
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        

پنجشنبه 17  شهریور  1401
11 صفر  1444

08  سپتامبر  2022
 شماره 3621    

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

مدیرکل نوسازی مدارس استان از  آسیب فرونشست زمین به ۳۵۶ کالس درس 
در استان اصفهان خبر داد؛

داستان ادامه دار فرونشست

فقط سرمربی نه؛ تیم ملی در آستانه 
تغییرات گسترده!

  عجایب و غرایب فوتبال                  
                                      ما

»فرشتگان سرزمین 
من« میهمان متروی 

اصفهان می شوند

اعزام 600  نیروی 
داوطلب مرکز 

بهداشت اصفهان به 
مناطق مرزی

آموزش و پرورش 
اصفهان با کمبود 

جدی فضای آموزشی 
مواجه است

شهردار اصفهان در حاشیه بهره برداری از سامانه هوشمند حمل ونقل عمومی، از ارائه 
30 عنوان از خدمات شهرداری اصفهان به صورت غیرحضوری، در راستای تحقق 

شعار »به احترام مردم« خبر داد. 
علی قاســم زاده در حاشیه مراســم بهره برداری از پایانه ترکیبی جی، خط چهارم 
اتوبوس تندرو و همچنین سامانه هوشمند حمل ونقل عمومی، اظهار کرد: یکی از 
مشکالت کالن شهرها از جمله جهان شهر اصفهان، موضوع حمل ونقل و ترافیک 

شهری است.
وی با بیان اینکه ترافیک شــهری منجر به کاهش کیفیت زندگی شهری و نشاط 
شهروندان می شود، زیرا باید زمان زیادی را در ترافیک صرف کنند، گفت: از ابتدای 
دوره جدید مدیریت شهری بهبود و تقویت حمل ونقل عمومی در شهر اصفهان در 
دستور کار قرار گرفته به طوری که در حال حاضر اقدامات اساسی و زیرساختی در 

این حوزه در حال انجام است.
شــهردار اصفهان افزود: توســعه و ارتقای حمل ونقل ریلی در قالب خطوط قطار 
شــهری و احداث خط دو مترو با همت جهادی مدیران به صورت شبانه روزی در 

حال انجام است.
وی با بیان اینکه خط دو متروی اصفهان حدود ۱۶ کیلومتر طول دارد و بهره برداری 
هر چه سریع تر آن مورد تاکید مدیریت شهری قرار گرفته، تصریح کرد: برای بهبود 
شرایط فعلی برنامه های کوتاه مدتی همچون توسعه خطوط» بی آر تی« در طرح 
جامع حمل ونقل شهری پیش بینی شــده بود و در این راستا خط چهارم اتوبوس 

تندرو که شرق اصفهان را به غرب این کالن شهر )از پایانه ترکیبی جی به سمت سه راه 
درچه( متصل می کند، رونمایی شد.

قاسم زاده ادامه داد: در حال حاضر سرفاصله اتوبوس های بی آر تی حدود ۱0 دقیقه 
است که تا ابتدای مهرماه با اضافه شدن ناوگان جدید به این خطوط، زمان مذکور به 

حدود شش دقیقه کاهش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه هدف دوم مدیریت شــهری حرکت به سمت اصفهان هوشمند 
اســت، خاطرنشــان کرد: در این راســتا تمام حوزه ها از جمله خدمات شهری، 
حمل ونقل، شهرســازی و ترافیک را موظف کرده ایم که خدمات خود را به سمت 
خدمات هوشمند ببرند چنان که شاهد رونمایی از یک سیستم هوشمند در حوزه 
حمل ونقل شهری به نام سامانه اصرو و اپلیکیشن ESRO بودیم که خدمت بزرگی 

به شهروندان اصفهان برای مدیریت زمان در استفاده از اتوبوس است.
شهردار اصفهان اظهار کرد: خدمت هوشمندسازی به نوعی احترام به مردم اصفهان 
تلقی می شود، زیرا زمان آنها در مدت زمان انتظار برای رسیدن اتوبوس در سرما و 
گرما تلف نمی شود؛ شهروندان با استفاده از اپلیکیشن »اصرو« می توانند از داخل 
منزل ایستگاه اتوبوس خود را انتخاب و سپس زمان رسیدن اتوبوس مدنظر خود 

را مشاهده و طبق آن برنامه ریزی کنند.
قاسم زاده با بیان اینکه به زودی لیست 30 خدمتی که تنها به صورت غیرحضوری به 
مردم ارائه می شود، اطالع رسانی خواهد شد، تاکید کرد: تمام این اقدامات در مسیر 

شعار »به احترام مردم« برنامه ریزی شده است.

شهردار اصفهان در حاشیه بهره برداری از سامانه هوشمند حمل ونقل عمومی خبرداد:

ارائه 30خدمت غیرحضوری به شهروندان 

تاکنون 2۵0 
هزار اصفهانی در 
سامانه سماح 
ثبت نام کرده اند

»محالت«؛ شهری که به هلند ایران معروف است
سفر به سرزمین گل ها

 ورود طالب به 
عرصه  های تدریس در 

مدارس اصفهان
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تجدید مناقصه)نوبت سوم( عمومی یک مرحله ای

عبدالرسول امامی- شهردار نجف آباد  م الف: 1378532

فراخوان آگهی تجدید مناقصه )نوبت سوم( عملیات خرید، حمل و پخش آسفالت به همراه عملیات زیرسازی معابر سطح منطقه دو شهرداری نجف آباد 
شهرداری نجف آباد در نظر دارد فراخوان آگهی تجدید مناقصه )نوبت ســوم( عملیات خرید، حمل و پخش آسفالت به همراه عملیات زیرسازی معابر 
سطح منطقه دو شهرداری نجف آباد )مطابق شرایط و مدارک موجود در اسناد مناقصه( به شماره سیستمی 200۱09028۶000009 را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به 

ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانی:

- تاریخ انتشار فراخوان: نوبت اول چاپ روز پنج شنبه مورخ ۱40۱/0۶/۱7 و نوبت دوم چاپ روز پنج شنبه مورخ ۱40۱/0۶/24
- مهلت دریافت اسناد فراخوان: تا ساعت ۱9 روز یکشنبه مورخ ۱40۱/0۶/27

- مهلت ارسال پیشنهادات: تا ساعت ۱9 روز چهارشنبه مورخ ۱40۱/07/0۶
- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱5 روز شنبه مورخ ۱40۱/07/09

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: شرکت کنندگان باید مبلغ 2/700/000/000 ریال را به صورت وجه نقد به حساب سپرده شماره ۱0/9۱07470/2 
یا شماره شبا IR05070000۱000229۱07470002 شهرداری نزد بانک رسالت واریز و یا معادل آن ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار حداقل 3 ماهه از زمان آگهی 
مناقصه بعنوان ضمانت شرکت در مناقصه تهیه و بارگذاری نمایند و سپس اصل ضمانتنامه و یا تاییدیه وصول مبلغ سپرده را قبل از بازگشایی پیشنهادات 

به واحد امور قراردادهای شهرداری مرکزی نجف آباد ارسال نمایند.
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: نجف آباد خیابان امام خمینی )ره(، شهرداری مرکزی ، کدپستی: ۱4۶۶۱-85۱4۶ تلفن 42۶4004۱-3 – 03۱ 

مشخصات شهرداری: شناسه ملی: ۱4000277378 
کد اقتصادی: 4۱۱4437۱73۱۶         شماره ثبت: 0900544 

مناقصه عمومی یک مرحله ای

عبدالرسول امامی- شهردار نجف آباد  م الف: 1378535

فراخوان آگهی مناقصه بکارگیری 7 دستگاه خودرو شامل کاپرا دو کابین یا مزدا دو کابین، 6 دستگاه خودرو نیسان کمپرسی و 38 دستگاه خودرو سواری 
به همراه راننده به صورت استیجاری و به صورت کلی شهرداری نجف آباد

شهرداری نجف آباد در نظر دارد فراخوان آگهی مناقصه بکارگیری 7 دستگاه خودرو شامل کاپرا دو کابین یا مزدا دو کابین، ۶ دستگاه خودرو نیسان کمپرسی 
و 38 دستگاه خودرو سواری به همراه راننده به صورت استیجاری و به صورت کلی شهرداری نجف آباد )مطابق شرایط و مدارک موجود در اسناد مناقصه( 
به شماره سیستمی 200۱09028۶000008 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد 
فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضیان 
شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای 

مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانی:

- تاریخ انتشار فراخوان: نوبت اول چاپ روز پنج شنبه مورخ ۱40۱/0۶/۱7 و نوبت دوم چاپ روز پنج شنبه مورخ ۱40۱/0۶/24
- مهلت دریافت اسناد فراخوان: تا ساعت ۱9 روز یکشنبه مورخ ۱40۱/0۶/27- مهلت ارسال پیشنهادات: تا ساعت ۱9 روز چهارشنبه مورخ ۱40۱/07/0۶

- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱5 روز شنبه مورخ ۱40۱/07/09
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: شرکت کنندگان باید مبلغ 3/5۶4/000/000 ریال را به صورت وجه نقد به حساب سپرده شماره ۱0/9۱07470/2 
یا شماره شبا IR05070000۱000229۱07470002 شهرداری نزد بانک رسالت واریز و یا معادل آن ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار حداقل 3 ماهه از زمان آگهی 
مناقصه بعنوان ضمانت شرکت در مناقصه تهیه و بارگذاری نمایند و سپس اصل ضمانتنامه و یا تاییدیه وصول مبلغ سپرده را قبل از بازگشایی پیشنهادات به 

واحد امور قراردادهای شهرداری مرکزی نجف آباد ارسال نمایند.
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: نجف آباد خیابان امام خمینی )ره(، شهرداری مرکزی ، کدپستی: ۱4۶۶۱-85۱4۶ تلفن 42۶4004۱-3 – 03۱ 

مشخصات شهرداری: شناسه ملی: ۱4000277378 
کد اقتصادی: 4۱۱4437۱73۱۶     شماره ثبت: 0900544 

مناقصه عمومی یک مرحله ای- نوبت چهارم

شهرداری باغشاد م الف: 1378699

  انجام عملیات خروجی شهر باغشاد از محله مدیسه فاز اول
شهرداری باغشاد در نظر دارد فراخوان انجام عملیات خروجی شهر باغشاد از محله مدیسه فاز اول به شماره 200۱09343400000۶ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت برگزار نماید.

 کلیه مراحل برگــزاری فراخــوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا بازگشــایی پاکت هــا از طریق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد.متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام ودریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت 

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

مواعد زمانی: 
- تاریخ انتشار فراخوان: ۱40۱/0۶/07                            - مهلت دریافت اسناد فراخوان: ۱40۱/0۶/2۱

- مهلت ارسال پیشنهادات: ۱40۱/0۶/3۱                    - زمان بازگشایی پاکت ها: ۱40۱/07/02

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 
قیمت اسناد مناقصه: ۱/000/000 )یک میلیون ریال( است که باید به شماره حساب 0۱092۶2572004 نزد بانک ملی واریز و رسید آن را در موقع دریافت اسناد تحویل نماید. 

مبلغ اسناد مناقصه خریداری شده غیر قابل برگشت بوده و به هیچ عنوان مسترد نمی گردد.

ضمانتنامه بانکی بعنوان تضمین شرکت در مناقصه به نفع شهرداری باغشاد به مبلغ 43۶/4۱5/35۶ )چهارصد و سی و شش میلیون و چهارصد و پانزده هزار و پانصد و سی 

و شش ریال( که حداقل بایستی برای سه ماه از تاریخ تسلیم پیشنهادها معتبر بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.

اطالعات تماس و آدرس دستگاه:
استان اصفهان- شهرستان لنجان- شهر باغشاد- بلوار شهدا، تلفن 03۱52352۱55 

مدیر منطقه 1۵ شهرداری اصفهان خبر داد:
آزادسازی 80 درصد از فاز دوم رینگ چهارم

مجری طرح های زیربنایی استان اصفهان اعالم کرد:
معافیت 1۵ روزه پرداخت عوارض بزرگراهی

بهره برداری با چاشنِی خبرهای 
خوش حمل و نقلی

 خط چهارم اتوبوس های تندرو و ترکیبی اصفهان
 به بهره برداری رسید؛

نوبت اول

چاپ  اول چاپ  اول
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شهردار اصفهان در حاشیه بهره برداری از سامانه 
هوشمند حمل ونقل عمومی خبرداد:
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»کلینتون« تکلیف نامزدی در انتخابات را روشن کرد
ایسنا نوشت: وزیر امور خارجه سابق آمریکا و نامزد دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ 

میالدی اعالم کرد، دیگر در انتخابات ریاست جمهوری کشورش نامزد نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، هیالری کلینتون، وزیر امور خارجه سابق آمریکا و نامزد دموکرات ها 
در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ میالدی در مصاحبه ای با شبکه »سی بی اس« در پاسخ به این 

سوال که آیا مجددا برای ریاست جمهوری نامزد می شود یا خیر، گفت: خیر، خیر!
با این حال کلینتون متعهد شد تا هر کار می تواند برای تضمین اینکه آمریکا رییس جمهوری داشته 

باشد که به دموکراسی و اجرای قانون احترام بگذارد و از نهادهای آمریکا حمایت کند، انجام دهد.
وی درباره اینکه اگر دونالد ترامپ مجددا برای ریاســت جمهوری نامزد شــده و بــه عنوان نامزد 
جمهوری خواهان انتخاب شود، گفت: ترامپ باید شکست بخورد. حزب جمهوری خواه باید ستون و 
استواری خود را تقویت کند و در مقابل ترامپ بایستد.ظاهرا ترامپ قصد دارد پس از انتخابات میان 
دوره ای آمریکا در تاریخ هشت نوامبر )۱۷ آبان( سال جاری میالدی، نامزدی خود را برای انتخابات 
ریاست جمهوری اعالم کند.در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ میالدی هیالری کلینتون در مقابل 

دونالد ترامپ شکست خورد.

