/99متر مربع مشتمل بر 2500متر 
مربع مشتمل بر 2500 متر مربع اعیان بصورت کارگاه  مجزی شده از پالک 2476 - 
اصلی واقع در بخش 9ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رمضانعلی اسدی 

بموجب سند شماره 11790 مورخ 1349/12/17 دفتر 53 – فالورجان
17- رأی شــماره 140160302009001060مــورخ 1401/04/15 خانــم ربابه 
رونق قهنویه فرزند حســین در ششدانگ یک قطعه زمین کشــاورزی شخم زده به 
مساحت36490/215متر مربع مجزی شــده از پالک 2476 - اصلی واقع در بخش 
9ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رمضانعلی اسدی بموجب سند شماره 

11790 مورخ 1349/12/17 دفتر 53 – فالورجان
18- رأی شماره 140160302009001078مورخ 1401/04/15 آقای میثم اسدی 
مبارکه فرزند رمضانعلی در 7057/63 سهم مشاع از 35288/15 سهم ششدانگ یک 
قطعه زمین کشاورزی شخم زده به مساحت35288/15 متر مربع مشتمل بر 700 متر 
مربع اعیان بصورت آغل مجزی شــده از پالک 2476 - اصلی واقع در بخش 9ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رمضانعلی اسدی بموجب سند شماره 11790 

مورخ 1349/12/17 دفتر 53 – فالورجان
19- رأی شماره 140160302009001080مورخ 1401/04/16 آقای داود اسدی 
مبارکه فرزند رمضانعلی در 7057/63 سهم مشاع از 35288/15 سهم ششدانگ یک 
قطعه زمین کشاورزی شخم زده به مساحت35288/15 متر مربع مشتمل بر 700 متر 
مربع اعیان بصورت آغل مجزی شــده از پالک 2476 - اصلی واقع در بخش 9ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رمضانعلی اسدی بموجب سند شماره 11790 

مورخ 1349/12/17 دفتر 53 – فالورجان
20- رأی شماره 140160302009001082مورخ 1401/04/16 آقای احسان اسدی 
مبارکه فرزند رمضانعلی در 7057/63 سهم مشاع از 35288/15 سهم ششدانگ یک 
قطعه زمین کشاورزی شخم زده به مساحت35288/15 متر مربع مشتمل بر 700 متر 
مربع اعیان بصورت آغل مجزی شــده از پالک 2476 - اصلی واقع در بخش 9ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رمضانعلی اسدی بموجب سند شماره 11790 

مورخ 1349/12/17 دفتر 53 – فالورجان
21- رأی شماره 140160302009001087مورخ 1401/04/16 آقای خسرو اسدی 
مبارکه فرزند رمضانعلی در 7057/63 سهم مشاع از 35288/15 سهم ششدانگ یک 
قطعه زمین کشاورزی شخم زده به مساحت35288/15 متر مربع مشتمل بر 700 متر 
مربع اعیان بصورت آغل مجزی شــده از پالک 2476 - اصلی واقع در بخش 9ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رمضانعلی اسدی بموجب سند شماره 11790 

مورخ 1349/12/17 دفتر 53 – فالورجان
22- رأی شماره 140160302009001084مورخ 1401/04/16 خانم سمیه اسدی 
مبارکه فرزند رمضانعلی در 2528/815سهم مشاع از 35288/15 سهم ششدانگ یک 
قطعه زمین کشاورزی شخم زده به مساحت35288/15 متر مربع مشتمل بر 700 متر 
مربع اعیان بصورت آغل مجزی شــده از پالک 2476 - اصلی واقع در بخش 9ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رمضانعلی اسدی بموجب سند شماره 11790 

مورخ 1349/12/17 دفتر 53 – فالورجان
23- رأی شماره 140160302009001088مورخ 1401/04/16 خانم سمیرا اسدی 
مبارکه فرزند رمضانعلی در 2528/815سهم مشاع از 35288/15 سهم ششدانگ یک 
قطعه زمین کشاورزی شخم زده به مساحت35288/15 متر مربع مشتمل بر 700 متر 
مربع اعیان بصورت آغل مجزی شــده از پالک 2476 - اصلی واقع در بخش 9ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رمضانعلی اسدی بموجب سند شماره 11790 

مورخ 1349/12/17 دفتر 53 – فالورجان
24- رأی شماره 140160302009001074مورخ 1401/04/15 آقای رضا نجفی 
قهنویه فرزند غالمعلی در ششدانگ یک باب خانه نیمه ساز  به مساحت60 /230متر 
مربع مجزی شده از پالک 11 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
از مالک رسمی بهادرخان نهچیری بموجب سند شماره 16241 مورخ 1337/11/11 

دفتر 62 – اصفهان
25- رأی شــماره 140160302009001069مورخ 1401/04/15 آقای اسماعیل 
دانش فرزند رضا در سه دانگ مشاع از  ششدانگ قسمتی از یک باب خانه به مساحت 
64/04متر مربع مجزی شده از پالک 16 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی 
با واسطه از مالک رسمی رضا دانش  بموجب سند شماره 45975 مورخ 1356/05/31 

دفتر سه – شهرضا
26- رأی شــماره 140160302009001070مــورخ 1401/04/15 آقای مهدی 
دانش فرزند رضا در سه دانگ مشاع از  ششدانگ قسمتی از یک باب خانه به مساحت 
64/04متر مربع مجزی شده از پالک 16 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی 
با واسطه از مالک رسمی رضا دانش  بموجب سند شماره 45975 مورخ 1356/05/31 

دفتر سه – شهرضا
27- رأی شــماره 139860302009003438مــورخ 1398/10/30 آقای مهدی 
دهقانی فرزند محمود در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 173/16متر مربع مجزی 
شده از پالک 253  و 254 فرعی از 19 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی 
 با واسطه از مالکین رســمی برای پالک 253  فرعی از  ربیع غالمی قهنویه و جعفر 

شیخ زاده قهنویه و جهت پالک 254 فرعی  از یداله برومند قهنویه 
28- رأی شــماره 140160302009001065مورخ 1401/04/15 آقای نعمت اله 
رحمانی فرزند محمدآقا در 2171 سهم مشاع از 8684 سهم ششدانگ یک قطعه زمین 
کشاوری )با کاربری صرفا کشاورزی ( به مساحت 8684  متر مربع مجزی شده از پالک 
457 - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی مرتضی 
رحمانی مزرعچه بموجب سند شماره 8401مورخ 1351/02/02 دفتر 100 – اصفهان
29- رأی شماره 140160302009001068مورخ 1401/04/15 خانم اکرم یزدانی 
اراضی فرزند محمدحسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
138/39 متر مربع مجزی شده از پالک یک - اصلی واقع در بخش 9ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رسمی حبیب اله آقابابائی مبارکه بموجب سند شماره 5825 

مورخ 1342/06/13 دفتر 86 – اصفهان
30- رأی شماره 140160302009001067مورخ 1401/04/15 آقای حمزه یزدانی 
اراضی فرزند جواد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 138/39 
متر مربع مجزی شده از پالک یک - اصلی واقع در بخش 9ثبت اصفهان انتقالی با 
واسطه از مالک رســمی حبیب اله آقابابائی مبارکه بموجب سند شماره 5825 مورخ 

1342/06/13 دفتر 86 – اصفهان
31- رای اصالحی : بر طبق رای اصالحی به شماره 140160302009001120 مورخ 
1401/04/18 بنا به درخواست آقای هرمز هیرمن پور  فرزند بختیار در ششدانگ یک 
قطعه زمین کشاورزی به مساحت 201534/81 متر مربع مجزا شده از پالک 8 – اصلی 
بخش 9 ثبت اصفهان  با واسطه از مالک رسمی آقای هرمز هیرمن پور و بموجب سند 

شماره 51272 مورخ 1386/02/23 دفتر 37-زرین شهر صحیح می باشد .  
32- رای اصالحی : بر طبق رای اصالحی به شــماره 140160302009001195 
مورخ 1401/04/26 بنا به درخواست آقای هرمز هیرمن پور  فرزند بختیار در ششدانگ 
یک قطعه زمین  کشاورزی به مساحت 100000/19 متر مربع مجزا شده از پالک 8 – 
اصلی بخش 9 ثبت اصفهان  با واسطه از مالک رسمی آقای هرمز هیرمن پور و بموجب 

سند شماره 51272 مورخ 1386/02/23 دفتر 37-زرین شهر صحیح می باشد .  
33- رای اصالحی : بر طبق رای اصالحی به شــماره 140160302009001196 
مورخ 1401/04/26 بنا به درخواست آقای سعید ایزدی فرزند رحمت اله در ششدانگ 
یک باب خانه قدیمی و سه باب مغازه متصله به مساحت 188/32 متر مربع مجزا شده 
از پالک یک – اصلی بخش 9 ثبت اصفهان  با واسطه از مالک رسمی آقای رمضان 
قنبری و بموجب سند شماره 55734 مورخ 1351/06/08 دفتر 29-اصفهان صحیح 

می باشد .  
تاریخ انتشار اول : 1401/05/03
تاریخ انتشار دوم : 1401/05/18

م الف: 1353695 رییس اداره ثبت اسناد وامالک مبارکه

ایمنا  اگر می خواهید در مسیر اصفهانـ  تهران ســفر کنید و جایی تازه را ببینید، »جاده میمهـ  کاشان« را از دست ندهید. البته برای اصفهانی هایی که 

می خواهند سفری یک روزه در دل طبیعت داشته باشند هم پیشــنهاد متفاوتی است. نکته مهم اینکه الزم نیســت برای گذر از این جاده و دیدن طبیعت، شهر و 
روستاهای زیبای آن، مسیری رفته را دوباره بازگردید؛ چرا که هر دو سوی این جاده باز بوده و به قول قدیمی ها دررو دارد.اگر بخواهید شهر و روستاهای این مسیر 
را سر صبر ببینید و قصد فرودآمدن و پخت وپز و دل به طبیعت زدن نداشته باشید، این مسیر حدود نود کیلومتری را، سه ساعته طی خواهید کرد. اما اگر بخواهید 
اتراق کنید، پیشنهاد می شــود که این رویداد مفرح را در دل طبیعت زیبای منطقه نمونه گردشگری کامو بساط کنید؛ چرا که هم طبیعتی دلپذیر دارد و هم در میانه 
سفر است.اگر از اصفهان به سمت تهران، در »جاده اصفهانـ  میمه« حرکت کنید، باید پس از پشت سر گذاشتن میمه و دانشگاه آزاد اسالمی واحد میمه، )از سمت 

راست( وارد جاده »میمهـ  کاشان« شده و مسیر جوشقان قالی، کامو و قهرود را در پیش گیرید. جوشقان قالی نخستین ایستگاه این سفر است.

جوشقان قالی
دو کوشک، یکی در شمال و یکی در جنوب این شهر جای دارد؛ کوشکان و یا به قول امروز، جوشــقان؛ این شهر به خاطر قالی بافی مخصوص اش شهره است. به 
باور پروفسور »آرتور پوپ« در کتاب »هنر ایران«، »جوشــقان در روزگار صفوی مرکز کارگاه های سلطنتی بافت بوده است«. او از حدود یکصدوپنجاه قالی نفیس 
ایرانی که در کتابش معرفی کرده، سی و شش نمونه آن را جوشقانی خوانده است. همچنین گفته می شود، سنگ  های بنای میدان آزادی تهران، همه از کوهی در 
جوشقان کنده شده اند.این شهر دو امامزاده دارد که دیدنی هستند، »قاسم و محمد«. همچنین دو قلعه دارد که تنها می شود نمای بیرونی آن را دید؛ »قلعه دز« در 
پایین دست و »برج حسن تعریفی« از آثار دوره قاجار، بر باالی بلندی.از بزرگان این شهر، عارف عصر صفوی »میرعالءالدین جوشقانی« است که بنای آرامگاهی او 
روبه روی امامزاده قاسم و محمد جای گرفته است. در خیابان این شهر می توان قدم زد و خانه همایونی و گورستان آن را دید.جالب اینجاست که هنوز بخار از حمام 

قدیمی جوشقان بلند می شود و اگر می خواهید در سرسرای نوستالوژی، خود را بشویید، سراغش را از مردم همان حوالی بگیرید.