واکنش »بایدن« به نخست وزیری» تراس«
ایســنا نوشــت: رییس جمهوری آمریکا در تمــاس تلفنی با لیز تراس، به او رســیدن به پســت 
نخست وزیری انگلیس را تبریک گفت و دو طرف برای تقویت روابط شان در حالی که مقابل روسیه 

ایستاده اند، تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا در پیامی توئیتری نوشت: »مشتاق 
تعمیق روابط ویژه میان کشــورهایمان و همکاری بسیار نزدیک در خصوص چالش های جهانی از 

جمله حمایت ادامه دار برای اوکراین که از خود مقابل تخاصم روسیه دفاع می کند، هستم.«
این دو مقام ممکن اســت در جریان برگزاری مجمع عمومی ســازمان ملل در اواخر ســپتامبر با 
یکدیگر دیدار کنند. تراس روز دوشنبه در رقابت رهبری حزب محافظه کار حاکم انگلیس پیروز شد 
و روز سه شنبه جانشین بوریس جانسون به عنوان نخست وزیر شد. این در حالیست که انگلیس 
با سخت ترین چالش های دهه های اخیر مواجه است.دفتر نخست وزیر انگلیس هم در بیانیه ای 
گفت که بایدن و تراس درخصوص تعمیق همکاری در ناتو و توافق امنیتی آمریکا-استرالیا-انگلیس 
که سال گذشته برای مقابله با چین راه اندازی شد، به بحث و گفت وگو پرداختند. در این بیانیه آمده 
است که تراس »مشتاق همکاری نزدیک با رییس جمهور بایدن به عنوان رهبران دموکراسی های 
آزاد برای مقابله با چالش های مشترک به ویژه مشکالت اقتصادی بزرگ است که با جنگ پوتین 

به راه افتاده است.«
در بیانیه کاخ سفید آمده اســت که این دو رهبر درباره ادامه همکاری نزدیک در خصوص اوکراین، 
رسیدگی به چالش های ناشی از چین، جلوگیری از دستیابی ایران به سالح هسته ای و »ایمن کردن 

منابع انرژی پایدار و مقرون به صرفه« گفت وگو کردند.

نشست کمیته چهارجانبه عربی در خصوص ایران
کمیته چهارجانبه عربی در نشســتی درخصوص تحوالت روابط با ایران رایزنــی کردند.به گزارش 
خبرگزاری رسمی عربستان)واس(، در حاشــیه صد و پنجاه و هشتمین نشست دوره ای اتحادیه 
عرب در قاهره، کمیته چهارجانبه عربی نشستی در سطح وزرای خارجه درخصوص بررسی تحوالت 
بحران با ایران برگزار کردند. کمیته چهارجانبه عربی متشکل از چهار کشور عربستان، امارات، بحرین 
و مصر است. این نشست به ریاست فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان برگزار شد.کمیته چهار 
جانبه عربی در این نشست در خصوص تحوالت بحران با ایران، روند روابط کشورهای عربی با ایران 

و همچنین راه های مقابله با نفوذ ایران در این کشورها تبادل نظر کردند.

اظهارنظرها و ادعاهای مقامات آمریکایی درباره احیای برجام؛

فرجاِم مبهم برجام
در حالی که مذاکرات وین در انتظار تصمیم سیاســی واشنگتن است، 
معاون ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا  اعالم کرد شــکاف ها و 
اختالفات با ایران بر ســر پیش نویس پیشــنهادی هنوز باقی است. 
هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شــورای امنیت ملی کاخ سفید نیز 

اعالم کرد که هنوز در مرحله تالش برای اجرای مجدد برجام هستیم. 

مقام ارشد آمریکایی: هنوز در مرحله تالش برای اجرای دوباره برجام 
هستیم

جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا 
عصر سه شنبه به وقت محلی در نشست خبری تلفنی ای با خبرنگاران 
افزود:  ما هنوز در مرحله تالش برای اجرای مجدد برجام هستیم. این 

بدین معنا نیست که آمریکا تعهد کمتری به توافق دارد.
 این مقام کاخ ســفید ادامــه داد: اما هنــوز کارهای بیشــتری برای

 دیپلمات های ما وجود دارد که باید انجام دهند.
کربی با اشاره به وجود  اختالفات و شکاف ها گفت که نمی تواند زمانی 
را برای تحقق توافق اعالم کند و هنگامی که توافق حاصل شد همه از آن 
مطلع می شوند. وی ادعا کرد که آمریکا به دنبال تحقق پای بندی کامل 

متقابل به برجام است.
این مقام کاخ ســفید با تکرار اتهامات بی پایه و اساس علیه جمهوری 
اسالمی ایران و هراس از پیشرفت برنامه هسته ای صلح آمیز ایران ادعا 
کرد هدف برجام جلوگیری از دستیابی ایران به توانایی ساخت سالح 
 هسته ای اســت. وی در تداوم اتهامات بی پایه و اســاس اضافه کرد 
که جو بایدن ،رییــس جمهوری آمریــکا اعالم کرده اســت که اجازه 
دسترســی ایران به ســالح هســته ای را نمی دهد.کربــی ادامه داد 
که رییس جمهوری آمریکا معتقد اســت بهتریــن راه در قبال ایران، 

دیپلماسی است.
معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: پاسخ ایران ما را در موقعیتی 

قرار نداد که توافق را انجام دهیم
ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم عصر سه شنبه 
به وقت محلی در نشستی خبری با خبرنگاران در واشنگتن بدون اشاره 
به زیاده خواهی های کشورش در مذاکرات و نقض برجام ادعا کرد که 

پاسخ ایران ما را در موقعیتی قرار نداد که توافق را انجام دهیم.
معاون ند پرایس ادامه داد که ما اعالم کرده ایم شکاف ها و اختالفات 
باقی مانده است.معاون ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا ادعا کرد از 
پاسخ ایران واضح است که این شــکاف ها و اختالفات همچنان باقی 

است.

کارین ژان پی یر، سخنگوی کاخ سفید نیز روز سه شنبه به وقت محلی 
در نشســتی خبری با تکرار ادعاهای همیشگی مبنی بر داشتن موضع 
اصولی آمریکا از ابتدای مذاکرات وین مدعی شــد: اگــر ایران آماده 
پای بندی به توافق هسته ای ۲۰۱۵ باشــد ما نیز آماده انجام همان کار 
هستیم. سخنگوی کاخ ســفید ادامه داد: ما برای تمام سناریوها، چه 
بازگشت به توافق هســته ای محقق شــود و چه محقق نشود،  آماده 
هستیم. برخی از اختالفات و شکاف ها برطرف شده اند و برخی هنوز 
پابرجا هستند. سخنگوی کاخ سفید اضافه کرد: بایدن فقط توافقی را با 
ایران امضا می کند که در راستای منافع ملی ایاالت متحده آمریکا باشد.

دور جدید مذاکرات رفع تحریم های ایران پس از وقفه ای پنج  ماهه ۱۳ 
مردادماه در شهر وین آغاز شد و این مذاکرات پس از چهار روز ۱۷ مرداد 

ماه با بازگشت هیئت ها به پایتخت ها پایان یافت.
برگــزاری ایــن دور از مذاکرات در پــی آن صورت گرفت که مســئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا در روزنامه فایننشال تایمز ادعا کرد بسته 
پیشنهادی جدیدی روی میز گذاشته که شامل راهکارهای به روز درباره 

رفع تحریم ها و گام های هسته ای ایران است.
جمهوری اسالمی ایران ۲۵ مرداد )۱۶ آگوست( نظرات و درخواست های 
خود را درباره پیشنهادات اتحادیه اروپا درباره مذاکرات رفع تحریم ها در 

وین ارسال کرد و آمریکا پس از بیش از یک هفته از آن در دوم شهریور 
ماه )۲۴ آگوست( نظر خود را در این باره به اتحادیه اروپا ارائه کرد.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ۱۰ شهریور ماه )اول سپتامبر( 
از ارسال نظرات جمهوری اسالمی ایران در مورد پاسخ آمریکا درباره متن 
پیش نویس توافق احتمالی رفع تحریم ها به هماهنگ کننده خبر داد و 
گفت: پس از دریافت پاسخ آمریکا، تیم کارشناسی جمهوری اسالمی 
ایران آن را به دقت مورد بررســی قرار داده و پاسخ های ایران، پس از 
ارزیابی در سطوح مختلف، تدوین و به هماهنگ کننده تحویل داده شد. 
متن ارسالی دارای رویکردی ســازنده با هدف نهایی کردن مذاکرات 
است. گفت  وگوها در حالی به مراحل سرنوشت ساز رسیده که رسیدن 
به خط پایان و توافق نهایی معطل تصمیم های سیاســی غرب به ویژه 
ایاالت متحده آمریکا به عنوان طرف نقض کننده توافق سال ۹۴ است.

هیئت جمهوری اســالمی ایران تاکید دارد که الزمه رســیدن به توافق، 
پایدار بودن رفع تحریم ها به نحوی تضمین شده است و اینکه موضوعی 
نباید به عنوان اهرم فشــار جهت اســتفاده علیه ایــران در آینده باقی 
بماند و به دنبال توافقی اســت که در آن انتفاع اقتصادی مردم تامین، 
 تجارت خارجــی ایران رفع و محدودیت هــای غیرقانونی فروش نفت 

برداشته شود.

به گزارش ایلنا ؛ وزیر راه و شهرسازی گفت: بیشتر از 
یک نفر در وزارت راه و شهرسازی بازداشت نشده و 

علت بازداشتش را هم نمی دانم.
رستم قاســمی در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ 
به ســوال مجری درباره بازداشــت چنــد فرد در 
مجموعه وزارت راه و شهرســازی اظهــار کرد: بنده 
از بازداشــت یک نفر اطالع دارم و بیشتر از یک نفر 
بازداشــت نشــده و نمی دانم علت دستگیری وی 
چه بوده است.وی ادامه داد : در دوره ای مسئولیت 
بزرگی در نیروی قدس ســپاه داشــتم و بیش از 
١٠٠ هزار میلیارد پروژه داشــتیم. ممکن اســت با 
افرادی از نگاه سیاسی مشــکالتی داشته باشم که 
قابل حل اســت؛ اما در موضوعــات اقتصادی اگر 
فردی چشم من هم باشــد آن را بیرون می آورم و 
موضوعات اقتصــادی توجیهی ندارنــد. وزیر راه و 
شهرســازی با اشــاره به اقدامات انجام شده برای 
بستن گلوگاه های فســاد در وزارت راه و شهرسازی 
گفت: تنها دو ســازمان راهداری و شرکت راه آهن 

دسترســی به ارائه مجوز دارند که قرار براین است 
به زودی این دو نهاد به درگاه ملی متصل شــوند. 
قاســمی افزود: وزارت راه و شهرســازی دستگاه 
طویل و عریضی اســت و بیش از ١٠٠ هزار پروژه در 
دست اجرا دارد و شعار این دولت هم صداقت است 
 و اصلی ترین وعده دولت ســیزدهم صادق بودن 
اســت. وی با اشــاره به وضعیت نــاوگان هوایی 
کشورمان اظهار داشت: زمانی که کار را در وزارت راه 
و شهرســازی برعهده گرفتم تنها ٧۶ فروند هواپیما 
فعال بود که آن را امروز به ١٧۶ پرنده فعال افزایش 
دادیم. وزیر راه و شهرسازی گفت: ما در بحث تعمیر 
هواپیما وضعیت بسیار خوبی داریم. قرار نبود این 
را اعالم کنــم امــا از آنجایی که ایران اینترنشــنال 
این موضوع را لــو داد و تایید کــرد ، اعالم می کنم 
که در حال حاضــر ٩ فروند هواپیمای روســی در 
ایران در حال تعمیر هســتند و ای کاش یادداشت 
دوستان روســی درباره تعمیرات هواپیما در ایران 

را می خواندیم .

پاسخ عجیب رستم قاسمی درباره علت بازداشت جنجال برانگیز مشاورش:
علت بازداشت را نمی دانم!

ایسنا نوشت: معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری در پاسخ به ســوالی درباره وضع فعلی مذاکرات وین، با تالش برای انداختن 
توپ در زمین ایران، گفت که پاسخ ایران به پیشنهادات آمریکا درباره متن پیش نویس توافق در وین، نشان داده است که هنوز شکاف ها و اختالفاتی در مذاکرات  

وجود دارد.
وبگاه وزارت امور خارجع آمریکا نوشت:  ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری در پاسخ به این سوال که از نظر او روند 
مذاکرات احیای برجام در حال حاضر در چه مرحله ای قرار دارد، گفت: پاسخ ایران]به پیشنهادات آمریکا درباره متن پیش نویس توافق در وین[ ما را در موقعتی 

قرار نداد که بتوانیم توافق را به سرانجام برسانیم. ما مدام گفته ایم که شکاف ها وجود دارند و از پاسخ ایران معلوم است که این شکاف ها هنوز باقی مانده اند.
اظهارات این مقام آمریکایی در پی این مطرح می شود که آمریکا و ایران در مدت اخیر در حال بررسی پاسخ های یکدیگر نسبت به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا 
برای احیای توافق هسته ای بوده اند که به گفته جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات وین، آخرین متن پیش نویس و 

آخرین پیشنهاد برای رسیدن به توافقی بر سر احیای توافق هسته ای است.

آمریکا:  هنوز شکاف هایی در مذاکرات وین وجود دارد
هشدار جدی رییس ستاد 

کل نیروی های مسلح 
به »ارتش تروریستی 

آمریکا« و اسراییل

خبر روز

بیانیه اخیر »میرحسین موسوی« نشان داد او یک متوهم است
 روزنامــه ایران، اظهــارات علیرضا شــجاعی زنــد، جامعه شــناس را دربــاره یادداشــت اخیر 
 میرحسین موسوی منتشر کرده است.وی در بخشــی از اظهارات خود گفته است: آقای موسوی

  در حالی به توهمی دچار شد و دچار اســت که هیچ جوهر و نشــانه ای  از آنچه دیگران از او انتظار 
و مطالبه دارند، در او نیست. کمتر اثر، تالیف و ایده ای که فراتر از سخنوری های رایج و ستون نویسی 
 جراید باشد از ایشان ســراغ داریم.اگر تنها ســخنرانی مورد اعتنای ایشــان در اواخر دهه هفتاد
  را که در تعریض قائلین به »توهم توطئه« ایراد شــد، کنار بگذارید؛ هیــچ نظر و عمل قابل اعتنایی
  در حد و اندازه رهبری یک جنبش سیاسی در او وجود ندارد. از دانش و تخصص آکادمیک مرتبط

  با ایــن قبیل موضوعات و مســائل هم هیچگاه برخوردار نبوده  اســت. ایــن واقعیت های فردی 
 در باب آقای موسوی را نمی توانید نادیده بگیرید؛ وقتی که قرار اســت به تحلیل رفتارهای ایشان

  در صدور بیانیه و شــبه بیانیه های بی موقع بپردازید.اشــتباه دوم او همین شبه بیانیه ای است که 
 در این اواخر صادر کرده اســت. عجیب اســت که او از ایــن فرصت و توفیق اجبــاری که به دلیل 
 حصر نصیبش شــده بود، چندان اســتفاده نکرده و در همان فضای بســته ای که دیگران برایش 
 ســاخته بودند، متوقف مانده و فهم و درک و شــناخت خود از واقعیت های جهانی و جامعه ایران

 را ارتقا نبخشیده است.

خسرو معتضد از فرح پهلوی می گوید:
 او بی سواد است و فقط دوسال در فرانسه درس خوانده

روزنامه جوان در گفت و گو با خســرو معتضد در باره اظهارات اخیر فرح پهلوی در مورد بازگشت به 
ایران مصاحبه کرده است. معتضد در بخشــی از این مصاحبه گفته: فرح به دلیل اینکه پیشینه دو 
همسر قبلی شاه را نداشــت تا مدت ها پس از راهیابی به دربار، در حاشیه بود. پس از بچه آوردن، 
قدری موقعیتش تثبیت شد. حاال سر پیری و معرکه گیری آمده و می گوید: من نایب السلطنه ام و 
نوه پسری ام هم شاه آینده ایران است! گوینده این سخن، تنها می تواند یک نادان به تمام معنا باشد. 
واقعا از بس سیگار کشیده، مغزش خراب است! کال کســانی که زیاد سیگار می کشند و مشروب 
می خورند، غیرعادی می شوند. حال این خانم هم، گویا در مصرف این چیزها زیاده روی کرده، چون 
حرف هایش حقیقتا احمقانه است. شاه هم در جلسات عمومی و خصوصی، گاه به خاطر اظهاراتش 
به او تندی یا بی احترامی می کرد. فرح دیبا مثل خود شــاه و خواهر و برادرهایش، سواد چندانی 
نداشت و تنها دو سال در فرانسه درس خوانده بود، البته خوب به فرانسوی حرف می زد. جالب است 
بدانید که فرح در دوره دانشــجویی خود در پاریس، مدتی ساندویچ می فروخت! یکی از دوستانم 
به نام دکتر حاجعلی لو می گفت که وقتی همراه با همســرش برای شرکت در فستیوال کارگران به 
کنفدراسیون کمونیســت ها در پاریس رفته بود، دیده که فرح در آنجا ساندویچ خاویار می فروخته 
است! با توجه به ســابقه خانوادگی فرح، می توان گفت که او عقده فقر و بدبختی داشت. یکسری 

دخترهای گدا مثل لیلی امیرارجمند هم همیشه دور و بر او بودند.

روایت های متناقض »روحانی«
اقتصاد آنالین نوشت: کتاب »بدون دود و آتش و خون«، به روایت جلسه ای می پردازد که در روزهای 
پایانی ریاست جمهوری حسن روحانی در سعدآباد برگزار شد.  در بخشی از این کتاب به ناگفته های 
حسن روحانی درباره افزایش قیمت بنزین و به دنبال آن شکل گیری اعتراضات گسترده در آبان ماه 
۹۸ اشاره شده است. روحانی درباره آن جمعه ای که جمله تاریخی خود را درباره آن گفت: »خودم هم 
بی خبر بودم! صبح جمعه فهمیدم بنزین گران شده!« ادعا می کند که غروب جمعه عده ای تصمیم 
گرفتند تا دولت را زمین بزنند. از اظهارات جدیدا منتشر شده روحانی، یک نکته مهم دستگیرمان 
می شود و آن این اســت که روحانی هم مانند رؤسای جموری ســابق می دانسته افزایش قیمت 
بنزین در کشور امری اجتناب ناپذیر است، اما نتوانســته تصمیمی درست درباره چگونگی اجرای 

این سیاست بگیرد.

گیشه

مهر نوشــت: سرلشــکر باقری بــه ارتش 
تروریســتی آمریکا، رژیم صهیونیســتی و 
کشــورهای میزبان آنهــا در خصوص تهدید 

امنیت کشورمان هشدار داد.
سرلشــکر محمد باقری، رییس ســتاد کل 
نیروی های مسلح در صفحه شخصی خود 
در روبیکا نوشــت: در ماه هــای اخیر ارتش 
تروریســتی آمریکا تالش کرده جای خالی 
خود را که با عقب بردن ناوهــای هواپیمابر، 
بالگرد بر و ناوشــکن ها از خلیــج فارس و 
دریای عمان به وجود آمده و موجب وحشت 
وابســتگان او شــده بود را با اتصال منطقه 
مورد غصب رژیم صهیونیستی ارتش کودک 
کش آن به فرماندهی منطقه ای ســنتکام، 
جبران کند. معنــای این اقدام این اســت 
که از نگاه ما امکانات جاسوســی و )و حتی 
عملیاتی( آمریــکا و هم پیمانان او در اختیار 
رژیم غاصب صهیونیســتی نیز قرار خواهد 
گرفت و ایــن موجب افزایــش تهدید برای 
کشور عزیزمان خواهد شد. ما عالوه بر اعالم 
و اخطار کتبی و انتقال پیــام از طریق وزارت 
امــور خارجه به کشــورهای میزبــان ارتش 
آمریکا، با توسعه حضور و تعمیق گشت های 
هوایی و دریایی و تعمیق اشراف اطالعاتی و 
انجام رزمایش های گوناگون دریایی موشکی 
و پهپادی و…، آمادگی و اخطار خود را اعالم 

کرده و می کنیم.
رییس ستاد کل نیروی های مسلح در ادامه 
نوشته است: توصیه دائمی و دوستانه ما به 
کشورهای همسایه، برادری و همکارن برای 
برقراری امنیت منطقه توســط کشــورهای 

خودمان و عدم اتکا به بیگانگان است.

بین الملل

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت مروارید دانه سپاهان با مسئولیت محدود شناسه ملی 
10980171676 ثبت شده به شماره89 زواره

 بدینوسیله از کلیه شــرکاء شــرکت فوق دعوت میگردد در جلســه مجمع عمومی فوق العاده که در روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ســاعت ۱۰ صبح در آدرس:
ناحیه صنعتی زواره- کارخانه خوراک دام و طیور مروارید دانه سپاهان برگزار میگردد حضور بهم رسانید.

دستور جلسه:
۱-انتقال سهم الشرکه

جالل گلخنی زواره 
 احدی از شرکاء شرکت مروارید دانه سپاهان
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مسئول سامانه های نوین آبیاری سازمان جهاد کشاورزی اصفهان:

سامانه های نوین آبیاری امسال در 2300 هکتار از مزارع استان 
اصفهان اجرا شد

مسئول سامانه های نوین آبیاری سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: سامانه های نوین آبیاری از 
ابتدای سال تاکنون در ۲ هزار و ۳۶۰ هکتار از مزارع این استان با هدف مصرف بهینه آب اجرا شده است.

محمود صالحان  افزود: شهرستان های اصفهان با ۵۴۰،  تیران و کرون ۴۵۷ و سمیرم ۳۷۸ هکتار 
بیشترین آمار اجرای این سامانه در سال جاری را داشتند.وی با بیان اینکه تاکنون ۶۶ میلیارد تومان 
برای اجرای طرح های آبیاری موضعی، بارانی و کم فشار هزینه شده است، تصریح کرد: افزایش قیمت 
وسایل و تجهیزات این سامانه ها نسبت به ســال های قبل افزایش چشمگیری یافته و همین امر، 
انجام طرح ها را با سختی روبه رو کرده است. مسئول سامانه های نوین آبیاری سازمان جهاد کشاورزی 
اصفهان اضافه کرد: تاکنون حدود ۱۳۵ هزار هکتار از مزارع استان به طرح های آبیاری موضعی، آبیاری 
بارانی و کم فشار تجهیز شده است. صالحان با اشاره به کم آبی در استان اظهار داشت: اجرای چنین 
ســامانه هایی برای مصرف بهینه آب و صرفه جویی نقش کلیدی دارد و می تواند سبب بهره وری در 
کشاورزی شود. وی افزود: قابلیت اجرای طرح های آبیاری نوین در تمام شهرستان های استان وجود 
دارد؛ اما برای تسریع در آن باید تسهیالت مورد نیاز تامین و پرداخت شود. صالحان ادامه داد: همزمان 
با هفته دولت امسال ۵۷ طرح در بخش آب و خاک و امور مهندسی کشاورزی اصفهان افتتاح شد که 
بخشی از آن به طرح های آبیاری مربوط بود.استان اصفهان ۵۶۴ هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد؛ اما 
به دلیل کمبود منابع آبی، تنها حدود ۲۰۰ هزار هکتار از آنها زیر کشت محصوالت زراعی و باغی می رود. 
مجموع اراضی باغی استان اصفهان حدود ۸۰ هزار هکتار است و مجموع تولیدات باغی و گلخانه ای آن 

در شرایط عادی حدود ۸۰۰ هزار تن برآورد می شود.

مجری طرح های زیربنایی استان اصفهان اعالم کرد:
معافیت 1۵ روزه پرداخت عوارض بزرگراهی

مجری طرح های زیربنایی استان اصفهان گفت : در ۱۵ روزه سفر اربعین، خودرو ها از پرداخت عوارض 
در آزاد راه ها معاف هستند.  علیرضا صلواتی با اشاره به ابالغ طرح  اظهار کرد: تردد تمام خودرو ها به جز 
کامیون ها و کامیون های کشنده در بزرگراه ها از ۱۵ تا ۳۰ شهریور بدون پرداخت عوارض خواهد بود.وی 
با اشاره به ضرایب ایمنی اجرای طرح گفت: برای این منظور و افزایش امنیت تردد در باجه های پرداخت 
عوارض، تدابیری اندیشیده شده است.آزاد راه های کشور با سرمایه گذاری ۱۰ تا ۵۰ درصد و مشارکت 
بخش خصوصی احداث می شود و عوارض عمده ترین منبعی است که برای بازگشت سرمایه در این 
پروژه ها در نظر گرفته خواهد شد. عوارضی که دریافت می شود عالوه بر بازگشت سرمایه سرمایه گذار، 

بخشی از آن نیز صرف هزینه نگهداری و بهره برداری از مسیر در نظر گرفته می شود.

خسارت 200 میلیارد تومانی کاهش دما به محصوالت زراعی سمیرم
مدیر جهاد کشاورزی ســمیرم گفت: کاهش دما در مناطق مختلف شهرستان سمیرم، به ۲ هزار و 
۳۸۰ هکتار از محصوالت زراعی بهاره در این شهرســتان خسارتی بالغ  بر ۲۱۱ میلیارد و ۸۶۰ میلیون 
تومان وارد کرد. مصطفی طایی در گفت وگو با فارس اظهار داشــت: در پــی کاهش دما در مناطق 
مختلف شهرســتان ســمیرم، به ۲ هزار و ۳۸۰ هکتار از محصوالت زراعی بهاره در این شهرستان 
خسارت وارد کرد.وی افزود: این مناطق شامل مزرعه قبرکیخا، گاو تپه حنا، گرموک و نیز مناطقی از 
بخش پادناست که خسارتی بالغ بر ۲۱۱ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان به محصوالت زراعی واردشده 
است.طایی خاطرنشان کرد: با توجه به این که ســرمازدگی باعث خسارت به محصوالت زراعی در 
برخی از مناطق شهرستان شده، چنانچه زمین زراعی و یا باغی متحمل خسارت شده، کشاورزان و 
باغداران باید مراتب را به مراکز جهاد کشاورزی تابعه مدیریت و صندوق بیمه محصوالت کشاورزی 

گزارش دهند.

مرغ گران و تقاضا کم شده؛ خبری از کاالبرگ الکترونیک برای کنترل تورم کاالهای اساسی مصرف مردم هم نیست

بحران مرغی!

پــس از حــذف ارز ترجیحــی و اجــرای طــرح  ایمنا
عادالنه ســازی یارانه هــا، بخــش دام و طیــور که 
نهاده های آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می شد، شوک قیمتی را تجربه 
کرد. در این بخش بیشترین افزایش قیمت ها را داشتیم و نهاده های 

دامی با قیمت هایی بیش از پنج برابر به دست تولیدکنندگان رسید.
طی چند ماه گذشته، بازار مرغ التهاب های زیادی را پشت سر گذاشت؛ 
ابتدا شاهد کمبود مرغ در بازار به دلیل هجوم مردم برای خرید بودیم که 
با ورود دولت و افزایش عرضه، مدیریت شد. درحالی که قیمت مصوب 
هر کیلوگرم مرغ ۵۹,۸۰۰ تومان توسط دولت اعالم شد، اما به علت بر 
هم خوردن توازن عرضه و تقاضا، به کمتر از این مقدار و حتی حدود ۴۰ 

هزار تومان نیز رسید.
این در حالی است که هزینه های تولید، افزایش قابل توجهی داشته و 
کاهش قیمت مرغ در بازار فقط متضرر شدن تولیدکنندگان را به دنبال 
دارد. طی روزهای اخیر نیز قیمت مرغ به بیش از ۶۰ هزار تومان رسیده 

که این اتفاق نیز به خودی خود منجر به کاهش تقاضا مرغ شد.
گفتنی اســت؛ در روزهای ابتدای اجرای طرح عادالنه سازی یارانه ها، 
صحبت از ارائه کاالبرگ الکترونیک برای کنترل تورم کاالهای اساسی 
مصرف مردم بود ولی اکنون و پس از گذشت بیش از چهارماه از اجرای 
این طرح، خبری از کاالبرگ الکترونیکی نیست و مردم ناچار به کاهش 
مصرف خود شده اند به نحوی که در برخی موارد حتی گوشت قرمز که 

طی یک سال گذشــته افزایش قیمت چندانی نداشت، در سفره های 
مردم جای مرغ را گرفته است.

دولت چه اقدامی برای حمایت از تولیدکنندگان انجام داده است؟
آن طورکه حسین ایراندوســت، معاون سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان می گوید، برای تامین نقدینگی دامــداران با توجه به افزایش 
۶۰ درصدی قیمت نهاده های تولید، تســهیالتی با سود پایین تر از نرخ 
معمول به تولیدکننــدگان اختصاص یافته و توزیــع نهاده ها به صورت 
توافقی با واردکنندگان مستقیما انجام شد و اکنون توزیع نهاده ها رقابتی 
شده و شــرایط خرید آن نیز تغییر کرده است. بسیاری از واردکنندگان 
قیمت هایی پایین تر از قیمت مصوب ارائه می دهنــد. به گفته وی، در 
بازار محصوالت دامی با فراوانی محصول مواجه هستیم، زیرا با اجرایی 
نشدن کوپن الکترونیک، خرید این محصوالت کاهش یافته و قیمت ها 
در بازار به کمتر از مقدار مصوب رسیده که تولیدکنندگان را متضرر کرده 
اســت. تا پیش از اجرای طرح آزادســازی یارانه ها مرغ بــا وزن زیاد 
عرضه می شد که منجر به هدر رفتن نهاده و تبدیل آن به چربی می شد. 
امروز مرغداران، مرغ با ســایز بهینه تولید می کنند و در مصرف نهاده ها 

صرفه جویی می شود.
وی افزود: سرانه مصرف مرغ در کشــور ما برای هر ایرانی ۳۲ کیلوگرم 
در ماه است. امروز با اصالح قیمت گوشــت مرغ، تمایل به مصرف آن 
کاهش و مصرف گوشت گوسفند افزایش یافته، زیرا با وجود افزایش 

هزینه های تولید گوشت گوسفند، قیمت آن نسبت به سال گذشته تغییر 
چندانی نداشته است.