چوگان
از جوشقان قالی که به سمت کامو حرکت کنید، پیش از رسیدن به کامو، جاده ای در سمت چپ، شما را به روستای چوگان می رساند. این روستا، مهد ورزش باستانی 
چوگان بازی در گذشته های بسیار دور بوده است. حاال از آن مهد باستانی، بقایای دشت وسیعی به نام اسب ریز در بین دو روستای کامو و چوگان بر جا مانده است. 
چوگان در حد فاصل جوشقان و کامو، دارای طبیعتی بکر و زیباست. گلستان های گل محمدی، مزارع کشت گندم و جو، موستان های انگور، باغستان های گردو و 

بادام در اینجا دیدنی است. پس از چوگان، نوبت به ییالق زیبای کامو می رسد.

کامو
كامو در دامنه كوه سر به فلك كشــيده کرکس جای دارد و بلندترين نقطه جغرافيایي استان اصفهان نسبت به سطح درياســت و آب و هوای دلپذیری دارد. هر 
گردشگری تا خودش کامو را نبیند، باور نمی کند که در نزدیکی یکی از گرم ترین نقاط کره زمین، چنین ییالقی سردسیر و سرسبز و زیبا، جا خوش کرده است. تنها 

با رفتن به کامو می توانید لذت برف بازی در نزدیکی کویر داغ را تجربه کنید. 
رودخانه، چشمه ها و قنات های پر آب کامو، خنكای همیشگی اش در ماه های گرم سال و سردی دوست داشتنی اش در ماه های سرد، همچنین رايحه گل هاي 
وحشي در طبيعت بكر و زيباي آن و مرغوب ترين عرقيات گياهي )به ویژه گالب(، دل شما را مي ربايد. به خاطر هوای خوب آنجا، بوته های گل محمدی تا شصت 

روز گل دارند. دشت های کامو نیز از چراگاه های خوب ناحیه مرکزی ایران است. انگور و کشمش کامو را حتما امتحان کنید.
وقتی به کامو می رسید، می توانید از اولین ورودی )خیابان شــهید رمضانعلی رحمتی( وارد شوید. از این مسیر می توانید اول بنای امامزاده »محمد و عبدا...« را 

ببینید. مسجد جامع کامو نیز در ادامه همین مسیر است.
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آتش سوزی در حوالی بازار بزرگ اصفهان
سخنگوی سازمان آتش نشانی اصفهان از وقوع آتش سوزی در مغازه خرازی حوالی بازار بزرگ 

اصفهان خبر داد.
فرهاد کاوه آهنگران با اعالم این خبر، گفت: این حریق ساعت ۱۵ و ۲۸ دقیقه شنبه، اول مرداد به 

مرکز فرماندهی عملیات سازمان آتش 
نشــانی اصفهان گزارش شد. وی ادامه 
داد: این آتش سوزی در مغازه خرازی 
واقع در کوچه هارونیه جنب مسجد آقا 
در محدوده بازار بــزرگ اصفهان اتفاق 
افتاد.سخنگوی ســازمان آتش نشانی 
و خدمــات ایمنی شــهرداری اصفهان 
از اعزام نیروهای امــداد و نجات آتش 
نشانی از هفت ایســتگاه ۱، ۴، ۵، ۷، ۹، 
۱۴ و ۱۷ و سرآتشیار احمدی، سرپرست 

ایستگاه شماره ۹ به محل خبر داد و گفت: نیروهای آتش نشــانی در کوتاه ترین زمان ممکن در 
محل حضور یافته و نســبت به اطفای حریق اقدام کردند و اگر دقیقه ای دیرتر رســیده بودند با 

گسترش زیاد حریق روبه رو می شدیم.
کاوه آهنگران خاطرنشان کرد: به غیر از ایستگاه های ۹ و ۱۷، پنج ایستگاه اعزامی دیگر در اطراف 
بازار و نزدیک موقعیت حریق مستقر شدند.وی با بیان اینکه علت این حادثه تحت بررسی است، 
گفت: خوشبختانه به دلیل سرعت باالی آتش نشانان حریق سریعا اطفا شد و به دیگر مغازه های 
بازار سرایت نکرد.سخنگوی ســازمان آتش نشــانی اصفهان همچنین از وقوع  یک مورد حریق 
گسترده در انبار ضایعات الستیک خبر داد و گفت: آتش نشانان اکثر ایستگاه های آتش نشانی، 
به یک مورد حریق گســترده در انبار ضایعات الستیک اعزام شــدند.وی ادامه داد: برای اطفای 
این حریق گسترده همکاران با اطفائیه های نیمه سنگین و ســنگین به محل اتفاق اعزام شدند 
و توانستند در کمترین زمان ممکن از گســترش حریق جلوگیری کرده و آتش را مهار کنند. کاوه 
آهنگران با اشــاره به وقوع این آتش ســوزی در خیابان بعثت روبه روی خیابان گلستان، گفت: 

خوشبختانه در این حریق گسترده کسی آسیب ندید.

معاون مشارکت های کمیته امداد اصفهان خبر داد:
 حمایت نیکوکاران اصفهانی 

از بیش از هزار فرزند یتیم و نیازمند در دهه والیت
در عید سعید غدیر، ۵۲۵ نفر از خیران نیک اندیش به پیروی از سیره امام علی)ع( حمایت از هزار 

و ۵۸۵ فرزند یتیم و نیازمند را برعهده گرفتند.
معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان، در گفت وگو 
با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در دهه امامت و والیت ۵۲۵ نیکوکار، به جمع حامیان فرزندان ایتام 

و محسنین پیوستند.
حمیدرضا طاهری با اشاره به مشارکت گروه های مردمی و همکاری مراکز نیکوکاری در دعوت از 
خیران برای حمایت از ایتام و نیازمندان در دهه والیت و امامت، ادامه داد: با استقبال خوب مردم 
از طرح اکرام ایتام و محســنین در این روز بزرگ، ۵۲۵ نفر از خیران، حمایت از یک هزار و ۵۸۵ 
فرزند یتیم و نیازمند تحت حمایت را برعهده گرفتند.وی با تاکید بر اینکه مشارکت در طرح اکرام 
ایتام و محسنین در طول سال امکان پذیر اســت، افزود: مردم خیراندیش می توانند با مراجعه 
حضوری به دفاتر این نهاد یا مراکز نیکوکاری در سطح استان، همچنین مراجعه به پایگاه اینترنتی 

ekram.emdad.ir در حمایت از این فرزندان اقدام کنند.

اعالم آمادگی مدیریت بحران استان اصفهان برای بارش های آخر هفته؛

نوش دارو »قبل« از مرگ سهراب

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با بیــان اینکه تجارب 
سیل های گذشــته در تابستان نشان می دهد این ســیل ها می تواند 
باعث بروز خسارت های جدی شود، گفت: اطالع رسانی و هشدارهای 
الزم برای نیمه اول مــرداد به خصوص آخر این هفتــه که پیش بینی 

بارش های فصلی در نیمه جنوبی استان داریم، صادر شده است.
منصور شیشــه فروش در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به پیش بینی 
هواشناسی مبنی بر وزش باد نسبتا شدید تا شدید تا اواخر سه شنبه 
این هفتــه، اظهار کرد: احتمــال وقوع تندباد لحظــه ای، خیزش گرد 
و خاک، کاهش دید و کیفیت هوا در اســتان به ویژه مناطق شــمال 
شرق، شرق و منطقه مرکزی پیش بینی می شود که اثرات آن کاهش 
دید افقی، کاهش کیفیت هوا، باال رفتن شــاخص آلودگی، آسیب به 

سازه های موقت و احتمال شکستن درختان خواهد بود.
وی با اشــاره به اینکه با خشک شــدن زاینده رود و عدم بارش باران، 
کانون های نقطه ای گرد و غبار در بیشتر مناطق استان به ویژه در مناطق 
مرکزی و شرق افزایش یافته، گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از دو 
ماه روزهای ناســالم به علت خیزش کانون ها گرد و غبار و فعال شدن 
کانون های فرسایش بادی در مناطق اســتان داشتیم، به ویژه در مرز 

بین اســتان ســمنان و اصفهان که وزش باد، گرد و غبار را به اصفهان 
می آورد.

مدیــرکل مدیریت بحــران اســتانداری اصفهان از اطالع رســانی به 
گروه های مختلف ازجمله عشایر و کوه نوردان برای صعود به ارتفاعات 
خبر داد و گفت: با توجه به ادامه این شرایط تا روز سه شنبه، طرح های 
کاهش آلودگی هوا در استان اجرا و هرگونه اقدامی که باعث افزایش 
گرد و غبار می شــود ممنوع شــده اســت، مثل ممنوعیــت فعالیت 

کوره های گچ و آجر.
وی همچنین به پیش بینی بارش در آخر این هفته اشــاره و تصریح 
کرد: با توجه به تقویت و گسترش جریانات مانسون اقیانوس هند در 
نیمه اول مرداد جاری، امکان انتقال شــارژ رطوبتی مناسبی به نیمه 
جنوبی استان مهیا می شــود و به ویژه از روز سه شنبه تا آخر این هفته 
انتظار وقوع بارش، رگبار، رعدوبرق و تندبادهای لحظه ای در ســاعات 

بعدازظهر و اوایل شب را خواهیم داشت.
شیشــه فروش با بیان اینکه بارش های آخر هفتــه می تواند منجر به 
ایجاد روان آب، سیالبی شدن مسیل ها، آسیب به جاده های روستایی 
و پل ها شود، گفت: حادثه سیالب در استان فارس نشان می دهد در 

دوره خشکسالی گاهی بارش های حدی در تابستان اتفاق می افتد که 
باعث رگبارهای شدید نقطه ای شــده و در مناطق شیب دار باعث بروز 

خسارت می شود.
وی با بیان اینکه تجارب سال های گذشته نشان داده بارش های تیر و 
مرداد منجر به خسارت می شود، گفت: بر این اساس هشدار و اخطار 
به تمام دستگاه های امدادی برای مواجهه با اثرات بارش های ناگهانی 
فصلی که در نیمه اول مرداد شــکل می گیرد، اعالم شده است. اداره 
راهداری باید از پل ها بازدید فنی کرده و الیه روبی و رسوبات را خارج 
کند و با تقویت ســیل بندها از جاده ها حفاظت کند، جهاد کشاورزی 
قنوات را در برابر سیل حفاظت کرده و شرکت آب منطقه ای رودخانه ها 
و مسیل ها را ســاماندهی کند و شــهرداری ها و دهیاری ها نیز ستاد 
ســیل را فعال و طرح های تقویت ســیل بندهای شهری و طرح های 
جمع آوری و هدایت آب های ســطحی را اجرا کند. بنیاد مسکن و راه 
و شهرسازی نیز با همکاری شهرداری ها، ســیل بندهای مسکن مهر 
را تقویت کنند. همچنین به دســتگاه های امــدادی مثل هالل احمر، 
اورژانس، آتش نشانی و ستاد سیل شهرداری ها آماده باش الزم برای 

ارائه خدمات امدادی شده است.

هشدار و اخطار به تمام دستگاه های امدادی برای 
مواجهه با اثرات بارش های ناگهانی فصلی که در نیمه 
اول مرداد شکل می گیرد، اعالم شده است. اداره 
راهداری باید از پل ها بازدید فنی کرده و الیه روبی و 

رسوبات را خارج کند

با مسئولان جامعه

رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی اصفهان 
گفت: کودکانی که می خواهند به پیش دبســتانی 
یا کالس اول بروند، داشــتن شناســنامه سالمت 
برای شــان اجبار و در فرآیند ثبت نام مدرسه نیز، 

ضروری است.
روح ا... خزاعی، رییس اداره آموزش اســتثنایی 
اصفهان اظهــار کــرد: والدین می تواننــد از چهار 
ســالگی گواهی ســالمت را برای فرزندشان  تهیه 
کنند، اما کودکانی که می خواهند به پیش دبستانی 

یا کالس اول بروند، داشــتن شناســنامه سالمت 
برای شــان اجبار و در فرآیند ثبت نام مدرسه نیز، 

ضروری است.
وی افــزود: ابتدا خانواده بــرای فرزندش باید در 
پیش دبســتانی یا در مدرســه ابتدایی که ثبت نام 
کرده، نوبــت گیری ســپس به پایگاه ســنجش 
مراجعه کند.به گفته رییس اداره آموزش و پرورش 
اســتثنایی اصفهان، طبق مصوبه وزارتخانه هزینه 
تمام بهای پذیرش و دریافت شناسنامه سالمت، 
شصت هزارتومان اســت که برای افراد کم بضاعت 
که تحت پوشــش بهزیســتی، یا کمیته امداد و یا 
نهاد های حمایتی باشــند، فقط با داشتن مدرک 
و یا کارت شناســایی که نشــان دهنده این مسئله 
باشــد، می توانند به صورت رایگان از این خدمات 
بهره مند شــوند.خزاعی گفت: طبــق آمارگیری ها 
تا آخر تابســتان باید ۹۰ هــزار نوآمــوز و ۱۵ هزار 

پیش دبســتانی برای دریافت شناسنامه سالمت 
به پایگاه های سالمت و سنجش مراجعه کنند.

وی ادامه داد: ما در سطح استان اصفهان ۸۰ پایگاه 
سنجش داریم و در مناطق کم امکانات تر نیز، برای 
راحت مراجعه کردن خانواده ها، پایگاه های ســیار 

موجود است.
رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی اصفهان 
گفت: فرآیند دریافت شناســنامه سالمت به این 
گونه اســت؛ ابتدا پس از پذیرش کــودک به اتاق 
سالمت برای بررســی وضعیت مو و پوست خود 
می رود، ســپس اتاق بعدی که مربوط به وضعیت 
شــنوایی و بینایی، در آخــر نیز از کــودک، آزمون 
آمــوزش تحصیلــی گرفته می شــود تــا چنانچه 
اختالل های ذهنی و یا مشکلی در یادگیری و رشد 
داشته باشــد به مراکز تخصصی برای رفع مشکل، 

معرفی  شود. 

رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی اصفهان:

داشتن شناسنامه سالمت، برای نوآموزان اجباری است

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان درباره اینکه اداره کل منابع طبیعی استان بررسی گیاهان غیرجذاب برای موش و جایگزین تاغ را در دستور کار دارد، 
گفت: ۳۰ درصد مساحت استان اصفهان بیابانی است و ساالنه با خسارت ناشی از فرسایش بادی مواجه هستیم و از سوی دیگر کم بارشی و خشکسالی های 
متوالی در استان و اقلیم خشک و نیمه خشک شرایط خاصی ایجاد کرده که باید اقدام به اجرای طرح های بیابان زدایی کنیم، چراکه تاکنون ۹۰ کانون سالک خیز 
در استان شناسایی شده است.منصور شیشه فروش با بیان اینکه در شهرستان های درگیر با شــیوع بیماری سالک گروه های عملیاتی در مناطق مختلف برای 
مبارزه با موش، کنترل مخازن و بهســازی محیط فعالیت می کنند، اظهار کرد: مبارزه با جونده موش صحرایی با طعمه گذاری، بهسازی و رفع مشکالت زیست 
محیطی و مرمت مخروبه های کویری، جمع آوری زباله ها، دفع بهداشتی نخاله های ساختمانی، اصالح شبکه فاضالب، گندزدایی و بهره برداری از پساب از جمله 
اقدامات موثر در کاهش شیوع سالک است.وی افزود: هر سال عملیات مقابله با بیماری سالک توسط مراکز بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی از اسفندماه آغاز 
و گزارش موارد گزش این بیماری در پاییز ارائه می شود، با نظارت و آگاهی رسانی دســتگاه های ذی ربط اعم از جمع آوری و دفع صحیح زباله از محیط زندگی، 
جلوگیری از تجمع زباله ها از محیط زیست، بهسازی کانال های روباز، دفع صحیح فاضالب و نخاله های ساختمانی، استفاده از پماد دفع حشرات و استفاده از 
پشه بند در موقع خواب و استراحت، ترمیم سوراخ ها و شکاف های موجود در دیوار و ســقف منازل، فاصله گذاری محل نگهداری دام و طیور از افراد می توان به 

مقابله با بیماری سالک پرداخت.

شناسایی ۹0 کانون سالک خیز در مساحت بیابانی استان

یمنا
س: ا

عک

تحديد حدود اختصاصي
5/23 شماره نامه : 140185602025005118-1401/04/28 چون تحديد حدود ششدانگ 
يکباب ساختمان پالک شماره 36/2499  مجزی 160 فرعی   واقع در ولدان  بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتي به نام غالمرضا دوست کام فرزند حسین  به  شماره شناسنامه 
4  شماره ملی 1290197792 در جريان ثبت است و رای شماره 140060302025005464 
مورخ 1400/04/28  از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه غرب اصفهان 
نسبت به ملک مرقوم صادر گرديده است و با توجه به اينکه تحديد حدود اولیه پالک اصلی 
فوق قانونی نبوده است اينک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 13 قانون ت . ت مصوب 1390  
و بر طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود ملک مرقوم در تاريخ 1401/05/30 روز يک شنبه 

ساعت 9 صبح در محل شــروع و بعمل خواهد آمد. لذا بموجب اين آگهی به کلیه مالکین و 
مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند اعتراضات مجاورين و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظیم صورتمجلس تحديد حدود تا سی 
روز پذيرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض بايد ظرف مدت يک ماه از 
تاريخ تسلیم اعتراض به اين اداره با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايی اقدام و گواهی 
طرح دعوی خود را به اين منطقه ثبتی ارائه نمايد در غیر اين صورت متقاضی ثبت و يا نماينده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواست را اخذ و به اين 
منطقه تسلیم نمايد سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعايت مقررات 
ادامه خواهد داد. تاريخ انتشار : 1401/05/03 م الف: 1354119  ابوالفضل شهرياري 

نائیني مدير واحد ثبتي حوزه ثبت ملک  غرب اصفهان

تبصره 1 ماده 105 اصالحی
5/24 شــماره نامه: 140185602024004469- 1401/04/30  نظر به اینکه 
تمامت یک حبه و یک ششم حبه مشاع از ششــدانگ پالک 4421/42 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان طی سند انتقال 108589 مورخ 71/4/13 دفتر 71 اصفهان 
به آقای کریم محمودی ده چشمه فرزند یدا... انتقال و در صفحه 301 دفتر 710 
ســابقه ثبت و ســند دارد که مالک بها ثمنیه اعیانی آن بانو قمر اغا ضیایی می 
باشــد و در اجرای تبصره یک ماده 105 اصالحی آئین نامــه قانون ثبت، مالک 
فوق تقاضای حذف قید استثناء مزبور را نموده که کارشناس رسمی دادگستری 
میزان بهاء ثمنیه اعیانی مقادیر فوق الذکر را به مبلغ ســه میلیون و نهصد و نود 
و دو هزار و نهصد و چهل و پنج ریال بــرآورد و اعالم نموده و متقاضیان آن را به 

 حساب سپرده طبق فیش شماره 14010430 بانک ملی ایران واریز نموده و چون 
ذی نفع فاقد نشانی است با توجه به مفاد تبصره یک آئین نامه فوق الذکر مراتب 
فقط یک مرتبه در روزنامه کثیراالنتشــار آگهی می شود تا ذینفع جهت دریافت 
بهاء تعیین شــده به منطقه ثبت اســناد و امالک  جنوب اصفهــان مراجعه و در 
صورتیکه تضییع حقی شــده باشــد میتواند از تاریخ انتشــار این آگهی به مدت 
یک ماه به مراجع صالحه قضائی مراجعه و گواهی طــرح دعوی را به این اداره 
تســلیم نماید بدیهی اســت در صورت عدم مراجعه ذینفع به مراجع قضائی در 
مدت تعیین شده و عدم ارائه گواهی طرح دعوی، ســند مالکیت متقاضی بدون 
 قید اســتثناء بهاء ثمنیه اعیانی صادرو تسلیم خواهد شد. م الف: 1354438  

مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان

طرح های ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با سارقان در اصفهان تشدید می شود؛

پلیس هوشیار است، مردم هم مسئولیت پذیر باشند
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از تشدید طرح های ارتقای احساس امنیت اجتماعی به ویژه 
در حوزه انواع سرقت ها در استان خبر داد.سردار محمدرضا هاشمی فر در گفت و گو با ایرنا افزود: طی 
یک ماه اخیر سرقت های بسیاری توسط کارآگاهان پلیس آگاهی اســتان کشف و بالغ بر ۱۲ سارق 

دستگیر شدند.
وی اظهار داشــت: این ســرقت ها در  منازل، معابر، خودرو و لوازم داخل خــودرو، کارت های بانکی، 
وسایل ســاختمان های نیمه کاره و موارد متعدد دیگری روی داده  است. جانشین فرمانده انتظامی 
استان اصفهان با اشاره به فصل تابستان و تمایل به مسافرت شهروندان گفت: گشت های انتظامی در 
تمام ساعات شبانه روز در مناطق و محالت مختلف شهرها اقدام به گشت زنی می کنند. وی با اشاره به 
دستگیری باندهای سرقت از منازل در اصفهان و دیگر شهرهای استان اصفهان اظهار داشت: توجه به 
توصیه های انتظامی به منظورپیشگیری از سرقت منزل بسیار تاثیرگذار است و شهروندان باید با رعایت 
نکات ایمنی از سوی پلیس در پیشگیری از سرقت منزل خود کمک زیادی کرده و سارقان را در رسیدن 
به اهداف شان ناکام بگذارند. سردار هاشمی فر همچنین درخصوص دستگیری تعدادی از سارقان 
معابر در استان اصفهان نیز گفت: اکثر این افراد سابقه دار هستند و ضروری است که شهروندان هنگام 
حضور در معابر و اماکن عمومی از خارج کردن محتویات جیب خود در میان ازدحام جمعیت خودداری 
و از وسایل نقلیه عمومی و مطمئن مانند اتوبوس و تاکسی استفاده و از در معرض دید قراردادن وجوه 
نقد، زیورآالت و اشیای قیمتی خود خودداری کنند.وی همچنین با اشاره به کشف برخی سرقت ها حین 
انجام سرقت از جمله خودرو گفت: عالوه بر اینکه ماموران پلیس آگاهی نسبت به این موارد هوشیار 
هستند شهروندان هم باید از  پارک کردن خودرو در جاهای خلوت و محالت ناامن خودداری و نسبت به 
نصب تجهیزات ایمنی بر روی خودروی پارک شده خود همت اقدام کنند.این مقام انتظامی همچنین به 
کشف مواردی از سرقت کارت های بانکی در ماه اخیر اشاره کرد وگفت: شهروندان باید در صورت سرقت 
کارت بانکی  نسبت به مسدود کردن حساب خود اقدام کنند. وی همچنین درخصوص سرقت وسایل 
ساختمان های نیمه کاره از شهروندان خواست در صورتی که محوطه ساختمان و کارگاه ها فاقد روشنایی 
کافی است، روشنایی الزم را تامین و برای کلیه درها به ویژه در ورودی از قفل های مطمئن استفاده کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه مقابله با مخالن نظم و امنیت عمومی و افزایش 
احساس امنیت برای مردم همواره در دستور کار پلیس قرار دارد، گفت: پلیس به هیچ عنوان اجازه نمی 
دهد هیچ فردی این آرامش و امنیت را به خطر بیندازد و با هوشیاری و اقتدار با تمام کسانی که بخواهند 
امنیت مردم را به مخاطره بیندازند، برابر قانون رفتار خواهد کرد.وی در ادامه رعایت نکردن نکات ایمنی 
را مهم ترین عامل سوء استفاده سارقان عنوان کرد و گفت شهروندان در این زمینه و توجه به هشدارها 

و توصیه های پلیس نقش بسزایی در پیشگیری از وقوع سرقت دارند.