کاهش 30 تا ۵0 درصدی تقاضا برای مرغ
آن طورکه مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود ارائه کرده، تقاضا 
برای مرغ در کشــور بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته است. براساس 
سخنان »حسین دماوندی نژاد« معاون وزیر جهاد کشاورزی قرار است 
در جلسه ای با حضور معاون اول رییس جمهور، پیشنهاد اصالح قیمت 

توسط تولیدکنندگان مطرح و برای آن تصمیم گیری شود.
پیشنهاد صادرات خوراک دام و طیور به کمک شرکت های دانش بنیان 
نیز یکی از مواردی است که معاون وزیر جهاد کشاورزی به آن اشاره کرده 
و گفته که براساس توافقات صورت گرفته قرار است جمهوری اسالمی 
ایران، هاب منطقه درخصوص تامین نهاده از منطقه اوکراین و روسیه 
شود که موقعیت خوبی برای کارخانه های صنایع خوراک دام و طیور ما 
به شمار می رود. با توجه به تغییراتی که در ساختار کشور صورت گرفته و 
تبدیل نرخ ارز ترجیحی به نیمایی موقعیتی خواهد بود که تولیدکنندگان 
ما با همراهی شرکت دانش بنیان بتوانند تولیدات خود را روانه بازارهای 

هدف کنند.
ایران می تواند صادرکننده خوراک دام و طیور باشد

به گفته وی، به یقین ثروتی که در این بخش به کار گرفته شده، توانایی 
این را خواهد داشت که کشور ما را در زمره کشورهای صادرکننده خوراک 
دام و طیور قرار دهد، به خصوص با ظرفیت تولید بین ۲۴ تا ۲۷ میلیون 
تنی که در کشور ایجاد شده است قطعا باید از این ظرفیت استفاده کرد.

این موضوع که حال تولیدکنندگان خرد مرغ گوشتی مساعد نیست بارها 
توسط مسئوالن این صنف مطرح شده است. آن طورکه »محمدیوسفی« 
رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی می گوید: خرید مرغ مازاد 
منجمد توسط وزارت جهاد کشــاورزی اگر تاثیرگذار بود نرخ مرغ باید 
کیلویی ۶۰ هزار تومان می شد، در حال حاضر خرید مرغ مازاد از سوی 

شرکت پشتیبانی نتوانست در تنظیم این بازار موثر باشد.
وی اضافه می کند: دولت می داند که قدرت خرید مصرف کنندگان تقلیل 
پیدا کرده است، از این رو باید برای جبران خســارت های وارد شده به 
تولیدکنندگان ورود کند. وزیر جهاد کشاورزی به تولیدکنندگان اولتیماتوم 
داده است که اگر واحد تولیدی اقدام به تعطیلی واحدش کند باید جرائم 
سنگینی بپردازد، این هشــدارها منطقی نیستند. اگر دولت می خواهد 
روند تولید ادامه داشته باشــد، مرغ را از تولیدکنندگان کیلویی ۶۰ هزار 
تومان خریداری کند و به مردم کیلویی ۲۰ هزار تومان بفروشــد؛ اما آیا 

این اقدام را انجام می دهد؟

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی 
استان اصفهان گفت: ۱۵ هزار نفر به عنوان بهره بردار 
از سال ۱۳۹۱ تاکنون عضو صندوق حمایت از توسعه 
منابع طبیعی شــده اند. مصطفی گندمــی  با بیان 
اینکه صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی سال 
۱۳۹۱ برای نخستین بار در کشور در استان اصفهان 
تشکیل شد، اظهار داشت: هدف این صندوق تجمیع 
ســرمایه های خرد و حمایت از بهره بــرداران منابع 

طبیعی است.وی با اشاره به اینکه صندوق حمایت 
از توسعه منابع طبیعی استان اصفهان هم اکنون ۱۵ 
هزار نفر عضو دارد، افزود: اعضای این صندوق را که 
بهره برداران منابع طبیعی به شمار می روند، عشایر و 
دامداران روستایی، بهره بردار مرتع، جنگل و گیاهان 
دارویی تشــکیل می دهند. وی با بیــان اینکه این 
صندوق از تعاونی های زیــر مجموعه خود در زمینه 
مالی پشتیبانی می کند، خاطرنشان کرد: اکنون ۴۶ 
تعاونی در استان اصفهان زیر مجموعه این صندوق 
است که از این تعداد ۳۰ تعاونی منابع طبیعی بوده 

و ۱۶ تعاونی تخصصی کشاورزی است.

گندمــی با اشــاره بــه اینکــه ۵۱ درصد ســرمایه 
صندوق های حمایت از توســعه منابــع طبیعی و 
کشاورزی آورده مردم و ۴۹ درصد سهم دولت است، 
افزود: صندوق حمایت از توســعه منابع طبیعی به 
بهره برداران عضو تسهیالتی با نرخ سود چهار، ۱۵ و 
۱۸ درصد پرداخت می کند.وی ابراز داشت: سرمایه 
صندوق حمایت از توســعه منابع طبیعی استان از 
زمان تاســیس طی هفت مرحله افزایش یافته و 
اکنون بــه ۱۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رســیده 
و از ســال ۱۳۹۱ تاکنون ۷۱ میلیارد تومــان نیز به 

بهره برداران تسهیالت پرداخته است.

 عضویت 1۵ هزار نفر در صندوق حمایت از توسعه 
منابع طبیعی اصفهان

نماینده اصفهان در مجلس:
 مشکل آب منحصر 

به اصفهان نیست

خبر روز
مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان:

پسته اصفهان دیگر خندان نیست
 مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت: امسال با توجه به سرمازدگی ناگهانی که 

حادث شد، درختان پسته تحت تنش اقلیمی قرار گرفتند و میزان برداشت با کاهش روبه رو شد.
احمدرضا رییس زاده در گفت و گو با بازار با اظهار تاسف از اینکه سرمازدگی در ابتدای سال باعث شد 
که بسیاری از باغات پسته مورد آسیب واقع شود، تصریح کرد: با وجود این که در برخی از سال ها 
ما توانسته ایم از ۱۰ هکتار از سطح زیرکشت پسته ای که داشتیم به شکل کامل برداشت کنیم؛ اما 
امسال با توجه به سرمازدگی که داشتیم و درختانی که تحت تنش اقلیمی قرار گرفتند این میزان 

برداشت با کاهش روبه رو شد.
وی با اشــاره به اینکه ســازمان جهاد کشــاورزی اصفهان در پــی تغییر الگوی کشــت به خاطر 
خشکسالی های گسترده است، اظهار داشت: کشت پســته می تواند جایگزین محصوالت آب بر 

شود و از این طریق می توانیم کمک شایانی به کشاورزی اصفهان کنیم.
مدیر امور باغبانی جهاد کشــاورزی بااشــاره به اینکه کشت پســته به عنوان یکی از اولویت های 
کشاورزی در اصفهان به شمار می رود، اضافه کرد: پسته یکی از محصوالت صادراتی مهم به شمار 
می رود که ارزآوری باالیی دارد و به همین خاطر سعی کرده ایم که از کشاورزانی که این محصول را 
کشت می کنند، حمایت کنیم.وی در پاسخ به این سوال خبرنگار بازار، مبنی بر اینکه محصول پسته 
به دلیل دیربازده بودن ممکن است مورد اقبال کشــاورزان واقع نشود، گفت: درست است که این 
محصول دیربازده است؛ اما به واسطه اینکه محصول گرانی محسوب می شود کشاورز مدتی ممکن 

است از آن سود نبرد ولی بعد از آن در زمان بازدهی سود خوبی عاید کشاورز می شود.
 وی با اشاره به اینکه پسته گیاهی اســت که به شــوری خاک یا EC مقاومت بسیار خوبی نشان 
 می دهد، اظهار داشــت: با توجه به اینکه در نقاطی از اصفهان ما با خشکســالی و باالرفتن شوری

  خاک مواجــه بودیم؛ بنابرایــن، در این نقاط که محصــول دیگری نمی توان کاشــت می توان به 
 کشــت پســته پرداخت.رییس زاده گفت: هم اکنون نزدیک به هشــت هزار هکتار ســطح زیر
  کشــت باغات اصفهان مربوط به پسته است و توســعه خوبی طی چند ســاله اخیر خشکسالی

  داشــته ایم؛ اما امیدواریم بتوانیم در زمینه این محصول مقاوم به خشکســالی توســعه خوبی 
را هم داشته باشیم.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه سفر به کاشان:
 فاصله ای تا خودکفایی  نداریم

 مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت: تولید گندم در کشور با وجود خشکسالی سال گذشته، ۱۱ میلیون 
تن بوده است و به مرز خودکفا شدن در این زمینه نزدیک می شویم.

علیرضا رضازاده در حاشیه سفر به کاشــان در گفت و گو با بازار با اشاره به اینکه یکی از اصولی ترین 
سیاست های وزارت جهاد کشاورزی تامین امنیت غذایی مردم اســت، اظهار داشت: بر این مبنا 
تالش شده است از ظرفیت های فعاالن صنعت کشاورزی و دامداری به عنوان تولیدکنندگان در این 

حوزه به خوبی استفاده شود. 
 وی با بیان اینکه در طول یک ســال گذشــته بیــش از ۱۳ میلیون تــن تره بار به خارج از کشــور 
 صادر شــده اســت، ابراز داشــت: در کنار صادرات در موضوع خریــد تضمینی گنــدم هم وزارت

  جهاد کشــاورزی تمام ســعی و تالش خود را انجام می دهد تا امنیت غذایی کشــور تامین شود 
 به نحوی که گندم را با قیمتی باالتر از قبل از کشاورزان خریداری شد. مشاور وزیر جهاد کشاورزی 
 با اشاره به تشــدید بازرســی ها برای قطع دســت دالالن از تامین منابع غذای مردم تصریح کرد:
  از تولید تا مصرف نظــارت ها را افزایش داده ایم تــا عالوه بر حذف دالالن از ایــن چرخه، کیفیت

 تولیدات هم افزایش یابد.
وی با اشاره به جنگ اوکراین و بحران مواد غذایی که در سراسر جهان وجود دارد، خاطرنشان کرد: 

این جنگ باعث افزایش ۱۲۲ درصدی قیمت گندم شد.

اخبار

اخبار

مدیر کل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری اصفهان گفت: ۶۰ درصد از مجموع ۳۱ هزار و ۷۰۱ میلیارد تومان اعتبار تسهیالت مصوب شده در سفر 
رییس جمهور به استان اصفهان به بخش صنعت، معدن و تجارت اختصاص دارد.محسن ایروانی  افزود: در مجموع ۱۹ هزار و ۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای بخش 
صنعت و معدن پیش بینی شده که ۶۰ درصد اعتبار استان را تشکیل می دهد.وی ادامه داد: ۲۳۶ طرح صنعتی در استان وجود دارد که هشت هزار و ۴۰۰ میلیارد آن 
سرمایه ثابت است و ۱۰ هزار و ۶۶۵ میلیارد تومان هم سرمایه در گردش است.مدیر کل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری اصفهان با بیان اینکه 
ابالغیه نهاد ریاست جمهوری و معاون اول ریاست جمهوری و ابالغیه بانک مرکزی به دستگاه ها مبنای کار ما محسوب می شود، اظهار داشت: سهم بانک های 
مختلف از این اعتبار در بخش صنعت و معدن مشخص شده که بانک ملت با ۳۴ طرح و بانک تجارت با ۲۴ طرح است. وی اضافه کرد: حدود ۵۸ طرح در این دو  
بانک وجود دارد که برنامه ریزی الزم برای دو سال باید انجام شود و بر اساس تصمیمی که در استان گرفته شده است باید طرح ها را در این کمیته اولویت بندی 

کرد و تا پایان سال ۱۴۰۲ بتوانیم تمام طرح ها را معرفی کنیم.

مدیر کل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری:
60 درصد تسهیالت مصوب سفر رییس جمهور به اصفهان مربوط به بخش صنعت و معدن است 

بازار تسبیح فروشان 
سقز

بازار تســبیح فروشــان سقز 
روزانــه پذیرای صدهــا نفر از 
نقاط مختلف کشــور اســت.

چندین دهه است که این بازار 
به آنچنان شهره ای رسیده که 
از نقاط مختلف کشور و حتی 
از کشورهای همســایه برای 
خرید و فــروش تســبیح و 
بدلیجــات خود به این شــهر 

سفر می کنند.

وز عکس ر

 نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای 
اســالمی گفت: در موضوع آب باید به ســه 
اصل قانون گرایی، شــفافیت و عدالت توجه 
شود و درحال حاضر مسیر وزارت نیرو هم بر 
همین اساس اســت. امیرحسین بانکی پور 
در گفت وگو با تسنیم با اشــاره به مشکالت 
اصلی استان اصفهان و راهکارهای رفع این 
مشکالت اظهار داشــت: اصلی ترین مسئله 
اصفهان آب اســت و بقیه مباحث ۲۰ درصد 
چالش های اصفهان را شــامل می شــوند و 
خود من تا به حال حدود ۸ جلســه با وزیر 
نیرو داشــتم و از برنامه ریزی انجام شــده 
بســیار رضایت دارم. بانکی پور بــا تاکید بر 
اینکه مشکل آب منحصر به استان اصفهان 
نیســت، بیان کرد: مســئله تنها آب اصفهان 
نیست بلکه آب منطقه است چراکه اصفهان، 
شهرکرد و خوزســتان همه یک ملت هستند 
و همانطور که مشکالت کشاورزان اصفهانی 
ناراحت کننده است، از مشکالت این استان ها 
هم ناراحــت می شــویم. همه مــا اینگونه 
هستیم و اصفهان بیشــترین خدمات را به 
شهرهای مجاور خود ارائه می دهد. بانکی پور 
با اشــاره به پروژه بن- بروجــن بیان کرد: 
ما اگر بخواهیم به درســتی تصمیم بگیریم 
باید از باال به مســئله نگاه کنیم، مشکل بنـ  
بروجن باید حل شود اما با آب خرسان نه از 
آب چشــمه های کوهرنگ و سرچشمه های 
زاینده رود؛ ما هم برای بــنـ  بروجن نگران 
هســتیم و مردم این منطقه به آب شــرب 
نیازمندنــد. بایــد بببینیم که آیــا زاینده رود 
تحمل تامین این آب را دارد یا خیر که قطعا 
ندارد و در عین حال مــردم آنجا هم قطعا به 
آب نیاز دارنــد. وی در ارتباط با برنامه وزارت 
نیرو برای حل بحــران آب در فالت مرکزی 
گفت: برنامــه ای که وزیر نیــرو ارائه کرده به 
نفع اصفهان، شهرکرد، یزد و خوزستان بوده و 
اصولی است و مشکالت هر چهار استان در آن 
دیده شده و اگر همراهی و همدلی برای اجرا 
آن وجود داشته باشد به نفع کل منطقه است. 