خبر روزناجا

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

ضوابط بهداشتی را در 
 استقبال از حاجیان 

رعایت کنید
سرپرســت دانشگاه علوم پزشــکی کاشان 
گفت: مســافران خانه خدا با توجه به پایان 
آیین حج در راســتای حفظ سالمت خود و 
نزدیکان شــان ضوابط بهداشتی به خصوص 
پروتکل های پیشــگیری از کرونا ویروس را 

رعایت کنند.
کورش ســاکی در گفت وگو با ایســنا، اظهار 
کرد: در صورت داشــتن عالئم بیماری مانند 
عطســه، ســرفه، آبریزش بینــی، ضعف و 
بی حالی و اسهال و استفراغ به نزدیک ترین 
 مرکــز بهداشــتی درمانــی مراجعــه کنید.

 وی افزود: به همه حاجیان سفارش می کنیم 
از آنجا که برخی از بیماری های عفونی ممکن 
است تا مدت ها بدون عالمت در بدن انسان 
باقی بماند و عالئمی مانند ســرماخوردگی 
داشته باشــند، پس از بازگشت حتما از نظر 
پزشــکی مورد بررســی کامل قرار بگیرند. 
سرپرست دانشــگاه علوم پزشکی کاشان، 
تصریح کرد: حاجیان و خانواده آنها با توجه 
به شــرایط جدیــد همه گیــری کووید-۱۹ 
حتی االمــکان از برگزاری مراســم تجمعی 
خودداری کرده و از روبوســی، دست دادن و 
در آغوش گرفتن دیگران خــودداری کنند و 
دســتان خود را به طور مرتب با آب و صابون 

بشویند.



آخرین خبر نوشت: دست های پشت پرده پس از سال ها سکوت در آستانه صدور حکم پرونده مارک ویلموتس از آستین بیرون آمده و قرار است پروژه تطهیر قرارداد 
ویلموتس را با اسم رمز پیروزی در دادگاه عالی ورزش به سرانجام برساند. خبر غیر رسمی پیروزی در پرونده ویلموتس تقریبا از یک هفته پیش و بر اساس یک استراتژی 
تبلیغاتی انتخاباتی از برخی منابع خاص منتشر شده و البته جریان منتشر کننده این خبر به دنبال القای اطالعات نادرست و فریبنده به مخاطبان است تا عوامل اصلی 
رقم خورد کابوس ویلموتس را تبرئه کند.ویلموتس مربی خوب و بزرگ، موفق ، دارای توانمندی و جانشین شایسته ای برای کی روش بود، این دست جمالت از جانب 
افرادی به صورت غیر مستقیم در اختیار رسانه ها قرار می گیرد که سه سال پیش مشغول تبلیغ و زمینه چینی برای ورود ویلموتس به فوتبال ایران بودند و یک مربی ناکام 
و شکست خورده با دستمزد تقریبی 400 تا 500 هزار دالر در سال را با قیمت 6/2 میلیون یورو به فوتبال ایران تحمیل کردند. آنچه مسلم است قرارداد فدراسیون فوتبال 
ایران با مارک ویلموتس مربی که به قطع همکاری، امضای قراردادهای سنگین یک طرفه، شکایت در دادگاه های بین المللی و تالش برای دریافت غرامت حداکثری در 
قراردادها شهرت دارد بدون شک پنج یا شش برابر مبلغ دریافتی او در ساحل عاج ، پیش از ورود به فوتبال ایران یا حتی در لیگ مراکش پس از قطع همکاری با تیم ملی 
ایران بوده و مشاورانی که چنین قرارداد ننگین و بی سابقه ای را به فدراسیون فوتبال ایران تحمیل کردند باید در این خصوص پاسخگو باشند. ویلموتس نه معمار طالیی 

بلکه ویرانگر یکی از بهترین نسل ها در تاریخ فوتبال بلژیک بود.

پروپاگاندای رسانه ای با اسم رمز پیروزی در پرونده »ویلموتس«
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تقلید »جورجینا« از همسر مسی در رونمایی از ظاهر جدید
نامزد کریستیانو رونالدو ویدئوی جدیدی منتشر کرد.جورجینا رودریگز، نامزد کریستیانو رونالدو 
در کلیپ جدید خود از همســر لیونل مســی کپی کرده اســت. او ویدئوی جدیدی از خودش در 
اینستاگرام منتشر کرد و مدل موی جدیدش را به نمایش گذاشــت. نکته جالب در خصوص او 
این بود که این کلیپ را برای برند Alo Yoga ســاخته و این کار را تنها چند روز پس از همکاری 
همسر مسی با این برند انجام داده است. جورجینا اخیرا مدام در سفر بوده؛ اما همچنان ساکن 
شهر منچستر است. با این حال کریستیانو رونالدو طی چند هفته گذشته در تالش بوده تا از جمع 
شیاطین ســرخ جدا شــود و به یک تیم حاضر در لیگ قهرمانان اروپا بپیوندد. در این بین گفته 
می شــود جورجینا تمایل دارد برای زندگی به مادرید برگردد و اخیرا هم برای یک کنسرت راهی 

این شهر شده بود.
 

اعالم یک مقصد غیرمنتظره برای »رونالدو«
مربی باشگاه اســپورتینگ ادعای جنجالی در خصوص رونالدو مطرح کرد.مهم ترین بحث این 
روزهای نقل و انتقاالت تابستانی آینده کریستیانو رونالدو و جدایی او از منچستریونایتد است و 

از تیم های مختلفی به عنوان مقصد بعدی او یاد می شود.
در این بین فرانسیسکو بارائو، مربی تیم دوم اســپورتینگ در مصاجبه با نشریه رکورد در ادعایی 
عجیب اعالم کرد کریســتیانو رونالدو به زودی به این باشگاه پرتغالی برخواهد گشت. این مربی 
که ۷ سال برای اسپورتینگ بازی کرده معتقد است رونالدو به زودی به باشگاه دوران کودکی خود 
برخواهد گشت. البته با وجود تمایل رونالدو به کاهش دستمزدش، باز هم بعید است اسپورتینگ 
توانایی پرداخت مبلغ مورد نظر ستاره پرتغالی را داشته باشد. اگر رونالدو پس از ۱۹ سال بار دیگر 
به لیسبون برگردد باعث خوشحالی مادرش خواهد شد که بارها تمایل خود به بازگشت فرزندش 

به اسپورتینگ را نشان داده است.
   

قلب ستاره جدید تیم پایتخت از کودکی با قرمزها بود!
ستاره جدید آرسنال از کودکی طرفدار این تیم بوده است.الکساندر زینچنکو، مدافع چپ اوکراینی 
منچسترسیتی که اخیرا راهی آرسنال شده از بچگی طرفدار این تیم لندنی بوده است. پس از اعالم 
رسمی انتقال زینچنکو به آرســنال تصویری از کودکی او در فضای مجازی منتشر شد که پیراهن 
توپچی ها را به تن داشــت و حاال رویای کودکی این ستاره محقق شده است.ستاره 25 ساله تیم 

ملی اوکراین از سال 20۱6 عضو منچسترسیتی بود و ۱2۸ بار پیراهن این تیم را به تن کرد.
 

واکنش »مولر« به جدایی »لواندوفسکی«
توماس مولر، ستاره باتجربه بایرن مونیخ، تایید کرد که جدایی روبرت لواندوفسکی شرایط مبهمی 
برای بخش تهاجمی این تیم رقم زده است.لواندوفسکی که در این تابستان راهی بارسا شد، در 
۸ فصل حضور در بایرن، 6 بار آقای گل بوندس لیگا شد و در دو سال اخیر توانست جایزه بهترین 
بازیکن فیفا را از آن خود کند. او که تنها یک ســال از قراردادش با بایرن مانده بود، با اصرار از این 
باشگاه جدا شد و هرچند باواریایی ها ستاره ای مانند سادیو مانه را به خدمت گرفتند؛ اما توماس 
مولر اعتقاد دارد که با رفتن لواندوفســکی شــرایط بایرن در فاز هجومی در هاله ای از ابهام قرار 
گرفته اســت. او به بیلد گفت: »همه طرفین تصمیم گرفتند که لوا بایرن را ترک کند. دالیلی برای 
این مســئله وجود داشــت و البته ما نمی دانیم چه چیزی در انتظارمان است وقتی بازیکنی که 
همیشه 50-30 گل در هر فصل به ثمر می رساند، دیگر در زمین نیست. قرار نیست با رفتن لوا ما 
۱0 نفره بازی کنیم. البته توپ های زیادی برای او ساخته می شد. اکنون فرصت های و موقعیت 

های گلزنی برای سایر بازیکنان ایجاد خواهد شد.«

تداوم ناکامی های بسکتبال در میادین مختلف؛

تکرار یک تراژدی تلخ

مهر: نتایجی که نمایندگان بســکتبال ایران طی ماه های گذشــته در 
مسابقات قهرمانی آسیا، انتخابی جهان و کاپ آسیا کسب کرده اند نشان 

می دهد این رشته هنوز در مسیر درست خود قرار نگرفته است.
بسکتبال که طی چهار سال ریاست قبلی )رامین طباطبایی( وقت زیادی 
را صرف درگیری با حواشی و تاثیرات منفی آن می کرد در دوره جدید و 
به واسطه تصمیمات رییس جوانش تقریبا در همه بخش ها و رده ها 
شاهد پوســت اندازی بود تا دوره ای تازه با نگرش هایی نو را آغاز کند. 
طبیعی است که عملکرد نمایندگان ایران در مسابقات مختلف اولین و 
بارزترین مالک برای ارزیابی این نگرش ها و تصمیمات بود؛ اما نتایجی 
که اخیرا ملی پوشان ایران در میادین مختلف کسب کرده اند گویای این 
است که جابه جایی انجام شده بسکتبال را در مسیر درست و الزم قرار 

نداده است حداقل تا به امروز!

تیم ملی بسکتبال و نقطه سرخط
رقابت های بســکتبال کاپ آســیا پس از ۱2 روز رقابت میان تیم های 
شرکت کننده با تعیین قهرمان و دیگر تیم های صاحب مدال در جاکارتا 
اندونزی به پایان رسید در حالی که پرونده ایران در این مسابقات پنج 

روز پیش با تکرار یک تراژدی تلخ و تاریخی بسته شد.
تیم ملی بســکتبال ایران به عنوان نایب قهرمان در این دوره کاپ آسیا 
حاضر شد؛ اما نه تنها تا فینال پیش نرفت بلکه حتی نتوانست در جمع 
چهار تیم برتر مسابقات هم قرار بگیرد و همین مسئله نگاه های انتقادی 
نسبت به ملی پوشان و عملکردشان را تیزتر کرده است به خصوص که 
آنها در رقابت های انتخابی جام جهانی هم از جبران یک ناکامی تاریخی 

و دوراز انتظار ناتوان ماندند.
تیم ملی بســکتبال ایران با دیدار دســت گرمی برابر سوریه، حضور در 
کاپ آسیا را آغاز کرد و با کسب برتری برابر این تیم نه چندان مدعی که 
برای سومین بار طی چهار ماه اخیر به دست می آمد آماده رویارویی با 
قزاقستان شد. بعد از گذر موفق از این تیم، ملی پوشان ایران در رقابتی 
یک طرفه، ژاپن را هم از پیش رو برداشــتند ولی در مرحله یک هشتم 
نهایی اســیر گربه سیاه همیشگی خود شــدند و پایانی شوکه کننده را 

تجربه کرد.
پیش از کاپ آســیا و پایان تلخ در این رویداد، تیم ملی بســکتبال در 
پنجره سوم انتخابی جام جهانی هم نتوانست برآورده کننده صد درصد 
انتظارات باشد چراکه بعد از برد قابل پیش بینی مقابل سوریه، نتوانست 
از رقابت با قزاقستان نتیجه ای بگیرد درحالی که همه انتظارات از این 

پنجره معطوف به دیدار با قزاق ها بود و تحمیل کردن شکست به آنها.
تیم ملی بسکتبال اسفندماه سال گذشــته در آغاز پنجره دوم انتخابی 
جام جهانی در تهران مقابل قزاقســتان نتیجه را واگذار کرد و شکستی 
کامال نوبرانه را تجربه کرد چراکه تا پیش از آن، تاریخ شاهد هیچ باختی از 
بسکتبال ایران مقابل قزاق ها نبود. این نتیجه تاریخی در دیدار برگشت 
هم تکرار شد و همین مسئله نمره قبولی از اولین آزمون تیم ملی در دوره 

رییس و سرمربی جدید را گرفت.

البته دو شکست برابر قزاقســتان در مقدماتی کاپ آسیا جبران شد و 
اینگونه تیم ملی به اصل خود بازگشت و آن را در رقابت تعیین کننده با 
ژاپن هم دیکته کرد. رقابت با ژاپن می توانست به مراتب سخت تر از اردن 
باشد اما عملکرد کم نقص در دفاع، حمله، کنترل بازی و برنامه ریزی و 
در کل آنالیز دقیق از حریــف و تبدیل نقاط قوت آن به ضعف کمک کرد 

تا این تیم سرعتی نتواند برابر ایران حرفی برای گفتن داشته باشد.
جبران دو شکست برابر قزاقستان و عملکرد عالی مقابل ژاپن اما نمی 
تواند سرپوشــی بر دیدار مرحله یک چهارم نهایــی و حذف زودهنگام 
تیم ملی از کاپ آسیا باشــد. اردن همیشــه رقیب تعیین کننده برای 
بسکتبال ایران بوده؛ اما چگونگی رقابت بازیکنان ایران با این تیم و به 
خصوص در نیمه دوم که نیمه حیاتی به حســاب می آمد گویای آنالیز 

الزم و دقیق نبود.
تیم ملی بسکتبال در شرایطی از صعود به نیمه نهایی کاپ آسیا بازماند 
که تیم هایی مانند اردن و لبنــان در جمع چهار تیم برتر این مرحله قرار 
گرفتند و این یعنی نقطه سر خط برای بسکتبال ایران که زمانی تالش 
می کرد در غرب آســیا اول باشــد و حاال عقب تر از دیگر تیم های این 

منطقه ایستاده است.

پیش از حضور تیم ملی بسکتبال در انتخابی جام جهانی و کاپ آسیا، 
تیم نوجوان در مسابقات غرب آســیا به میزبانی اردن شرکت کرد و با 
قهرمانی مجوز حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در قطر را به دست آورد. 
کسب یکی از چهار سهمیه جهانی، مهم ترین نتیجه ای بود که شاگردان 
محسن شاه علی می توانســتند از این رویداد کسب کنند؛ اما نه تنها تا 
این مهم یا نزدیک به آن پیش نرفتند بلکه حتی نتیجه رقابت با تیمی 

مانند هند را هم واگذار کردند.
درست است که ملی پوشان ایران در جاکارتا اجازه خودنمایی دوباره به 
قزاق ها را ندادند و نفس ژاپنی ها را هم بند آوردند؛ اما مهم نتیجه نهایی 

است که در حد شان و اعتبار بسکتبال ایران ثبت نشد. 
مجموع این عملکردها و نتایج نهایی برای ثبــت در تاریخ مالک قرار 
می گیرد در حالی که هیچ یک پاســخگوی انتظارات و خواسته اهالی 
بسکتبال و احتماال خود رییس نیست. جواد داوری از میان بهترین ها 
گزینه نهایی برای هدایت تیم نوجوانان و تیم ملی را انتخاب کرده؛ اما 
شاید آنها بهترین انتخاب نبودند و گرنه نتایجی که برای این دو تیم ثبت 

شده با هر مربی ایرانی دیگری قابل دسترس بود.

اظهار نظر  روز

اظهارات »طارمی« پس از گلزنی مقابل موناکو
مهدی طارمی پس از گلزنی مقابل موناکو در خصوص این مسابقه صحبت کرد و از اهمیت بازی هفته آینده 
سوپرکاپ سخن گفت.در چارچوب دیدار دوستانه، تیم فوتبال پورتو به مصاف موناکوی فرانسه رفت و با 
گلزنی طارمی به برتری 2 بر یک رسید. گل اول پورتو را ستاره ایرانی از روی نقطه پنالتی در دقیقه6۷  به ثمر 
رساند و گل دوم پورتو را ضربه سر گالنو در دقیقه ۷۱ وارد دروازه حریف کرد. در دقیقه ۹0 نیز ویسام بن یدر 
گل موناکو را زد.مهدی طارمی پس از این مسابقه گفت: بازی خوبی برای ما بود. سخت تالش کردیم. به 
اولین بازی رسمی فصل بسیار نزدیک هستیم و می خواهیم به اولین جام فصل دست پیدا کنیم. به همین 
خاطر رو به جلو حرکت می کنیم. می خواهیم در بازی بعدی بهتر از االن کار کنیم و به قهرمانی دست یابیم.

 
تهدید جدی بازیکنان پرسپولیس؛ 

تا سه شنبه پول نرسد، خبری از تمرین نیست
بازیکنان پرسپولیس می گویند باشگاه باید هر چه ســریع تر20 درصد مطالبات باقی مانده فصل 
گذشــته را پرداخت کند و حتی درصدی از رقم قرارداد فصل جدید را هم بدهد. پرسپولیس از دهم 
تیرماه تمریناتش را آغاز کرده و در این سه هفته همه منتظر دریافت مطالبات فصل قبل بوده اند اما 
خبری نشده است. این در حالی است که باشگاه اعالم کرده بود در شروع تمرینات پیش فصل این 
20 درصد را پرداخت خواهد کرد.فصل قبل بعد از شکســت به الهالل و حذف در آسیا و قبل از بازی 
اول با فوالد، صدری مدیر عامل وقت باشگاه 5 درصد رقم قراردادها را پرداخت کرد و حاال بازیکنان 
منتظرند که عالوه بر مطالبات فصل قبل بخش کوچکی از رقم قرارداد فصل جدیدشان هم پرداخت 
شود؛ اما هیچ خبری از باشگاه نیست. اخیرا گفته شده درویش به کاپیتان های تیم قول دوشنبه را 

داده؛ اما مثل اینکه این خبر هم چندان جدی و موثق نیست.
 

همبازی »رونالدو« برای سپاهان چقدر آب خورد؟
سایت ترانفسرمارکت ارزش خرید جدید سپاهان را اعالم کرد.باشگاه سپاهان اصفهان اعالم کرد 
مانوئل فرناندز، هافبک تیم ملی پرتغال را با قراردادی یک ساله جذب کرد. سایت »ترانسفر مارکت« 
ارزش این بازیکن 36 ســاله پرتغالی را اعالم کرد و این بازیکن ۱00 هزار یورو ) حدود 3 میلیارد و 
200 میلیون تومان( ارزش دارد. بدین ترتیب به نظر می رســد، سپاهان شکار خوبی را برای تقویت 
تیمش انجام داده و به نوعی این بازیکن پرتغالی از یک بازیکن داخلی هم ارزان تر به شمار می آید.

فرناندز کارنامه درخشانی دارد و برای تیم های بزرگی مثل والنسیا، اورتون و بنفیکا بازی کرده است 
و بازیکن شناخته شده در فوتبال اروپا به شمار می آید.

»طارمی« واقعیت را گفت؛ با اسکوچیچ نتیجه نمی گیریم!
علیرضا مرزبان در گفت وگو با طرفداری درخصوص وضعیت تیم ملی و دراگان اسکوچیچ صحبت کرد. 
مرزبان تغییر اسکوچیچ را مهم ترین وظیفه امروز فوتبال ایران دانست. او می گوید با اتفاقاتی که رخ 
داده دیگر اسکوچیچ صالحیت هدایت تیم ملی را ندارد. مرزبان گفت: اسکوچیچ دیگر نه مقبولیت 
مردمی دارد و نه فنی؛ با او نتیجه نمی گیریم. مرزبان گفت: در دوران اسکوچیچ بیش از ۷0 نفر به تیم 
ملی دعوت شدند. اردوی قطر یک سیزده به در بزرگ بود و این مسئله به اعتبار همه ضربه زد. وقتی 
به عدم صالحیت اسکوچیچ رای دادند، وقتی دیگران به ماندنش رای دادند چرا مسئوالن کمیته فنی 
استعفا نکردند؟ تغییر اسکوچیچ در شرایط کنونی یکی از مهم ترین وظایفی است که پیش رو داریم. 
ما انتظار این را داشتیم که سرمربی تیم ملی ایران واقع بین باشد و واقعیت ها را بگوید. اسکوچیچ 
باید دلیل تصمیماتش را می گفت نه اینکه پاسخگو نباشد. سرمربی تیم ملی باید مقبولیت اجتماعی 
 داشته باشــد. مهدی طارمی از واقعیت ها صحبت کرد؛ اعتراضات او صددرصد فنی بود. اسکوچیچ

 نمی تواند یک تیم متحد را به سمت جام جهانی ببرد.

مستطیل سبز

الویس کامسوبا: 
قرارداد سپاهان زندگی ام را 

عوض می کند!
وینگر جدید تیم سپاهان در مورد جدایی اش 
از اف سی ســیدنی اظهارنظر کرد. به گزارش 
»ورزش سه«، باشگاه سپاهان از اولین خرید 
خارجــی اش رونمایی کرد تا بــه این ترتیب 
الویس کامسوبا وینگر 2۷ ســاله بروندایی 
از اف ســی سیدنی راهی ســپاهان شود. او 
که ســابقه عضویت در ملبــورن ویکتوری را 
هم دارد، فصل گذشته عملکرد درخشانی در 
اف سی سیدنی داشــت و حاال جدایی اش 
با پیام های مثبت هــواداران این تیم همراه 
شده است.باشگاه اف سی ســیدنی نیز در 
بیانیه رسمی از جدایی او با مبلغ رضایت نامه 
»شــش رقمی« خبر داده که البته بازه بین 
۱00 هزار تا ۹۹۹ هزار دالر را شــامل می شود و 
کد دقیقی برای اطالع از هزینه سپاهان برای 
جدایی وی به دســت نمی دهد. این بازیکن 
بر اســاس آنچه در بیانیه اف ســی سیدنی 
آمده »اعتراف کرده« که پیشــنهاد سپاهان 
را نمی توانســت رد کند: »این یــک انتقال 
متحول کننده بــرای زندگی من و خانواده ام 
است و من از سیدنی اف سی برای موافقت 
با این قرارداد سپاسگزارم.«در ادامه اظهارات 
کامسوبا آمده است: »از حمایت بزرگی در این 
باشگاه برخوردار بوده ام و پیشرفت حرفه ای 
من به لطف حمایتی است که از طرف همه، 
از جمله هم تیمی ها داشته ام. می خواهم از 
استیو و کادر مربیگری اش برای باور به من، 
همچنین از هیئت مدیره و مدیرعامل سیدنی 
اف سی که اجازه استفاده از این فرصت را به 
من دادند و از هواداران که پشتیبان من بودند، 
تشکر کنم.«او همچنین اظهار امیدواری کرد 
که دوباره به اف سی سیدنی بازگردد.سرمربی 
این تیم، اســتیو کوریکا، نیز در خصوص این 
انتقال گفت: »ما دوســت داشتیم کامسوبا 
در تیم بماند چــون عملکرد خوبــی از خود 
نشان داد؛ اما این انتقال بزرگ برای اوست 
و ما نمی خواستیم جلوی راهش بایستیم.« 
الویس کامسوبا فصل گذشته جزو بازیکنان 
فیکس این تیم بود و 5 گل هم به ثمر رساند.

فوتبال جهان

وز عکس ر

یزدانی - تیلور؛ 
برنده پنجمین 
دوئل کیست؟!