عکس: مهر
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»محالت«؛ شهری که به هلند ایران معروف است

سفربهسرزمینگلها
محالت برای دوســتداران گل  ها مقصدی بی مانند اســت؛ مهد گل وگیاه ایران و 
معروف به هلند ایران. محالت جایی است که هروقت دل تان هوس گشت وگذار 
در میان گل های بهشتی کرد باید به آن سر بزنید. عالوه بر گل و گیاه، دیدنی های 

دیگری هم دارد.
محالت شهر کوچکی از توابع استان مرکزی اســت که در فاصله  ۲۶۲ کیلومتری 
جنوب غربی تهران قرارگرفته است. این شــهر به واسطه  تاریخ غنی، آب  و هوای 
مطبوع، طبیعت چشم نواز و مزارع بزرگ پرورش گل به یک منطقه توریستی در 
استان مرکزی تبدیل شده است.همان طور که از نامش پیداست، محالت جمعی 
از محله های کوچک تر است که از گردهمایی آن ها شهر محالت شکل  گرفته است. 
این محله های کوچک درواقع همان روستاهای پیل پایان، ریوکان، زنجیردان و 

گوشه است که در به وجود آمدن محالت نقش اساسی داشتند.
 پیش از این که نام این منطقه را محالت بگذارند، در کتیبه های هخامنشی از آن 
با نام ورکان یاد می کردند. درست اســت که بیش از همه، مزارع وسیع پرورش 
گل و گیاهان زینتی و آب وهوای خاص این منطقه دلیل بر شهرت و محبوبیتش 
بوده اســت، اما نمی توان جاهای دیدنی محالت به خصوص وجود جاذبه های 
تاریخی متعدد را در این امر بی تاثیر دانست.بی شک یکی از زیباترین سوغات در 
بین شهرهای کشور مختص محالت است. حتما می پرسید چه سوغاتی؟ محالت 
بزرگ ترین شهرستان کشور ازنظر تولیدات گل است. همچنین رتبه  اول کشور را در 

تنوع کشت گل های زینتی به خود اختصاص داده است.
این شهرستان سال هاست که به واسطه  مزارع بزرگ پرورش گل و گیاه در ایران 
شهرت یافته اســت و در طول ســال بیش از صدها میلیون دالر گل به شهرها و 
کشورهای دیگر صادر می کند.به عبارتی دیگر محالت، مهد کشت و پرورش گل و 
گیاه زینتی در ایران است. از آنجایی که هلند نیز با وجود وسعت کمش توانسته 
با استفاده از روش های نوین پرچم دار کشت و پرورش گل و گیاه در جهان باشد. 
عده ای محالت را هلند ایران می نامند، انواع گل و گیاه زینتی که در محالت تولید 

می شوند به عنوان سوغات خاص و ویژه  این شهر در نظر گرفته شده اند.
یکی از معروف ترین جاهای دیدنی محالت، سرچشمه است. این بوستان طبیعی 
با چشمه ای پر آب در شمال شهر محالت و در دامنه  قله  هفتاد قله، بلندترین نقطه  

شهر محالت، قرارگرفته است.
اگر ساکن پایتخت باشــید و یا حداقل یک مرتبه دربند تهران را از نزدیک دیده 
باشید، بی شک با ورود به بوستان سرچشمه اولین تصویری که به ذهن تان خطور 
می کند تصویر واضحی از رستوران ها و تخت های کنار رودخانه  دربند تهران است. 
باید به سرچشمه بروید تا متوجه شــوید چقدر حس و حال سرچشمه  محالت 
شبیه به دربند اســت.هوا مطبوع، طبیعت بکر، جریان آب در رودخانه و تعدادی 
کافه و رســتوران که در گوشه و کنار بوســتان جا خوش کرده اند همگی شما را به 
یاد دربند می اندازند. با این تفاوت که در سرچشمه خبری از آن همه سر و صدا و 

ازدحام نیست.
انتخاب با شماســت؛ می توانید ســاعت ها زیر درختان تنومند چنار قدم بزنید و 
همراه پرندگان نغمه خوانی کنید یا لب رودخانه بشــینید و به صدای شرشر آب 
گوش جان بسپارید. همچنین می توانید برای صعود به نوک قله کمی کوه نوردی 

کنید و هوای تازه را با تمام قوا به ریه بفرستید.
در میان جاهای دیدنی محالت،  سرچشــمه  یک  چیز دیگر اســت. کنار هم قرار 
گرفتن رودخانه، چشمه، دریاچه و فضای سرسبز باغ سبب شده تا این بوستان 
بیش  از حد نزد گردشگران و مردم محلی محبوب باشد. سندش هم کسب رتبه  
نهم در جذب گردشگر از بین ۹۰ مرکز تفریحی در کشور است که سال ۱۳۸۹ به آن 
تعلق گرفت.یکی دیگر از مکان های دیدنی محالت که مجموعه ای از ۶ چشمه آب 
گرم است، در ۱۵ کیلومتری شمال شرق این شهر قرارگرفته است. این ۶ چشمه 
شامل چشمه  شفا، دنبه، روماتیسم، حکیم، سودا و چشمه  سلیمانیه  است که در 

این میان چشمه حکیم دمای کمتری نسبت به دیگر چشمه ها دارد.
در طول سال مسافران زیادی به امید بهبود بیماری هایشان به چشمه های آب گرم 
محالت پناه می آورند. آب چشمه های محالت با داشتن ترکیبات سولفات کلسیم 
در گروه آب های هیپرترمال قرار می گیرد و بر اساس منابع علمی، بسیار در درمان 
بیماری های نقرس، بیماری های کبدی، درمان بیماری های دســتگاه گوارش و 

درمان سنگ صفرا و کلیه موثر است.
بعد از مزارع گل های زینتی، چشــمه  آبگرم محالت را می توان به خاطر خاصیت 
درمانی و تفریحی اش جزو اصلی ترین محورهای گردشگری در استان مرکزی 
به حساب آورد.ســومین مورد از جاهای دیدنی محالت به یکی از قدیمی ترین 
آتشکده های ایران مربوط می شود. چارتاقی نیم ور یا آتشکده  آتشکوه یک بنای 
تاریخی به جای مانده از دوره  ساسانیان است که در فاصله  پنج کیلومتری روستای 
نیم ور قرارگرفته، اما از آنجایی که روستای نیم ور از توابع شهرستان محالت به شمار 
می رود، این آتشکده هم در لیست مکان های دیدنی این شهرستان قرار می گیرد.

  ایران گردی

مفاد آراء
6/133 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره 1358 مورخ 1401/5/5 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت خانم پروين 
صالحی سيچانی به شناسنامه شماره 641 کدملی 1288707436 صادره اصفهان 
فرزند احمد در 36 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ يکباب خانه به مساحت 160 متر 
مربع مفروزی از پالک شماره 2503 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 

جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است.  
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/17

م الف: 1368649  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

6/134 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

 1401 /5  برابــر رای شــماره 140160302011000048 مــورخ 12/
هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خوانسار تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمد حسن مالکی فرزند محمد تقی  بشماره شناسنامه 411 صادره 
از تهران   در يک باب خانه به مساحت 241/73 متر مربع پالک 1657 فرعی از 15 

اصلی محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 

خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. 
بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/17

م الف: 1367356  اداره ثبت و اسناد امالک شهرستان خوانسار
مفاد آراء

6/135 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  2219 14016030200700 مورخ 23 / 05 / 1401  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای غالم عباسی تخته چوبی فرزند برات بشماره شناسنامه 615 وکدملی 
4689431426 صادره از اردل درششــدانگ يک باب خانه به مساحت  74 / 206 
مترمربع پالک 1164 فرعی از 430 اصلی واقع در مينادشت خريداری مع الواسطه 

ازمالک رسمی آقای حسينعلی محمودی محرزگرديده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 

تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ 
رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی 
تقديم نمايند . بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/17

م الف: 1367945 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

6/136 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  1934 14016030200700 مورخ 02 / 05 / 1401  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای کيوان دهقانی فرزند عبدالخالق بشــماره شناسنامه 2096 وکدملی  
4723820833 صادره از کويت درششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی باکاربری 
 زراعی به مســاحت  27 / 1121 مترمربع پالک 33 اصلی واقع در اجگرد خريداری

 مع الواسطه ازمالک رسمی آقای اسداله کيانی اجگردی محرزگرديده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ 
رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی 
تقديم نمايند . بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/17

م الف: 1368996 محمد علی ناظمی اشنی رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

6/137 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره  2215 14016030200700و 140160302007002216 مورخ 
23 / 05 / 1401  هيــات اول موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مرتضی محمدی فرزند علی بشــماره 
شناســنامه 168 وکدملی 1111980284 صادره از فالورجان و فريبا شفيعی فرزند 
محمد دارای شماره شناسنامه وکدملی 1100045120 صادره از فالورجان بالسويه 
درششدانگ يک باب خانه نيمه ساز به مساحت  66 / 146 مترمربع پالک 26 فرعی 
از 386 اصلی واقع در قهدريجان خريداری مع الواسطه ازمالک رسمی آقای غالمرضا 

صفاری قهدريجانی محرزگرديده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ 
رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی 
تقديم نمايند. بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/02          

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/17
م الف: 1368083 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان

وقت اجرای قرار تحریر ترکه
6/138 بدینوســیله اعالم می نماید به موجب درخواســت صدیقه هادیــان  به طرفیت 
احمد، نجمه، حســین، عباس همگی هادیان - خورشید موســوی  قرار تحریر ترکه اکبر 

هادیان  طی شماره 0001110  در شورای حل اختالف اصفهان صادر و وقت اجرای قرار 
ساعت 18 روز چهارشنبه مورخ 1401/07/18 تعیین گردیده اســت لذا از ورثه یا نماینده 
قانونی آنها، بســتانکاران و مدیونین به متوفی و کســان دیگری که حقی بر ترکه متوفی 
دارند دعوت می شــود در موعد مذکور در محل این شــورا واقع در شهرســتان اصفهان 
 به آدرس خیابان ارباب حاضر شــوند عدم حضور مدعوین مانع اجــرای قرار نخواهد بود. 

م الف: 1368798 شعبه 20 شورای حل اختالف اصفهان 
فقدان سند مالکیت

6/139 شماره نامه: 140185602210004270- 1401/06/07 سند مالکیت ششدانگ  
پالک ثبتی شــماره 5927 فرعی از 2187 اصلی واقع در بخش 6 ثبت اصفهان بنام آقای 
محمدرضا زمانی سابقه ثبت و صدور سند مالکیت کاداستری به شماره چاپی 997378- د 
94 )تک برگ(، و شماره دفتر امالک الکترونیک 139620302024000493 دارد  سپس  
نامبرده با ارائه درخواست کتبی به انضمام دو برگ استشــهادیه که امضاء شهود آن ذیل 
شماره 35346 و شناسه یکتا 140102155843001379 و رمز تصدیق 260032  مورخ 
1401/5/25  که به گواهی دفترخانه 140 اصفهان رسیده  مدعی است که  سند مالکیت آن 
بعلت جابجایی مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده 
لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1378448 ناصر صیادی 

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

6/140   نظر به اینکه سند مالکیت یک دانگ مشــاع از  ششدانگ پالک ثبتی شماره 44 
فرعی از 4468 اصلی واقع در بخش پنج اصفهان ذیل ثبت 286545 در صفحه 135 دفتر 
امالک جلد 1522 به نام منوچهر تیموری آغچه تحت شماره چاپی 065605 ب 94  ثبت 
و صادر و تسلیم گردیده است سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 6891  
مورخ 1401/05/30 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 
یکتا 140102150476000175 و رمز تصدیق 877322  مورخ 1401/05/08 به گواهی 
دفترخانه 369 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده است.   لذا مراتب  به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1378479 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه 

ثبت ملک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

6/141 نظر به اینکه خانم آمنه دارابی فرزند مراد با تســلیم دو برگ شهادت شهود مدعی 
مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ پالک 97 فرعی از 24 اصلی بخش 16 ثبت اصفهان را 
نموده و سند فوق در دفتر 43 صفحه 593 به شماره ثبت 7939 و به شماره چاپی 087283 
بنام وی صادر گردیده و اظهار داشــته که در اثر جابه جایی مفقود شــده است درخواست 
صدور المثنی ســند مالکیت نموده و به موجب نامه شــماره 140109990007946043 
مورخ 1401/03/11  شــعبه اجرای احکام مدنی دادگســتری برخوار بازداشت می باشد. 
چنانچه شــخص یا اشــخاصی از حقیقی یا حقوقی مدعی انجام معامله )غیر آنچه در این 
آگهی ذکر شده ( نسبت به  آن، یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و 

 سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد.  
م الف: 1377842 محمد رضا بیکیان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار 

اعالم مفقودی 
کارت دانشجویی متعلق به آقای علی عابد کریمی 
با شــماره ملی 1272573151 و شماره دانشجویی 
9874015 متعلق به موسســه آمــوزش عالی دانش 
پژوهان پیشــرو مفقود گردیــده و فاقــد هر گونه 
اعتباری می باشــد از یابنده تقاضا می گردد کارت 
را به صندوق پستی به شماره 8174714483 ارسال 

نمایید. 

آگهی تغییرات شرکت تعاونی پایا بتن لنجان
 به شناسه ملی 14004323215 و به شماره ثبت 2338 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/05/07 و نامه 5234 مورخ 
1401/6/5 اداره تعاون لنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد حسین علی ناظم 
الرعایا کدملی )1170216870( به سمت رئیس هیئت مدیره و وحید ناظم 
الرعایا سده کد ملی )1160055904( به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و 
حمید ناظم الرعایا ســده کد ملی )1171128754 ( به سمت منشی هیئت 
مدیره و به سمت مدیر عامل تا تاریخ 1404/4/10 انتخاب و چکها و اسناد 
تعهد آور شــرکت پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء حمید ناظم الرعایا 
سده) مدیر عامل ( و حســین ناظم الرعایا سده )رئیس هیئت مدیره( و مهر 
شــرکت  معتبر و در غیاب  حسین ناظم الرعایا ســده )رئیس هیئت مدیره( 
وحید ناظم الرعایا سده )نائب رئیس هیئت مدیره ( حق امضاء خواهد داشت 
و اوراق عادی با امضاء حمید ناظم الرعایا ســده )مدیرعامل( و مهر شرکت 
معتبر خواهد بود . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری لنجان )1376123(

آگهی تغییرات شرکت ســهامی خاص فنی و مهندسی 
کامپوزیت گستر سپاهان به شناسه ملی 10260650303 

و به شماره ثبت 46951 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مــورخ 1401/06/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد ناصر اقاجانــی اصفهانی به شــماره ملی 
1280829583 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد نصراصفهانی 
به شماره ملی 1290617503 به سمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا 
مقاره عابد به شــماره ملــی 1292276304 به ســمت مدیرعامل تا 
تاریــخ 1403/06/05 انتخاب گردیدند نجمه الســادات قــوام نیا به 
شماره ملی 1288392958 به ســمت بازرس اصلی و زهره غزالی به 
شماره ملی 1281668826 به ســمت بازرس علی البدل تا پایان سال 
 مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشــار زاینده رود جهت نشــر

 آگهی های شــرکت تعیین گردیــد. اداره کل ثبت اســناد و امالک 
استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 

)1377155(
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مدیر کل آموزش و پرورش:

آموزش و پرورش اصفهان با کمبود جدی فضای آموزشی 
مواجه است

مدیر کل آموزش و پرورش اصفهان گفت: آموزش و پرورش اســتان از نظر فضــای فیزیکی با کمبود 
جدی مواجه بوده و این مســئله باعث دو نوبته و سه نوبته شــدن برخی مدارس شده است.به گزارش 
ایرنا، محمدرضا ابراهیمی در شورای اســتانی آموزش و پرورش، با پیشنهاد اســتفاده از ظرفیت ۴۰۰ 
نفری باغ ابریشــم برای آموزش افزود: برای تامین فضای آموزشــی نیاز به برنامه ریزی جدی است.