اتحادیــه جهانــی کشــتی با 
انتشــار یک ویدئــو از تقابل 
یزدانی و تیلور این سوال را از 
عالقه مندان پرسیده که برنده 

پنجمین تقابل کیست؟

به نظر می رســد که حتی دیدار تدارکاتی هم چیزی از 
حساســیت تقابل رئال مادرید و بارسلونا کم نمی کند.

رئال مادرید و بارســلونا از صبح دیــروز و در چارچوب 
دیداری دوســتانه در الس وگاس آمریــکا به مصاف 
یکدیگر رفتند.  تعدادی از بازیکنان دو تیم در حالی در 
این دیدار به میدان رفتند که اولین تجربه شان از حضور 
در ال کالسیکو را پشت ســر می گذاشتند. ستاره هایی 
مانند روبرت لواندوفســکی، رافینیــا، آنتونیو رودیگر، 
اورلین شــوامنی و حتی ادن هازارد که پس از مدت ها 
مصدومیت باالخره توانســت در ال کالســیکو حضور 
پیدا کند.نیمه اول در حالی رو به پایــان بود که رافینیا، 
یکی از ستاره های جدید بارسلونا، موفق شده بود روی 
یک شوت تماشایی و جذاب دروازه حریف را باز کند و 

تیمش را پیش بیندازد.  در همین دقایق بود که به وضوح 
مشخص شد دوستانه بودن این بازی هیچ تاثیری روی 
رقابت ایجاد شده بین بازیکنان دو تیم و حساسیتی که 
وجود دارد نگذاشته است.  زمانی که وینیسیوس جونیور 
با حرکات منحصر به فرد و همیشگی خودش سعی کرد 
بازیکنان بارسا را از سر راه برداشته و به سمت دروازه این 
تیم برود، این جوردی آلبا بود که روی این بازیکن برزیلی 
خطا و او را متوقف کرد. همین اتفاق که با کارت زرد داور 
همراه بود زمینه ســاز یک درگیری بین بازیکنان شد. 
بازیکنان دو تیم در این منطقه تجمع کردند و در حالی 
که بحث اولیه بین وینیسیوس و بوسکتس شکل گرفته 
بود، ناگهان رودیگر که او هم بــرای اولین بار در ترکیب 
رئال و برابر بارسا قرار گرفته بود با رونالد آرائوخو درگیر 

شد تا تقریبا تمامی بازیکنان دو تیم از لواندوفسکی تا 
رودریگو برای جدا کردن آنهــا از یکدیگر تالش کنند تا 
قائله ختم به خیر شود. شاید کمتر کسی انتظار داشت 
که در یک بازی تدارکاتی و دوستانه در تور پیش فصل 
چنین صحنه هایی رقم بخورد؛ اما این دو بازیکن نشان 
دادند که حساسیت ال کالســیکو جزئی از ویژگی های 
 همیشگی این دیدار است. در نهایت بارسلونا پیروز این

 دیدار جذاب بود. 

ال کالسیکو با نزاع چندنفره گرم شد!
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مدیر منطقه ۳ شهرداری خبر داد:

 پیشرفت ۷0 درصدی بازسازی پارکینگ 
مجموعه تجاری عباسی

مدیر منطقه ســه شــهرداری اصفهان گفت: باگذشــت نیم قرن از عمر مجموعه تجاری عباسی و 
فرسودگی پارکینگ آن، عملیات مقاوم ســازی و استحکام بخشی آن با ۷۰ درصد پیشرفت، آماده 

کف ســازی و نصب تجهیزات روشنایی 
است. محمدباقر کالهدوزان در گفت وگو 
با خبرنــگار ایمنا، با اشــاره به ســابقه 
فعالیت مجموعه تجاری عباسی، اظهار 
کرد: این مجموعه به مســاحت ۷۷۵۰ 
مترمربع یکــی از نمونه های ارزشــمند 
معمــاری مــدرن فرهنگــی و تجاری 
کالن شــهر اصفهان با بیش از نیم قرن 
سابقه اســت که از عمارت هتل عباسی 
الگو گرفته و جایگاه مهمــی را در محله 

چرخاب اصفهــان دارد.وی با بیان اینکــه پارکینگ این مجموعه یکی از نخســتین پارکینگ های 
ساخته شده در محدوده منطقه سه شــهرداری با ظرفیت ۱۵۰ خودرو است، افزود: با گذشت زمان 
و فرسودگی تاسیسات، وجود رطوبت حاصل از بارش های جوی، نگرانی در مواقع بحران )حریق و 
فرونشست(، فضای این پارکینگ را ناامن کرده است، همچنین از نظر بصری در شأن و شخصیت 
شــهروندان نبود،بنابراین مقاوم سازی و بازسازی پارکینگ عباسی در دســتور کار این منطقه قرار 
گرفت.مدیر منطقه سه شــهرداری اصفهان با اشــاره به هزینه بیش از ۴۳ میلیارد ریالی مرمت و 
ساماندهی پارکینگ مجموعه تجاری عباسی، خاطرنشان کرد: مقاوم سازی ستون ها با آهن کشی 
دور پارکینگ به منظور استحکام بخشی و ایمن سازی، اصالح رامپ ها، تهیه و نصب سیستم اعالن 
حریق و آتش نشانی انجام شده اســت.وی با اشاره به پیشــرفت ۷۰ درصدی بازسازی پارکینگ 
مجموعه تجاری عباسی، خاطرنشــان کرد: پس از تکمیل عملیات کف سازی و اجرای روشنایی، 

پارکینگ این مجموعه به بهره برداری می رسد و در اختیار شهروندان قرار می گیرد.
 

 حضور هنرمندان اصفهانی
 در نمایشگاه هفته فرهنگی ایران در رومانی

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دســتی استان اصفهان از حضور ۱۳ هنرمند اصفهانی 
در ۱۱ رشته صنایع دستی در نمایشگاه هفته فرهنگی ایران در شهر بخارست کشور رومانی خبر داد.
علیرضا ایزدی گفت: »نمایشگاه هفته فرهنگی ایران از ۲۷ تیرماه آغاز شد و خوشبختانه با توجه به 
تمرکز این نمایشــگاه بر هنرمندان اصفهانی، هفته فرهنگی ایران توسط این هنرمندان به بهترین 

نحو ممکن برگزار شد.« 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان ادامه داد: »متقاضیان زیادی 
برای شرکت در این نمایشگاه درخواست داده بودند،بنابراین  پس از بررسی های الزم، تعداد ۱۳ نفر 
از این هنرمندان که شرایط الزم برای حضور در این نمایشگاه را داشتند توسط کارشناسان معاونت 
صنایع دستی این اداره کل انتخاب و مراحل اعزام آن ها به کشور رومانی انجام شد که خوشبختانه این 
سفیران فرهنگی ایران بسیار خوش درخشیدند.«وی  افزود: »این هنرمندان در رشته هایی همچون 
گل و مرغ، خاتم کاری، تراش ســنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، زیورآالت ســنتی، رودوزی های 
الحاقی، فیروزه کوبی، قلمــکار، نگارگری، قلم زنــی، میناکاری، معرق و منبــت چوب به صورت 
کارگاه های زنده تولیدی و باهدف آشنایی بازدیدکنندگان کشور رومانی با مراحل تولید این آثار در 

این نمایشگاه شرکت کردند که با استقبال بازدیدکنندگان همراه بود.«

در دیدار مدیران شهری اصفهان و یزد تاکید شد؛

احیای بافت تاریخی و رونق پروژه های مشارکتی

احیای بافت تاریخی و رونق پروژه های مشــارکتی؛ به عنوان دو مولفه 
مهم در زمینه تبادل تجربه میان شهرهای یزد و اصفهان در دیدار مدیران 

شهری این دو شهر مورد تاکید قرار گرفت.
به گزارش صاحب نیوز؛ شهردار و اعضای شــورای اسالمی شهر یزد در 
سفری ســه روزه به اصفهان با رییس شورای اســالمی شهر اصفهان، 
شــهردار اصفهان و معاون فرهنگی وی دیدار و گفت وگو کردند.در این 
دیدار رییس شورای اســالمی شهر اصفهان با اشــاره به تجارب موفق 
مدیریت شهری یزد در زمینه شهرسازی و احیای بافت تاریخی این شهر 
طی سال های اخیر، گفت: مراودات دو سویه بین اصفهان و یزد می تواند 
زمینه انتقال این تجربیات را فراهم کند.محمد نورصالحی در پاسخ به 
سواالت اعضای شورای اسالمی شهر یزد در زمینه سرمایه گذاری های 
مشارکتی در اصفهان، بیان کرد: موارد مشابه زیادی در زمینه مشارکت 
با شرکت های بزرگ خارجی و ایرانی در زمینه پروژه های متعدد شهری 
داشــته ایم، هرچند اعتقاد داریم که باید زمینه برای ســرمایه گذاری 
بخش خصوصی مهیاتر شود و حتی می توان بخش عمده ای از بودجه و 

اعتبارات شهر را از طریق مشارکت و سرمایه تامین کرد.

لزوم اشتراک تجارب دو شهر یزد و اصفهان
شــهردار اصفهان نیز در این دیدار با اشاره به ســابقه دیرینه ارتباط دو 
شهر اصفهان و یزد با یکدیگر گفت: شهر یزد موفقیت های چشمگیری 
به ویژه در عرصه احیای بافت تاریخی شــهر داشــته که اصفهان به آن 
نیازمند است.علی قاسم زاده افزود: در مقابل، مدیریت شهر اصفهان نیز 

عملکردهای مثبتی داشته است که می تواند برای شهر یزد الگو شود.

عملکرد موفق اصفهان در زمینه رونق پروژه های مشارکتی
رییس شورای اسالمی شــهر یزد نیز در این نشســت تاکید کرد: شهر 
اصفهــان در زمینه ســرمایه گذاری و رونــق پروژه های مشــارکتی با 
بخش خصوصی نسبت به شــهر یزد موفق تر عمل کرده است، بنابراین  
خواستاریم که رمز و راز این موفقیت را بدانیم و در شهر یزد برای مردم 
اجرا کنیم.عزیزا... ســیفی افزود: کالن شــهر یزد نیــز در احیای بافت 

تاریخی موفق بوده، به نحوی که امروزه مجموعه ای ۲۰۰ هکتاری در این 
شهر به ثبت جهانی رسیده است.وی خاطرنشان کرد: این تجربه خوبی 

است که می تواند برای شهر اصفهان مورد استفاده قرار گیرد.

تبادل تجارب مدیریت شهری برای شهرها یک ضرورت است
شهردار یزد نیز با بیان اینکه امروزه شهرها چاره ای جز تبادل تجربیات 
خود در زمینه مدیریت شهری ندارند، تاکید کرد: تشکیل کارگروه های 
مشترک تخصصی در سطح شهرداری و شــوراهای اسالمی شهرهای 
اصفهان و یــزد می توانــد راهکارهــای مناســبی را بــرای اداره بهتر 
 شهرها و خدمت رســانی بیشــتر به مردم در اختیار مدیران قرار دهد.
 ابوالقاســم محی الدینــی بــا اشــاره بــه اینکــه اغلــب مســائل و
  چالش های شــهرداری ها مشــترک اســت، گفــت: در این راســتا
تخصصــی، تشــکیل کارگروه هــای  و  مشــترک  ارتباطــات    
  می توانــد راهکارهــای مفیــدی ارائــه دهد تــا از طریــق مجلس و

 دولت مصوب و در نهایت عملیاتی شود.

در جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان، گزارش 
مالی شهرداری و شورای اســالمی شهر در سال ۱۴۰۰ 
به تصویب رسید.به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدرضا 
فالح در پنجاهمین جلســه علنی شــورای اسالمی 
شهر اصفهان با اشاره به بررســی الیحه گردش مالی 
شهرداری و شــورای اسالمی شــهر اصفهان در سال 
۱۴۰۰، اظهار کرد: در ســال ۱۴۰۰، ۹۷۱ پروژه در شــهر 
تعریف شده که بیشــتر آنها اجرا نشده، در واقع از این 

تعداد ۳۱۰ پروژه به اتمام رسیده است.وی افزود: الزم 
است کوتاهی در مدیریت شهری قبلی را تحلیل کنیم 
که چرا چنین اتفاقی افتاده اســت؟، زیرا پروژه ای که 
در بودجه تعریف و اعتبار نیز برای آن دیده می شــود 
به معنای آن اســت که برای طراحی، تملک و اجرای 
آن برنامه ریزی شده است.عضو شورای اسالمی شهر 
اصفهان با تاکید بر اینکه رویکرد سال آینده و امسال 
را باید تغییر دهیم، تصریح کرد: مناطق شهرداری باید 
از اکنون مطالعات و طراحی پروژه های ســال ۱۴۰۲ 
را انجام دهند.فالح با بیان اینکــه در گزارش عملکرد 
بودجه شهرداری باید اعتبار و بودجه مصوب نیز دیده 
می شد که تنها ردیف اصالح بودجه و عملکرد آن لحاظ 

شده است، خاطرنشــان کرد: در درآمدها و هزینه ها 
عملکرد بسیار پایین بوده اســت که در این راستا باید 
تحقیق شود که چرا درصد درآمد و هزینه ها بسیار پایین 
بوده و محقق نشده است؟وی اظهار کرد: در سال آینده 
برای تدوین و تصویب بودجه باید رویکردمان را نسبت 
به مناطق کم برخوردار تغییر دهیم، زیرا این مناطق نیاز 
بیشــتری به پروژه های عمرانی و خدماتی دارند تا پا 
به پای دیگر مناطق رشــد کنند.به گزارش ایمنا، پس 
از بررسی اعضای شــورای اسالمی شهر گزارش مالی 
یک ساله شهرداری اصفهان و گزارش مالی شش ماه 
شورای اسالمی شهر در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید که 
این گزارش برای اطالع شهروندان منتشر خواهد شد.

گزارش مالی شهرداری اصفهان در سال ۱۴۰۰ تصویب شد؛

فالح: کوتاهی مدیریت شهری قبلی در اجرای پروژه ها تحلیل شود

شهر یزد موفقیت های چشمگیری به ویژه در عرصه 
احیای بافت تاریخی شهر داشته که اصفهان به آن 
نیازمند است.علی قاسم زاده افزود: در مقابل، مدیریت 
شهر اصفهان نیز عملکردهای مثبتی داشته است که 

می تواند برای شهر یزد الگو شود

 مذاکره های سرمایه گذاری جشنواره شیخ بهایی 
در برنامه »رویداد سرمایه« انجام می شود

دبیر جشنواره ملی فن آفرینی شــیخ بهایی گفت: در هفدهمین دوره این جشــنواره، مذاکره های بین 
سرمایه گذاران و سرمایه پذیران و صاحبان ایده های نوآورانه و فناورانه در قالب برنامه »رویداد سرمایه « 
انجام می شود که اجرای آن از مرداد جاری 
آغاز شــد. عبدالرضا کبیری در گفت وگو با 
خبرنگار ایرنا افزود: در دوره های گذشــته 
جشــنواره ملی فن آفرینی شــیخ بهایی، 
مذاکره های بین سرمایه گذاران و صاحبان 
ایده و فن در طول برگزاری جشنواره صورت 
می گرفت کــه فرصت محــدودی بود؛ اما 
امســال در هفدهمین دوره جشنواره این 
کار در قالب برنامه »رویداد ســرمایه« و از 
مرداد جاری انجام می شود.وی بابیان اینکه 
برنامه رویداد سرمایه به این شکل امسال برای نخستین بار در جشنواره شیخ بهایی اجرا می شود، ادامه داد: 
در این برنامه مذاکره های بین سرمایه گذاران و صاحبان ایده قبل از زمان برگزاری جشنواره انجام می شود و 
مذاکره هایی که به نتیجه رسیده است در جشنواره معرفی می شوند تا کارهای نهایی و انعقاد تفاهم نامه آن ها 
انجام شود.کبیری با اشاره به اینکه از صنایع بزرگ و سرمایه گذاران بخش خصوصی برای شرکت در این 
برنامه دعوت شده است، خاطرنشان کرد: بانک اطالعاتی نیز از شرکت های فناوری و دانش بنیان مستقر 
در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و پارک های علم و فناوری سایر استان ها و همچنین شرکت هایی 
که در ۱۶ دوره قبلی جشنواره شرکت کردند، تهیه شده است.وی اضافه کرد: از پارک های علم و فناوری نیز 
خواستیم که شرکت های عالقه مند به ورود به سرمایه گذاری را به دبیرخانه جشنواره شیخ بهایی معرفی 
کنند تا بانک اطالعاتی و فهرست ما تکمیل و بر اساس آن با سرمایه گذاران مذاکره انجام شود.کبیری، نقش 
جشنواره شیخ بهایی را حلقه رابط بین سرمایه گذار و سرمایه پذیر عنوان کرد و گفت: شرکت های متقاضی 
جذب سرمایه  بر اساس نوع فعالیت، دسته بندی و به سرمایه گذاران معرفی می شوند تا در صورت تمایل 
هر یک از آن ها، مذاکره ها با میزبانی جشنواره شیخ بهایی و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان انجام شود.

  

مهمانسرای عباسی در »خاطره جمعی یونسکو« ثبت می شود
مهمانسرای عباسی با تالش کمیسیون ملی یونسکوـ  ایران در فهرست »خاطرات جمعی یونسکو« ثبت ملی 
می شود.به گزارش ایسنا، »فهرست خاطرات جمعی« به ابتکار کمیسیون ملی یونسکوـ  ایران برای حفظ 
ارزش های فرهنگی و ارج نهادن به فعالیت های مستمر و دامنه دار اقتصادی و ثبت قدمت کسب وکارها و 
برندهای دارای حسن سابقه تاریخی، تهیه شده است. بر همین اساس کسب وکارهای معتبری که سال های 
متمادی در عرصه کار و کارآفرینی، به خلق ارزش مشغول بوده اند و با حضور خود در حافظه اجتماعی مردم 
ماندگار شده اند و بیش از دو نسل قدمت دارند، در این فهرست ثبت می شوند. این فهرست ملی بوده و گواهی 
آن در داخل ایران از سوی کمیسیون کلی یونسکو صادر می شود.حجت ... ایوبی، دبیرکل کمیسیون ملی 
یونسکو- ایرانـ  درباره ثبت مهمانسرای عباسی اصفهان در فهرست خاطرات جمعی یونسکو نیز گفت: تالش 
می کنیم این مهمانسرا را به عنوان نگین فرهنگی و نمایشگاه دائمی بزرگ از هنر ایرانی در فهرست خاطرات 
جمعی یونسکو ثبت کنیم.مهمانسرا یا هتل عباسی اصفهان که از موقوفات مادر شاه سلطان حسین صفوی 
به مدرسه چهار باغ بوده و بنای آن دیوار به دیوار این مدرسه تاریخی قرار دارد. از سال ۱۳۲۷ خورشیدی در 
مالکیت بیمه ایران قرار گرفت، آن زمان این بنا یک کاروانسرای صفوی بود که در سال  ۱۳۳۶ خورشیدی 
به هتلی تشریفاتی و مدرن تبدیل شد. این مهمانسرای صفوی به دلیل داشتن نقاشی، معماری و تزئینات 
تاریخی، همواره مورد توجه بازرگانان، دیپلمات ها، گردشگران و رسانه های خارجی بوده است؛ در سال ۲۰۱۷ 

شبکه سی ان ان، به مهمانسرای عباسی لقب »زیباترین هتل خاورمیانه« را داد.

با مسئولان

خبر روزاخبار

شهردار:

اراده همه مسئوالن 
اصفهان حل مسائل است

شــهردار اصفهان گفت: در دوره جدید شاهد 
هم گرایی میان کارگزاران هســتیم و در این 
مسیر اراده همگی بر حل مسائل است، این 
مورد ادعا و شعار نیست بلکه نتیجه و خروجی 
داشته وشاهدیم هفته ای نیست که گره ای از 

گره های قدیمی شهر حل نشود.
به گزارش خبرگزاری فارس علی قاسم زاده، 
شهردار اصفهان شــامگاه شــنبه در جشن 
روز خبرنگار اظهار داشــت: معتقدم آنچه که 
در بعد رســانه ها بروز و ظهور داشته ۱٠ درصد 
ظرفیت این جمع است و اگر خانواده رسانه 
به این گســتردگی اســت، نیاز اســت تاثیر 
بیشتری داشته باشند و  شاید در این مسیر 
ما به عنوان کارگزاران مقصریم که شــرایطی 
را مهیا نکردیم تا از اســتعداد و ظرفیت این 
افراد در دفاع از شهر بیشــتر استفاده شود.

وی تاکید کرد: امیدوارم در آینده شاهد حضور 
پررنگ تر خانواده رســانه در دفــاع از حقوق 
شــهر و ارزش های نظام و انقالب باشــیم.

قاســم زاده، پیرامون نگاه خود به خبرنگاران 
عنوان کرد: یکی از مــواردی که در فرهنگ ما 
ریشــه عمیق دارد این اســت که خداوند دو 
کارگزار خبرنگار دارد کــه حضرت جبرائیل و 
اسرافیل هستند و زمانی که به آیات قرآن نگاه 
می کنیم، شــاهدیم خبر و خبرنگاری تا چه 
حد اهمیت دارد.شــهردار اصفهان با تاکید بر 
اینکه نکته مهم این است که راوی مورد اعتماد 
مردم قرار بگیرد زیرا آشفته بازاری داریم که 
حیثیت خبرنگار را تهدید می کند، خاطرنشان 
کرد: نبض رو و روان مردم دست خبرنگاران 
است و خبر باعث شادی و غم مردم می شود 
و امیدواریم از مسیر رسالت خود وارد بهشت 
شوید و کنار جبرئیل و اســرافیل از کارگزاران 
حق باشید. وی اظهار کرد: در دوره جدید شاهد 
هم گرایی میان کارگزاران هســتیم و در این 
مسیر اراده همگی بر حل مسائل است، این 
مورد ادعا و شعار نیست بلکه نتیجه و خروجی 
داشته و شاهدیم هفته ای نیست که گره ای از 

گره های قدیمی شهر حل نشود.

رییس شورای شهر:

به یک هزار دستگاه اتوبوس جدید نیاز داریم
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: در شورای عالی استان ها باید مسائل مبتالبه مدیریت شهری مطرح شود، زیرا با ابطال برخی مصوبات، راه های درآمد 
جزئی با وجود هزینه های سنگین برای مدیریت شهری بسته می شود.وی با اشاره به ابطال مصوبه ای که بر اساس آن مقرر بود دو درصد از گردش مالی تاکسی های 
اینترنتی به سازمان تاکسیرانی داده شود، تاکید کرد: این رقم نزدیک به ۱۴ میلیارد تومان در سال می شود، اما اگر دو درصد را برعکس کرده و سهم مدیریت شهری 
در خدماتی که به این تاکسی ها ارائه می شود را مشاهده کنیم، متوجه می شویم که گردش مالی تاکسی ها ۷۲۰ میلیارد تومان است.رییس شورای اسالمی شهر 
اصفهان با اشاره به ورود دستگاه تی بی ام از ایستگاه خرازی به کاشانی در محور خط دوی مترو، گفت: اقدامات خوبی با هزینه های بسیار سنگین، جهت تسهیل عبور 
و مرور شهری در حال انجام است،بنابراین از تمام دست اندرکاران اجرای پروژه های عمرانی تشکر می کنیم و امیدواریم پروژه های مختلف شهری سرعت گیرد.

نورصالحی با اشاره به ضرورت حمایت از ناوگان اتوبوسرانی، گفت: تا ابتدای مهرماه به حداقل یکهزار دستگاه اتوبوس فعال نیاز داریم، می دانیم مدیریت شهری در 
تالش برای اختصاص منابع است، اما نگرانی ها در این خصوص باید رفع شود، در سطح ملی نیز باید تالش کنیم که منابع مالی به این مسئله اختصاص داده شود.