مدیر کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان خاطرنشان کرد: سال گذشــته چهار هزار و ۵۰۰ نفر به طور 
تمام وقت در آموزش و پرورش استان استخدام و ۸۶۰ ایثارگر در قانون تبدیل وضعیت جذب آموزش 
و پرورش شــدند.همچنین به گفته وی، ۲۵ مدرســه در دســت نهادهای دیگر اســت که امروز تعلیم 
و تربیت را دچار اشــکال جدی کرده است.اســتاندار اصفهان نیز در این جلســه خواستار حل مشکل 
کمبود فضای آموزشــی مدارس تا ۲۶ شــهریور ماه شــد و گفت: در صورتی که کمبود فضای آموزشی 
از طریق آموزش و پرورش رفع نشد از ســوی شورای تامین استان به صورت دســتوری وارد خواهیم 
 شد.ســید رضا مرتضوی اســتفاده از ظرفیت مراکز دیگر برای جبران کمبود آموزش را در دســتور کار 

قرار داد و تصریح کرد: برای رفع این مشکل به صورت فراقانونی وارد خواهیم شد.

معاون اشتغال کمیته امداد استان اصفهان مطرح کرد:
اشتغال 400 نفر از مددجویان اصفهانی در ۹ شرکت تعاونی فعال

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد اســتان اصفهان گفت:درحال حاضر زمینه اشتغال ۴۰۰ نفر از 
مددجویان تحت حمایت کمیته امداد اصفهان در ۹ شرکت تعاونی فعال تحت عنوان راهبر شغلی فراهم 
شده است.احمد رضایی با گرامیداشت هفته تعاون، تعاونی ها را بستر مناسبی برای اشتغال مددجویان 
دانست و گفت: درحال حاضر زمینه اشتغال ۴۰۰ نفر از مددجویان تحت حمایت در ۹ شرکت تعاونی فعال 
تحت عنوان راهبر شغلی در حوزه های تولید فرش، دامداری و حمل ونقل فراهم شده است.وی با اشاره 
به اینکه همکاری شرکت های تعاونی، در پایدارســازی طرح های اشتغال مددجویان موثر است، ادامه 
داد: همکاری تعاونی های تولیدی به عنوان راهبر شغلی با این نهاد، عالوه بر ساماندهی طرح های کوچک 
اشتغال، بستر مناسبی برای پیوستن به بنگاه های اقتصادی باالدستی و پایین دستی را فراهم می کند.

رضایی با تاکید بر اینکه ایجاد بستر مناسب برای استقالل اقتصادی نیازمندان تحت حمایت از اولویت 
برنامه های اشتغال و خودکفایی است، افزود: مددجویان با استفاده از ظرفیت تعاونی های تولیدی در 
قالب طرح راهبری شغلی با کســب دانش و مهارت الزم، دسترســی به مواد اولیه تولید و بازار فروش 

مطمئن، فعالیت های تولیدی، اقتصادی خود را افزایش می دهند .

پذیرش 1160 دانشجوی تحصیالت تکمیلی در دانشگاه 
کاشان

مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه کاشان گفت: امســال یک هزار و ۱۶۰ دانشجو در دوره های تحصیالت 
تکمیلی، دکترا و کارشناسی ارشد دانشگاه پذیرفته شده اند. ســلیمی سرتختی با بیان اینکه ۵۶۳ نفر 
از پذیرفته شدگان زن و ۵۹۷ نفر هم مرد هســتند، افزود: یک هزار و ۳ دانشجو از این تعداد برای دوره 
کارشناسی ارشد و ۱۵۷ دانشــجو برای دوره دکترا پذیرفته شدند که در ۱۲۰ رشــته گرایش )۸۸ رشته 
گرایش کارشناسی ارشد و ۳۲ رشته گرایش دکترا( به تحصیل مشغول می شوند.وی  گفت: ۶۲۳ نفر از 
پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد در نوبت روزانه، ۲۲۵ دانشجو برای نوبت شبانه، ۱۱۲ مجازی و ۴۳ 
نفر نیز برای پردیس خودگردان این دانشگاه پذیرفته شده اند.مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه کاشان 
یادآور شد: ۱۱۱ نفر از پذیرفته شدگان دوره دکترای امسال در نوبت روزانه ۴۱ دانشجو برای نوبت شبانه و 

پنج دانشجو هم برای پردیس خودگردان این دانشگاه پذیرفته شده اند.

مدیرکل نوسازی مدارس استان از  آسیب فرونشست زمین به ۳۵۶ کالس درس در استان اصفهان خبر داد؛

داستان ادامه دار فرونشست

مدیرکل نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس استان  ایمنا
اصفهان با اشــاره به شناســایی ۳۴ مدرســه دچار 
فرونشست در اصفهان، گفت: برای بازسازی ۳۴ مدرسه با ۳۵۶ کالس و 
زیربنای ۴۰ هزار و ۵۴۵ متر مربع که بر اثر فرونشست زمین آسیب دیده به 
اعتباری بالغ بر ۴۰۵ میلیارد تومان نیاز است.به گزارش خبرنگار ایمنا، مجید 
نسیمی با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه فرونشست در اداره کل نوسازی 
مدارس و شناسایی حدود ۳۵ مدرسه آسیب دیده بر اثر فرونشست در دو 
ماه گذشته، اظهار کرد: بررسی وضعیت فرونشست مدارس استان همزمان 
در سفر ریاست جمهور و هیئت دولت به اصفهان براساس اهمیت موضوع 
مورد بازنگری و رسیدگی قرار گرفت که در این سفر پروژه های جایگزین 
مدارس دچار فرونشست، تکمیل طرح های نیمه تمام و اتمام پروژه هایی 
با پیشــرفت ۷۰ درصد، حذف مدارس کانکسی و ســنگی مطرح شد که 
اعتبارات خاصی برای هر کدام به تصویب  رسید.وی افزود: تاکنون بخشی 
از اعتبارات پروژه های مدارس دچار فرونشســت به صورت اوراق برای ما 
ابالغ شــده اســت تــا اقدامــات الزم را براســاس تشــکیل پرونده و 
برنامه ریزی های از قبل به منظور تهیه نقشــه ساخت وســاز، مناقصه و 
جایگزین کردن یک به یک مدارس آسیب دیده براثر فرونشست آغاز کنیم. 
زیرا عمده این مدارس در مناطق پرتراکم شــهرها هستند و نیاز فوری به 

بازسازی دارند.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان با اشاره به اینکه 
همزمان با آغاز هفته دولت در ســال جاری، تعداد ۲۳ پــروژه با ۱۰۵ باب 
کالس و با زیربنای ۲۱ هزار و ۲۰۲ مترمربع و بــا اعتباری بالغ بر ۶۹۱ هزار 
و ۹۱۴ میلیون ریال افتتاح شــد، تصریح کرد: از این تعداد پروژه با هشت 
باب کالس و زیربنای چهار هزار و ۵۲۵ مترمربع از محل اعتبارات دولتی و 
تعداد ۱۷ پروژه با ۹۷ باب کالس و زیربنای ۱۶ هزار و ۶۷۷ مترمربع از محل 
کمک های مردمی و یا با مشــارکت آنها تکمیل و تحویل شده است.وی 
درباره اینکه در مهرماه و هفته دولت سال ۱۴۰۱ تعداد ۷۰ پروژه با ۳۴۹ باب 
کالس و ۶۲ هزار و ۹۶۶ مترمربع زیربنا و با اعتباری بالغ بر ۲۳۶ هزار و ۳۱۸ 
میلیون ریال تحویل خواهد شد، اظهار کرد: از این تعداد، ۱۵ پروژه با ۵۶ باب 
کالس و با اعتباری بالغ بر ۴۵۷ هزار و ۲۶۸ میلیون ریال از محل اعتبارات 
دولتی و ۵۵ پروژه با ۲۹۳ کالس و بــا اعتباری بالغ بر ۱,۹۰۵,۹۱۸ میلیون 
ریال توسط خیران مدرسه ساز یا با مشارکت آنها اجرا شده است.نسیمی 
با بیان اینکه تعداد پروژه های تحویل داده شده طی سال جاری نسبت به 
سال گذشته رشد ۳۵ درصدی داشته است، افزود: همزمان با دهه فجر و 
پایان سال تعداد ۲۹ پروژه با ۲۰۰ کالس درس تکمیل و تحویل می شود.وی 
مجموع پروژه های آموزشی، پرورشی و ورزشی در سطح استان بالغ بر ۴۷۵ 

پروژه با دو هــزار و ۳۵ کالس درس و زیربنای ۴۶۸ هزار و ۶۵۳ مترمربع 
طی پیشرفت فیزیکی چهار تا ۹۸ درصدی آغاز شــده اند، تصریح کرد: از 
این تعداد ۲۵۵ پروژه با هزار و ۲۱۹ کالس و ۲۱۲ هزار و ۴۱۱ متر مربع زیربنا 
فعال است.مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان اضافه کرد: مجموع 
طرح های اداره در دو دسته تقسیم بندی می شود که پروژه های فعال آن 
یک هزار و ۲۵۵ کالس درس است. تعداد ۲۲۳ طرح با ۸۱۳ کالس درس از 
پروژه هایی است که خیران به تازگی تعهدات خود را در قبال اجرای آن انجام 
داده اند تا در سال مالی جدید با پیش بینی اعتبارات الزم، با آن ها قرارداد 
تنظیم و منعقد شود و بخشی دیگر شــامل پروژه هایی می شود که اعتبار 
برای آن ها ابالغ نشده است.وی با اشاره به پروژه های شروع نشده، افزود: 
۲۶۵ پروژه با ۱۳۷۶ کالس در دست طراحی است و در صورت تامین اعتبار 
الزم در دستور کار این اداره کل قرار خواهد گرفت. اکنون بیش از ۱۰۰ پروژه 
طی برنامه ریزی های الزم در مراحل مقدماتی تهیه و تدوین پرونده، نقشه 
ساخت وساز و پیمانکاری مجری طرح است که بیش از ۸۰ درصد احداث 
این پروژه ها با اعتبارات مردمی و بر مبنای تعهدات و توافق نامه با خیران آغاز 
می شود. در اقصی نقاط روستاها و سطح استان نیز پروژه هایی از یک تا ۲۵ 
کالس درس وجود دارد.نسیمی با بیان اینکه ۴۷۶ پروژه آموزشی، پرورشی 
و ورزشی در سطح استان مطابق با میزان درصد پیشرفت فیزیکی، تامین 
اعتبارت الزم و برنامه ریزی ها همزمان با مناسبت های مختلف هفته دولت، 
دهه فجر و طرح های مهرماه، طی سال های آتی به بهره داری خواهند رسید، 
گفت: هزینه بخشی از این پروژه ها از ردیف های اعتبارات استانی و ملی 
تامین می شود که در رده ملی موضوع تخریب و بازسازی مدارس پیش تر 
مطرح است. عملیات اجرایی طرح های نیمه تمام مردمی، ملی و استانی 
نیز مطابق با آغاز پروژه و آماده سازی منابع اعتباری صورت می گیرد.وی 
با بیان اینکه براساس آمار در سال ۱۳۸۹ تعداد ۱۳۲ موافقت نامه با ۶۸۲ 
باب کالس و اعتباری بالغ بر ۲,۴۰۰,۷۰۶ میلیون ریال با خیران منعقد شده 
است، اظهار کرد: این رقم در ســال ۱۴۰۰ به ۱۴۵ موافقت نامه با ۸۴۵ باب 
کالس و زیربنای ۱۳۴ هزار و ۹۳۴ مترمربــع و تعهد ۳,۹۲۰,۶۲۱ میلیون 
ریال افزایش یافت.مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان با بیان اینکه 
موافقت نامه های منعقد شــده با خیران طی ســال ۱۴۰۰ نسبت به سال 
۹۹ رشد ۱۰ درصدی، تعداد کالس رشــد ۲۴ درصدی و تعهد خیر رشد سه 
درصدی داشته اســت، افزود: فعالیت مجمع خیران مدرسه ساز استان 
اصفهان در سطح کشور سرآمد است؛ به طوری که طی یک ماه با همکاری 
و همیاری این مجمع، توافق نامه احداث ۱۵۰ کالس درس را در کشور ثبت 
کردیم و این امر نشان دهنده همت واال و نگاه ویژه خیران به مباحث آموزش 

و پرورش با وجود  مشکالت مالی در سطح کالن کشور است.

با مسئولان جامعه

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت: 
بســیاری از درختان کهن نوار سبز حاشــیه زاینده رود 
و ۱۶هــزار هکتار از باغات اســتان اصفهــان، به دلیل 
خشکسالی و کمبود منابع آبی تحت تاثیر تنش آبی و 
خشکی قرار گرفته اند.منصور شیشه فروش  درباره آثار 
خشکی زاینده رود بر باغات و فضای سبز استان، اظهار 
کرد: بسیاری از درختان کهن ۷۰ تا ۸۰ سال در حاشیه 
زاینده رود که ریشــه آن ها در خاک اطــراف رودخانه 

بوده است، اکنون در نبود جریان آب بر بستر رودخانه 
با تنش های آبی مواجه هستند و اکثر کشاورزان هم 
موفق به برداشــت محصول باغات خود نشــده اند و 
آب رسانی تنها با تانکر انجام می شود.وی ادامه داد: با 
وجود آب رسانی با تانکر، اما با نبود آب کافی و کاهش 
کیفیت آب های زیرزمینی بسیاری از درختان ریشه دار 
اصفهان دچار تنش خشکی می شــوند؛ به طوری که 
در تابستان امسال غیر از خشکســالی باغات شاهد 
خزان فضای سبز هســتیم.مدیرکل مدیریت بحران 
اســتانداری اصفهان با اشــاره به اینکه ۱۶ هزار هکتار 
از باغات اســتان اصفهان تحت تاثیر تنش های آبی و 
خشکی هســتند، افزود: کم بارشــی، کاهش کیفیت 

آب های زیرزمینی، خشــکی قنــوات و چاه ها و افت 
ســطح آب های زیرزمینی منجر به این پدیده شــده 
است.وی در رابطه با اینکه ۳۲ درصد مساحت استان 
به علت اقلیم خشــک و نیمه خشــک و شــرایط کم 
بارش، جزو مناطق کویری و بیابانی است، اظهار کرد: 
کانون های فرســایش بادی پدیده خیزش گردوغبار 
در مناطق کویری کاشــان، آران وبیدگل، نطنز، نایین، 
اردستان، میمه، خوروبیابانک و شرق استان فعالیت 
ریزگردها را تشدید می کند.وی افزود: در قسمت هایی 
از استان، آب و هوای نیمه بیابانی داریم که شهرستان 
اصفهان و مناطق مرکزی را تحت پوشش قرار می دهد 

و از ویژگی های آن خشکی هوا و کمی باران است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خبر داد:

16 هزار هکتار از باغات اصفهان تحت تاثیر کم آبی

اجرای پویش »یک 
یا حسین دیگر« در 
آستان حضرت زینب 
خواهر امام رضا)ع(

مدیر اجرایی آســتان مقدس 
حضــرت زینب خواهــر امام 
رضــا)ع( از اجــرای پویش 
ملی »یک یا حســین دیگر« 
برای اعزام ۱۲۸ نفــر نایب از 
زیارت اولی هــای کربال در این 

آستان خبر داد.

رییس پلیس آگاهی استان :
جرائم خشن با به کارگیری کارآگاهان مجرب پلیس آگاهی در 

اصفهان تحت کنترل است
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان گفت: جرائم خشــن از جمله سرقت های 
مسلحانه و به عنف در استان با به کارگیری و اشرافیت کارآگاهان مجرب و کارآزموده تحت کنترل است.

سرهنگ حسین ترکیان در گفت و گو با ایرنا افزود: در این راستا از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۸۰ باند 
انواع سرقت در استان کشف و متالشی شد.وی اظهار داشت: از این تعداد سه باند مربوط به سرقت های 
مسلحانه و بیش از ۳۰ باند مربوط به سرقت از اماکن، مغازه ها و منازل است.رییس پلیس آگاهی استان 
اصفهان با اشاره به اینکه بیشترین این سرقت ها به ترتیب مربوطه به شهر اصفهان، کاشان و خمینی شهر 
است ،گفت: موضوع سرقت یکی از مهم ترین دغدغه های پلیس استان است و با جدیت موضوع برخورد 
با سارقان و بازگرداندن اموال مسروقه به مالباختگان در دستور کار فرماندهی انتظامی استان قرار دارد.

وی با اشاره به تشکیل قرارگاه ویژه مبارزه با سرقت در استان گفت: جلسات این قرارگاه هر ماه به ریاست 
فرمانده انتظامی استان و هر ۱۵ روز یک بار با حضور جانشــین وی و هر هفته نیز با حضور کارشناسان 
پلیس آگاهی برگزار می شود.سرهنگ ترکیان در این باره به کسب رتبه اول پلیس آگاهی استان در کشور 
اشاره کرد و گفت: شناسایی و دستگیری بیش از ۲۶۰ محکوم غایب و فراری و تحویل به محاکم قضایی 
استان در مدت پنج ماه نخست امسال و رشد ۱۷،۶ درصدی آن نسبت به مدت مشابه در سال قبل یکی 

از معیارهای کسب این رتبه بوده است.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان خبر داد:
کشف سالح های غیرمجاز در اصفهان

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از کشف دو قبضه اســلحه جنگی و شکاری غیرمجاز در عملیات 
ماموران این فرماندهی خبر داد.به گزارش ایمنا،سرهنگ حسین بساطی اظهار کرد: درپی کسب اخباری 
مبنی بر نگهداری سالح غیرمجاز توسط افرادی در این شهرستان، بررسی موضوع در دستور کار ماموران 
فرماندهی انتظامی اصفهان قرار گرفت.وی افزود: ماموران با انجام اقدامات تخصصی و هوشمندانه از 
صحت خبر اطمینان حاصل کرده و پس از شناسایی مخفیگاه متهمان ضمن هماهنگی با مقام قضایی 
به محل اعزام و در عملیاتی ضربتی دو متهم را در این رابطه دستگیر کردند.فرمانده انتظامی شهرستان 
اصفهان با اشاره به این که در بازرسی از مخفیگاه متهمان یک قبضه اسلحه کلت کمری به همراه دو فشنگ 
جنگی و یک قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز کشف شد، تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای 

انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.

موبایل قاپ های اصفهان با 53 فقره سرقت دستگیر شدند
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگیری ۲ موبایل قاپ در عملیات ضربتی 
کارآگاهان این پلیس و اعتراف متهمان به ۵۳ فقره سرقت خبر داد.حســین ترکیان اظهار داشت: در 
پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر سرقت موبایل آن ها توسط ۲ موتورسوار، موضوع شناسایی و 
دستگیری سارقان در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت های پلیس آگاهی استان اصفهان قرار 
گرفت.وی افزود: تحقیقات در این خصوص ادامه داشت تا اینکه یکی از شهروندان طی تماس با مرکز 
فوریت های پلیسی از وقوع یک مورد موبایل قاپی دیگر خبر داد که بالفاصله کارآگاهان با وی هماهنگ 
شده و تحقیقات تخصصی خود را در این خصوص انجام دادند.ترکیان گفت: کارآگاهان پس از دریافت 
مشخصات ظاهری متهمان و انجام یک سری اقدامات پلیسی هویت اصلی سارقان را به دست آورده 
و با راه اندازی گشت هایی در سطح شهر اصفهان به جســت وجو برای یافتن افراد مذکور پرداختند.وی 
خاطرنشان کرد: سرانجام یکی از واحدهای گشتی پلیس آگاهی استان اصفهان حین گشت زنی در یکی 

از خیابان های شهر اصفهان متهمان را شناسایی و به پلیس آگاهی منتقل کردند.

وز عکس ر

اخبار

معاون تهذیب و تبلیغ حوزه علمیه اصفهان 
خبر داد:

ورود طالب به عرصه  های 
تدریس در مدارس اصفهان

خبر روز

معاون تهذیب و تبلیغ حــوزه علمیه اصفهان 
گفت: بــا توجه بــه اینکه طالب مســتعد به 
کارگیری در حوزه های تعلیم و تربیت هستند، 
دراین خصوص شرایط انجام تعامالت سازنده 
با آموزش وپرورش فراهم شده است.حسین 
مومنی در گفت وگو با تســنیم ، با اشــاره به 
برگزاری دوره آموزشــی طــالب حوزه علمیه 
اصفهان به منظــور حضــور در فعالیت های 
آموزشــی حوزه مــدارس اظهار داشــت: در 
این دوره حــدود ۱۲۰ نفر از طــالب که در یک 
شرایط برابر با سایر شرکت کنندگان توانستند 
در آزمــون کتبی و همچنیــن مصاحبه قبول 
شــوند در طرح پودمانی به مدت نزدیک به 
۲۰ روز  شرکت می کنند و مهارت های تدریس 
و آموزش با مواد درســی را فــرا می گیرند.

وی افزود: همان طور کــه غیر طالب پذیرفته 
شــده باید ایــن دوره را بگذارنــد، بنابراین 
هیچ تفاوتــی بین طالب و افــرادی که طلبه 
نیســتند و مدرک متناسب با ســاختارهای 
آموزش و پــرورش دارنــد، وجود نــدارد و 
ظرفیت خاصی برای طالب در ماده ۲۸ قانون 
اســتخدامی آموزش پرورش دیده نشــده 
اســت.معاون تهذیب و تبلیغ حــوزه علمیه 
اصفهان با بیان اینکه درخواست و مطالبه ما 
، براســاس اینکه پرداخت به آموزش باید به 
طور  همزمان  با پرورش باشــد، بیان کرد: با 
توجه به طالب مســتعدی که آماده خدمت 
در عرصــه تعلیم و تربیت هســتند، بنابراین 
وزارت آموزش وپــرورش ظرفیت بیشــتری 
را به پذیــرش طالب قرار خواهــد داد چرا که 
اکنون طلبه ها در یک روند معمولی  با ســایر 
افراد در این آزمون شرکت و جذب می شوند.

وی ادامه داد: به همین دلیــل نیازمند تامل 
و توجه و دقت بیشــتری از سوی مسئوالن 
آموزش وپرورش هســتیم تا باتوجه به اینکه 
بسیاری از عرصه های آموزشی، دینی هستند، 
در کارهای پرورشی و تعلیمات دینی و دروس 
عربی و معارف بتوانیم جذب بیشتری از بین 

طالب داشته باشیم.

مدیر کل حج و زیارت استان اصفهان از ثبت نام حدود ۲۵۰ هزار نفر از مردم استان اصفهان در سامانه سماح به منظور اعزام به سفر اربعین خبر داد.علیرضا صادقی 
گفت:  حدود ۲۵۰ هزار نفر از مردم استان اصفهان به منظور اعزام به سفر اربعین در سامانه سماح ثبت نام کردند.مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان افزود: از 
این تعداد حدود ۱۸۹ هزار نفر با پرداخت ۱۸ هزار تومان مبلغ بیمه در این سامانه، ثبت نام خود را تکمیل و نهایی کرده اند.وی با بیان این که تعداد زیادی از زائران 
بدون ثبت نام در سامانه سماح به این سفر مشرف می شوند، گفت که شهرستان اصفهان با حدود ۱۲۷ هزار ثبت نام  بیشترین تعداد ثبت نام استان و بعد از آن 
شهرستان های خمینی شهر، نجف آباد، فالورجان، شهرضا و شاهین شهر دارای بیشترین جمعیت در بین شهرستان های استان هستند.مدیرکل حج و زیارت 
استان اصفهان با تاکید بر اهمیت سفر اربعین و لزوم هر چه باشکوه تر برگزار کردن مراسم پیاده روی اربعین، از هم استانی های عزیر خواست با توجه به شرایط 
خاص این سفر در یک کشور خارجی با آن ازدحام جمعیت، پیش از سفر مقدمات آن را فراهم کرده و با مطالعه راهنما های سفر اربعین، این سفر معنوی را بدون 

دردسر به پایان برسانند.

مدیر کل حج و زیارت استان:
تاکنون 250 هزار اصفهانی در سامانه سماح ثبت نام کرده اند



رسانه اسلوونیایی به احتمال برکناری اســکوچیچ از مربیگری تیم ملی ایران پرداخت. مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال به تازگی  چراغ سبز اعضای هیئت 
رییسه را برای برگرداندن کارلوس کی روش کسب کرد. 

در همین راستا نشریه »nogomania« اسلوونی نوشت: مهدی تاج، رییس جدید فدراسیون فوتبال ایران، چند روز پس از تصدی این سمت، دراگان اسکوچیچ 
سرمربی خود را که بخشی از دوران مربیگری خود را در فوتبال اسلوونی گذرانده بود، برکنار کرد.

دراگان اسکوچیچ، سرمربی کروات، مربی سابق تیم شکست خورده لیوبلیانا، دو ماه قبل از شروع جام جهانی، از نقطه برجسته دوران مربیگری خود محروم شد.
اسکوچیچ خود را در میانه آتش در فدراسیون فوتبال ایران دید، زیرا در ماه جوالی شغل خود را از دست داده بود، اما مدتی بعد هیئت رییسه او را به صندلی اش 
بازگرداند. در این بین مهدی تاج نامزدی که طرفدار اسکوچیچ نبود، هدایت فدراسیون فوتبال ایران را برعهده گرفت و تنها چند روز پس از آغاز به کار، به وعده خود 
عمل کرد و اسکوچیچ را برکنار کرد و او را به سمت ســابق برگرداند. کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی ایران خواهد شد. کی روش از شهرت مربیگری در ایران 

برخوردار است، زیرا تیم ملی ایران در جام جهانی 2014 و 2018 تحت هدایت او در جام جهانی بازی کردند.

واکنشرسانهاسلوونیاییبهبرکناری»اسکوچیچ«وبازگشت»کیروش«

پنجشنبه17شهریور11/1401صفر08/1444سپتامبر2022/شماره3621

فقط سرمربی نه؛ تیم ملی در آستانه تغییرات گسترده!

عجایب و غرایب فوتبال ما

هر چند که در پایان جلسه اخیر هیئت رییسه، هیچ کدام از اعضا اظهار نظر 
رسمی درباره تغییرات در رأس کادر فنی بزرگساالن نداشتند، اما منابع 
موثق حضور کارلوس کی روش بر روی نیمکت تیم ملی در جام جهانی 
2022 را تایید می کنند. آمدنی که به نظر می رسد باعث خداحافظی دیگر 
اعضای حال حاضر تیم ملی هم بشود. به خصوص که این مرد پرتغالی 
حضور دوباره در جام جهانی همراه با ایران را مدیون کادر مدیریتی که خود 
به تازگی رتق و فتق امور را بر عهده گرفته، هست و طبیعتا به جز کادر فنی 

به دنبال ایجاد تغییرات گسترده در بخش مدیریتی هستند.
کادرفنیکروات-ایرانی،محلکارخودراترکمیکنند!  

این حق طبیعی هر سرمربی است که پس از قبول هدایت تیمی، اعضای 
کادر فنی اش را انتخاب کرده و با آن ها کار کند. بنابراین پیش بینی خروج 
ماریو تات، مالدن زگانیر، کرونوسالو رندولیچ و آنتونی اوسنیک که همگی 
به واسطه اسکوچیچ در تیم ملی حضور داشتند، سخت نیست.  وحید 
هاشمیان، کریم باقری، مهرداد خانبان و علی اصغر قربانعلی پور، چهار 
دستیار ایرانی اسکوچیچ بودند که سرنوشت متفاوت خواهند داشت. 
دو بازیکن سابق تیم ملی به نظر می رسد خود تمایلی برای ادامه فعالیت 
در تیم ملی نداشته باشــند. هر چند که تجربه نشان داده، کی روش نیز 
در کار با مربیان ایرانی مالحظات خاصی دارد و احتماال باز هم آن اخالق 

خود را به ایران بیاورد. در خصوص مربی بدنساز تیم ملی می توان گفت 
سرنوشــت مربیان کروات در انتظار او هم خواهد بود و پرونده حضور 
قربانعلی پور روی نیمکت بسته می شود. اما از بین نفرات مهرداد خانبان 
سابقه کار با کی روش را در کارنامه دارد ولی سرنوشت نامشخصی داشته 

و معلوم  نیست کنار تیم ملی بماند یا خیر.
حمیداستیلی،درجایگاهجدیدبرابرآمریکاقرارنمیگیرد

سرپرستی تیم ملی، یکی از آن پســت هایی است که نگاه ویژه ای روی 
آن وجود دارد و انتخابش بر عهده ریاست فدراسیون است. آنطور که از 
اخبار پیداست، دومین تغییر مهم روی نیمکت تیم ملی قطع همکاری با 
حمید استیلی خواهد بود. فردی که جزو اولین نفراتی بود که با دریافت 
حکم از میرشــاد ماجدی فعالیت مدیریتی اش در فدراسیون فوتبال را 
آغاز و در این مدت  حواشــی فراوانی را تجربه کــرد. گویا کادر مدیریتی 
جدید فدراســیون تمایل زیادی به ادامه همکاری با استیلی ندارد و به 
دنبال انتخاب نفری هستند که هماهنگی بیشتری با آن ها و سابقه کار 

با این کادر را دارد.
کادرپزشکی،تنهاجاییکهتغییراتندارد!