وی ادامه داد: با این موضوع مواجه هستیم که الیحه ای با قیمت ناچیز، یکی دو مرتبه برای بررسی و تایید رفت و برگشت دارد و باید توضیح دهیم و توجیه کنیم که 
این مصوبات چگونه می تواند رفت و آمد مردم را تسهیل کند.

جشن خانوادگی 
رسانه های استان 

اصفهان
جشــن خانوادگی رسانه های 
استان اصفهان در آستانه روز 
خبرنــگار با حضــور اصحاب 
رســانه اســتان و مســئوالن 
شــهری و اســتانی، یکــم 
مردادمــاه،  در بــاغ فردوس 

اصفهان برگزار شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا



   

لمللــی اســتان اصفهــان  مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاه های بین ا
گفــت: بــا برگــزاری پاویــون جمهــوری اســامی ایــران در نمایشــگاه 
بین المللــی بازســازی ســوریه، نمایشــگاه اصفهــان بــه درگاه حضــور 
 شــرکت های ایرانــی در فرآیند بازســازی ســوریه پــس از جنــگ تبدیل

 خواهد شد.احمدرضا طحانیان با اشاره به اینکه هفتمین نمایشگاه بین المللی 
بازسازی سوریه طی روزهای ششم تا دهم مهرماه ۱۴۰۱ در مرکز نمایشگاه های 
بین المللی دمشق برگزار خواهد شــد، اظهار کرد: با رایزنی های صورت گرفته، 
نمایشگاه بین المللی اصفهان مسئولیت برپایی پاویون جمهوری اسامی ایران 
و حضور شرکت های ایرانی در این نمایشگاه را بر عهده گرفته و تاش می کند 

شرایط حضور قدرتمند شرکت های داخلی را در این نمایشگاه فراهم آورد.
وی با اشــاره به اینکه شــرکت های فعال در تمــام حوزه های زیرســاختی 

می توانند در این نمایشــگاه حضور یابند و به معرفــی محصوالت و خدمات 
خود بپردازند، تصریــح کرد: شــرکت های فعال در حوزه ســاختمان و تمام 
زیرگروه های وابســته، انــرژی، خدمات راه ســازی و سدســازی، طراحی 
و اجرای سیســتم های خدمات عمومی شــهری، برق رســانی، آبرســانی، 
فاضاب، ارتباطات و IT، صنایع باالدســتی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی، 
کشاورزی، پزشکی و دارویی، غذایی و بسته بندی، رســتوران و هتل داری از 
جمله شرکت هایی به شمار می روند که می توانند در نمایشگاه بازسازی سوریه 
 حضور یابند و نقش قابل توجهی در توسعه صادرات محصوالت و خدمات خود 
داشــته باشــند.به گــزارش ایســنا، مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاه های 
بین المللی اســتان اصفهان همچنین به صــدور مجوز برپایــی پاویون ملی 
جمهوری اســامی ایران در نمایشــگاه بازســازی سوریه از ســوی سازمان 
توســعه تجارت اشــاره کرد و ادامه داد: این نمایشــگاه یکــی از اصلی ترین 
پایگاه هــای حضور شــرکت های ایرانی در کشــور ســوریه خواهد بــود و بر 
همین اســاس شــرکت هایی که محصول یا خدمــات قابــل توجهی برای 
 عرضــه دارنــد، می تواننــد بهره برداری هــای ویــژه ای از ایــن نمایشــگاه

 داشــته باشــند.وی با بیان اینکه موقعیت و نقش اســتراتژیک ســوریه در 
اتصال سه قاره آسیا، اروپا و افریقا، شــرایط مطلوبی را برای حضور شرکت ها 
در این نمایشــگاه فراهم می کنــد، تاکید کرد: محدودیت ورود کاال از کشــور 
ترکیه طبق مصوبات اخیر دولت ســوریه، قرار گرفتن ســوریه در اولویت اول 
اهداف تجاری ایران از ســوی ســازمان توســعه تجارت، نیازمندی سوریه به 
تمامی خدمات فنی مهندســی و کاالهای اساســی در حوزه هــای مختلف 
زیرســاختی و عمرانی و همچنین در نظــر گرفتن معافیت هــای مالیاتی و 
گمرکی برای تجــار و صادرکنندگان ایرانــی از جمله امتیازهــا و مزیت های 
 حضور شرکت های ایرانی در هفتمین نمایشــگاه بین المللی بازسازی سوریه 
بــه شــمار می رود.طحانیــان همچنیــن به ارائــه آمــاری از دوره گذشــته 
برپایــی این نمایشــگاه پرداخت و گفت: در دوره گذشــته، ۳۸۹ شــرکت از 
۳۱ کشــور در این نمایشــگاه حضور داشــتند؛ در مجموع ۴۲ هزار نفر از این 
نمایشــگاه بازدید کردند و قراردادهای بســیار تاثیرگذار و ســنگینی نیز میان 
 شــرکت های حاضــر در نمایشــگاه و طرف های حاضر از کشــور ســوریه به

 امضا رسید.بر اساس این گزارش، عاقه مندان به حضور در هفتمین نمایشگاه 
 بین المللی بازســازی سوریه می توانند با شــماره تلفن های ۰۹۱۲۹۴۷۹۲۶۵ 

و ۰۹۱۲۹۴۷۶۳۹۴ تماس بگیرند.

 نمایشگاه اصفهان؛ درگاه حضور شرکت های ایرانی

 در فرآیند بازسازی سوریه

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

نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3
تلفن: ۸-۳۶۲۸۴۱۶۷-۰۳۱     فکس: ۳۶۲۸۴۱۶۶

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

هم استانی ها در صورت قطعی آب و یا افت فشار می توانند در هر ساعت از شبانه روز، 
با مرکز ارتباط با مشتریان)سامانه۱۲۲( تماس بگیرند.مدیر مرکز مدیریت ارتباط با 
مشتریان آبفای استان اصفهان با اعام این خبر گفت: در روزهای ۱۲ تا ۱۴ تیر ماه 
سال جاری که دمای هوا در کان شهر اصفهان تا ۴۳ درجه سانتیگراد رسید، به دلیل 
افزایش زمان استفاده از کولرهای آبی و افزایش مصرف آب، میزان ذخیره مخازن 
تامین آب شهر اصفهان به شــدت کاهش یافت و در نتیجه در برخی از نقاط شهر 
اصفهان، آبرسانی سیار در دستور کار قرار گرفت.عباس عباسی خاک افزود: مجموع 
آبرسانی سیار صورت گرفته در روزهای ۱۲ تا ۱۴ تیر ماه سال جاری به میزان ۲۲۲ هزار 
لیتر توسط ۳۷ دستگاه تانکر انجام شد. همچنین تیر ماه در مجموع ۲۶۵ هزار لیتر 
آب توسط ۴۲ تانکر آبرسانی در سطح شهر توزیع شده است، این در حالی است که 
در مدت مشابه سال ۱۴۰۰، حدود ۳۰ میلیون لیتر آبرسانی سیار انجام شده که این 
حجم از آبرسانی در تیرماه امسال نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته بیش 
از ۹۹ درصد کاهش یافته است.وی ادامه داد: شرکت آب و فاضاب استان اصفهان 
با به کارگیری سامانه های تله متری و تله کنترل و مدیریت فشار آب تاش می کند 
تا عدالت در توزیع آب برقرار شود.عباسی خاک افزود: آبفای استان سال گذشته ۶۲ 

میلیون لیتر آب را به وسیله بیش از ۵ هزار و ۸۰۰ تانکر آبرسانی در سطح شهر اصفهان 
توزیع کرد در حالی که امســال تاکنون ۴۲ تانکر آبرسانی شده و این حاکی از بهبود 
شرایط در سال جاری نسبت به سال گذشته است.وی گفت: با توجه به شرایط کمبود 
آب و کاهش فشار شبکه به منظور رفع مشکل فشار آب در طبقات باال به همشهریان 
توصیه می شود از پمپ مجاز آب استفاده کنند، بدین صورت که پس از کنتور آب باید 
مخزن وجود داشته باشد تا آب ابتدا وارد مخزن شده و سپس از مخزن با پمپ به 
سمت باال پمپاژ آب صورت گیرد.مدیر مرکز مدیریت ارتباط با مشتریان آبفای استان 
اصفهان ادامه داد: تامین آب اصفهان به صورت پایدار و ۱۰۰درصد از تصفیه خانه بابا 
شیخعلی انجام می شود، اما از نیمه خرداد تا شهریور ماه، با توجه به افزایش دما و 
مصرف، برای تامین آب با کیفیت، به ناچار از منابع محلی استفاده می شود و برخی 
چاه های با کیفیت، با هماهنگی مرکز بهداشت، آزمایشگاه های کیفی، میکروبی و 
در نهایت تایید شبکه بهداشت استان، وارد مدار توزیع می شود و به این علت ممکن 
است این اختاط آب موجب تغییر در مزه آب شود.الزم به ذکر است هم استانی ها 
در صورت قطعی آب و یا افت فشار می توانند در هر ساعت از شبانه روز، با مرکز ارتباط 

با مشتریان)سامانه۱۲۲( تماس بگیرند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشــاره به ضرورت اجرای طرح های 
بازآفرینی شهری مشــابه طرح بازآفرینی محله  همت آباد برای شهر اصفهان 
گفت: یکی از مهم ترین موضوع ها در اجرای این مدل پروژه ها حمایت و اعتماد 
مردم است.به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی )اصفهان(؛ علیرضا 
قاری قرآن مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان در دوازدهمین جلســه 
ستاد بازآفرینی شهری استان با بیان اینکه الگوی بازآفرینی همت آباد با کمی 
تغییرات در ضرایب می تواند الگوی مناسبی برای سایر محات هدف بازآفرینی 
شهری مشابه در اصفهان باشد، اظهار کرد: در استان اصفهان براساس مطالعات 
وتحقیقات میدانی به عمل آمده بالغ بر ۱۴ هزار هکتار از اراضی شــهری در زمره 
بافت های فرســوده وناکارآمد شــهری قرار دارد که این میزان بیش از ۱۰% کل 
بافت های فرسوده وناکارآمد کشور را شامل می شود.  وی افزود: از بافت ناکارآمد 
شهر اصفهان نیز بیش از ۳۱ درصد آن را سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه ای 
تشکیل می دهد که دقیقا در این پهنه ها می توان الگوی بازآفرینی همت آباد را 

پیاده کرد.  مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان ضمن تشریح این طرح اذعان 
داشت: در طرح بازآفرینی محله همت آباد به هیچ عنوان مسئله و دغدغه بحث 
ریالی، سودآوری و سرمایه گذاری نیســت بلکه در راستای بازآفرینی که انجام 
می شود گروه های مرتبط در حد خود، منافع شان تامین و نیازهای شان برطرف 
می شود.  وی افزود: کار جدید زمانی اتفاق می افتد که بتوان با همکاری مردم و به 
صورت مستقیم با آنان انجام شود چرا که اگر قرار باشد دولت، زمین، تسهیات 
و خدمات زیربنایی را بدهد و در نقاطی دورتر از شهر مسکن ساخته شود دوباره 
با شهرک های جدیدی مواجه می شویم که مشــکات بعدی را به همراه دارد و 
هزینه های مختلفی را افزایش می دهد.  قاری قرآن بیان داشت: با این نگرش 
مبحث بازآفرینی محله همت آباد را می توان به یک مجموعه سه ضلعی تعبیر 
کرد که متشــکل از مردم )به عنوان ضلع اصلی و تامین کننده اراضی(، دولت و 
شهرداری )به عنوان ارائه دهنده تســهیات و طرح ها( و بخش خصوصی )به 

عنوان مجری( است.  

کاهش چشمگیر آبرسانی سیار در شهر اصفهان نسبت به مدت مشابه سال گذشته

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان مطرح کرد: 

اعتماد مردم؛ راه موفقیت پروژه های بازآفرینی شهری
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