دکتر علیرضا شــهاب و دکتر پرهان خانلری که پزشکان اصلی تیم ملی 
هستند، سابقه کار با کارلوس کی روش را دارند و با توجه به رابطه خوبی که 

با او دارند و هم چنین مورد اعتماد مدیران جدید فدراسیون هستند، بعید 
است جایگاه خود را از دست بدهند.  با این اوصاف در روزهای آینده و بعد 
از معرفی کارلوس کی روش، بایــد منتظر اعالم نفرات جدید کادر فنی و 

دیگر نفراتی که انتخابش بر عهده فدراسیون است، باشیم.
البته این تغییر و تحوالت در حالی صورت می گیرد که صحبت ها درباره 
احتمال برکناری مهدی تاج قوت گرفته است. »احمد راستینه« نماینده 
مردم شهرکرد در مجلس شورای اسالمی اخیرا در مورد وضعیت حضور 
مهدی تاج بر روی صندلی ریاست فدراســیون فوتبال با وجود تمامی 
ابهاماتی که نســبت به وی وجود دارد، گفت: دو مسیر روشن و شفاف 
قانونی وجود دارد. یک مسیر این است که احکام پرونده های تاج صادر 
شود و براساس قانون طبق آنچه که رییس فیفا )بالتر( مجبور به برکناری 
شد ، دســت کم با صدور احکام قضایی اگر علیه تاج نیز رای صادر شود 
مطابق قانون باید عزل و برکنار شود. دست کم در کمیسیون اصل 90 بر 
اساس آنچه ما بررسی کردیم و ریاست کمیسیون یعنی پژمانفر که معرف 
حضور ملت عزیز اعالم کرد، اتفاق نظر داریم.  سه مسئله در مورد تاج غیر 
قابل اجتناب است. ابتدا ناکارآمدی مدیریتی و دیگری ترک فعلش در 
خصوص مباحث حقوقی پرونده، سومین موضوع نیز تضییع حقوق ملت 

و منافع ملی و آسیب زدن غرور به عزت ملی است.

خبر روز

بازیکنانالیقشنیدنشعارهایهواداراننبودند
مجید نامجو مطلق در گفت و گو با آخرین خبر در مورد توقف اســتقالل مقابل پیکان در ورزشــگاه 
آزادی اظهار داشت: مالکیت توپ تقریبا 80 به ۳0 در اختیار استقالل بود و همه چیز برای تیم مهیا 
بود، اما بازی که منتج به نتیجه گیری شود، انجام نشد و همین کار را مشکل می کند.استقالل از این 
مالکیت توپش به درستی استفاده نکرد و حتی نتوانست دو سه موقعیت خوب خلق کند.نکته مهم 
این است وقتی نتوانی تیم هایی مثل پیکان و نفت مسجد ســلیمان را ببری کارت برای قهرمانی 

سخت می شود. 
وی افزود: هر تیمی به خصوص در ورزشگاه آزادی مقابل استقالل می خواهد بازنده نباشد و قاعدتا 
رو به بازی دفاعی می آورند؛ اما مهم این است در چنین دیدارهایی از موقعیت ها و مالکیت توپ و 
زمین بهره ببری.اینکه نتوانی موقعیت سازی کنی باعث ایجاد مشکل می شود و به نظرم استقالل 
روی برنامه های تهاجمی باید بیشتر کار کند.حیف اســت که تیمی با این همه مهره در این زمینه 
مشکل داشته باشد. نامجو مطلق در مورد شعارهایی که در آخر مسابقه علیه بازیکنان داده شد و حتی 
به سمت ساپینتو بطری  پرتاب کردند،گفت: به نظر من بازیکنان الیق شنیدن این شعارها نبودند.

هیچ بازیکنی کم کاری نکرد.همه دونده و پر تالش ظاهر شدند؛ اما مسئله این بود که استقالل برای 
حمله استراتژی نداشت.

رفتارعجیببازیکنتراکتوردربازیباآلومینیوم
 در جریان بازی آلومینیوم و تراکتور که دوشنبه در اراک برگزار شد اتفاق قابل توجهی رخ داد.مهدی 
هاشم نژاد در اواسط نیمه دوم توسط قربان بردیف به زمین فرستاده شد؛ اما بعد از دقایقی سرمربی 
تیم تبریزی این بازیکن را بیرون کشید.این تصمیم سرمربی روس تراکتور به مذاق این بازیکن اصال 
خوش نیامد و هنگام بیرون آمدن از زمین پیراهنش را به زمین کوبید و موقع رفتن به رختکن نیز به 

دیوار راهروها کوبید. باید دید مسئوالن تراکتور در قبال این رفتار چه تصمیمی می گیرند.

تمجیدنشریهقبرسیازعملکرد»انصاریفرد«
نشریه هواداری اومونیای قبرس از نخســتین بازی کریم انصاری فرد برای این تیم تمجید و ابراز 
امیدواری کرد این بازیکن در شرایط خوبی قرار دارد. کریم انصاری فرد، مهاجم ملی پوش کشورمان 

در هفته جاری با عقد قراردادی از آ. اک. آتن یونان به تیم فوتبال اومونیا یونان پیوست.
ســایت هواداری »omonoia24« در مطلبی با تیتر »اولین بــازی امیدوارکننده انصاری فرد« به 
حضور موثر مهاجم ایرانی در بازی اخیر پرداخته و تاکید کرد: اولین حضور کریم انصاری فرد در پست 
فوروارد از نکات مثبت بازی بوده است؛ به نظر می رسد بازیکن ایرانی در شرایط خوبی قرار دارد.این 
نشریه در ادامه نوشت: او ابتکار به خرج داد؛ نبردهایی هم داشت و کار را برای دفاع حریف سخت 
کرد. کیفیت فنی کریم یک امر ثابت شده است و در چنین پســت حساسی، به تیم کمک زیادی 

خواهد کرد به شرطی که بقیه اعضای تیم نیز به او کمک کنند.

وقتی»اسکوچیچ«ناراحتشد
سرمربی کروات تیم ملی ایران در پی انتشار اخباری درباره تمایل فدراسیون فوتبال به روی کار آمدن 
کارلوس کی روش  و انتخاب وی به عنوان سرمربی جدید، امور مربوط به تیم ملی ایران را رها کرد. 

بعد اظهارات مهدی تاج، مبنی بر نــگاه مثبت به مذاکره با کارلوس کی روش و شــایعات مختلف 
پیرامون موافقت هیئت رییســه برای مذاکره با سرمربی پرتغالی ســابق تیم ملی، اسکوچیچ به 
همکارانش دستور داد آنالیز بازی های ملی پوشــان را متوقف کنند.  البته خبر قطعی انتخاب کی 
روش به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال منتشر شد و داستان اسکوچیچ و رویای او برای حضور در 

جام جهانی به پایان رسید. 

مستطیل سبز

مدافع پیشین پرسپولیس:
پرسپولیسشانساول

قهرمانیاست
مدافع پیشــین پرســپولیس کــه بازوبند 
کاپیتانی ســرخ ها را هم بر بازو بسته، پس 
از برتــری تیــم محبوبش مقابل هــوادار از 
سعید صادقی تمجید کرد.تیم پرسپولیس 
در آخرین مســابقه خــودش در لیگ برتر 
موفق شد با نتیجه ۳ بریک تیم هوادار را در 
تهران شکست دهد. ستاره این دیدار سعید 
صادقی بــود کــه دو گل زد و روی گل یورگن 
لوکادیا نیز نقش آفرین شــد و با تیزهوشی، 
دانیال اسماعیلی فر را پا به توپ کرد. عملکرد 
این هافبک ســاروی همه پرسپولیســی ها 
از جمله رضــا نورمحمدی را به وجــد آورد. 
رضا نورمحمدی در این رابطه گفت: ســعید 
صادقی بــه نظر من جــواب خیلی ها را داد. 
اینکه برخی از مســئوالن اســتقالل پس از 
ناکامی در خرید سعید صادقی مدعی شدند 
او یک بازیکن معمولی است حرف درستی 
نبود. یک بازیکن معمولی هرگز نمی تواند به 
عنوان هافبک در یک مســابقه رسمی 2 گل 
بزند و روی یک گل دیگر هــم تاثیر بگذارد. 
کــدام بازیکن معمولــی را ســراغ دارید که 
روی ۳ گل در یک مســابقه تاثیرگذار باشد؟ 
البته شــاید هم همین حرف ها و صحبت ها 
به ســعید صادقی انگیزه ای ویژه داد تا این 
چنین بدرخشد و عالی بازی کند. وی ادامه 
داد: خوشــبختانه تابســتان امسال سعید 
صادقــی و ســایر بازیکنانی مثــل علیرضا 
بیرانوند، مرتضــی پورعلی گنجــی، دانیال 
اسماعیلی فرو ســروش رفیعی در حالی به 
پرســپولیس آمدند که همگی پرسپولیسی 
بودند. این بازیکنان با پیشــنهادات بســیار 
خوبی از سایر تیم ها روبه رو شدند؛ اما تصمیم 
گرفتند پیراهن پرسپولیس را بپوشند و حاال 
می بینیم با چه شــور و عالقــه ای برای تیم 
محبوب خــود بازی می کنند. پرســپولیس 
وضعیت بســیار خوبی دارد و بــا خریدهای 
درســتی که داشــت و نقاط ضعــف خود را 
 تبدیل به قوت کــرد می تواند شــانس اول 

قهرمانی باشد.

این حق طبیعی هر سرمربی است که پس از قبول 
هدایت تیمی، اعضای کادر فنی اش را انتخاب کرده و 
با آن ها کار کند. بنابراین پیش بینی خروج ماریو تات، 
مالدن زگانیر، کرونوسالو رندولیچ و آنتونی اوسنیک که 
همگی به واسطه اسکوچیچ در تیم ملی حضور داشتند 

سخت نیست

فوتبال جهان

وز عکس ر

زهرهکوداییدرمیان
هواداراناستقالل

زهره کودایی، دروازه بــان تیم ملی 
بانــوان ایــران در میان هــواداران 
استقالل حاضر شد و بازی این تیم را 

از نزدیک مشاهده کرد.

دومین نشست هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک 
برگزار شــد و  پس از پیشنهاد خســروی وفا برای 
حضور مناف هاشمی به عنوان دبیر کل کمیته ملی 
المپیک، با رای اعضای مجمع معاون سابق توسعه 
و پشتیبانی وزارت ورزش   جوانان به عنوان دبیر کل 

انتخاب شد.
نام سید مناف هاشمی در حالی به عنوان دبیر کل 
کمیته ملی المپیک از ســوی محمود خسروی وفا 
در نشســت هیئت اجرایی عنوان شــد، که قرار بود 
هر یک از اعضای هیئت اجرایی پیشنهاد خود را در 
خصوص دبیرکل به رییس کمیته ملی المپیک ارائه 
کند. در این بین نام علیرضا پاکدل، حســن رنگرز، 
علیرضا اسدی و باران چشمه بیش از سایر گزینه ها 
مطرح بود. در جلســه هیئت اجرایی خسروی وفا 

پس از بررسی پیشنهادات در نهایت به دو نام پاکدل 
و مناف  هاشمی رســید که از آنجا که وی عنوان کرد 
شخصا نظرش روی انتخاب مناف هاشمی است، 
همه اعضــا به حضور هاشــمی رای دادند.  ســید 
مناف هاشــمی از ســال 92 تا 96 معاون توسعه و 
پشــتیبانی وزارت ورزش و جوانان بود و چهره نام 
آشــنایی برای فدراســیون های ورزشی است. وی 
همچنین گزینه مــورد نظر صالحــی  امیری برای 
حضور در لیست خبرگان ورزشــی بود که نتوانست 
رای اعضای هیئت اجرایی گذشته را به دست آورد.

پس از معرفی دبیرکل بایــد در هفته های آینده در 
انتظار انتخاب رییس آکادمی ملی المپیک، رییس 
سازمان تیم های ملی و سرپرست کاروان ایران در 
بازی های آسیایی هانگژو بود . گفته می شود برای 

سرپرستی کاروان ایران از گزینه هایی همچون علی 
رغبتی و اصغر رحیمی نام برده می شود. رغبتی در 
تمام سفرهای اخیر کاروان های ایران حضور داشته 
و ســفرهای وی  در کنار ســفرهای اعضای هیئت 
اجرایی گذشته بارها مورد انتقاد رسانه  ها قرار گرفته 
بود. اصغر رحیمی نیز سرپرســت کاروان ایران در 
المپیک ریو و بازی های کشورهای اسالمی در قونیه 
بوده و بارها نیــز به عنوان معــاون کاروان ایران در 

رویدادهای مختلف حضور داشته است. 

چهکسانیشانسریاستآکادمی،مرکزنظارتوسرپرست
کاروانایرانرادارند؟

تمجیدنشریهمادریدیازستارهبارسلونا
نشریه مادریدی از ستاره لهستانی بارسلونا در لیگ قهرمانان اروپا تمجید کرد. نشریه »موندو دپورتیوو« 
در این زمینه، نوشت: او سومین گلزن برتر تاریخ لیگ قهرمانان اروپا با )86( گل از بین کسانی که حداقل 
40 بازی انجام داده اند، به طور میانگین از مسی و کریستیانو رونالدو با ضریب گلزنی)0.81( باالتر است. 
رابرت لواندوفسکی که در حال حاضر با 5 گل در 4 بازی در صدر جدول گلزنان اللیگا قرار دارد، اولین بازی 
خود را در لیگ قهرمانان اروپا به عنوان بازیکن بارسا انجام خواهد داد. قهرمان سال 2020 و بهترین گلزن 
آن دوره با )15گل( با بایرن در لیگ قهرمانان اروپا شخصیت خاصی دارد. تنها کریستیانو رونالدو )140( 
و لئو مسی )125( از 86 گل او در این رقابت ها فراتر رفته اند.میانگین جهانی»لواندوفسکی« نه تنها بهتر 
از بازیکن رئال مادرید، آخرین گلزن برتر لیگ قهرمانان اروپا با 15 گل است. از بین کسانی که حداقل 40 
بازی انجام داده اند، بنزما  میانگین گلزنی )0.60( در هر بازی را دارد. البته ارلینگ هالند رکورد لواندوفسکی 

را شکست داد چون میانگین گلزنی )1.25(، با 25 گل در 20 بازی را دارد.

دستمزدپردرآمدترینفوتبالیستتاریخچقدراست؟
نشریه »نیویورک تایمز« در گزارشی به افشای جزییات قرارداد جدید کیلیان امباپه، ستاره فرانسوی پاری 
سن ژرمن پرداخت که او را به پردرآمدترین بازیکن دنیا تبدیل کرده است.نشریه آمریکایی نوشت: پاری 
سن ژرمن امباپه را به پردرآمدترین در تاریخ تبدیل کرد. او در هر فصل چند میلیون دالر درآمد دارد؟ اگرچه 
در بازار نقل و انتقاالت تابستانی انتقال کیلیان امباپه از پاری سن ژرمن به رئال مادرید قریب الوقوع به نظر 
می رسید؛ اما این بازیکن فرانسوی قرارداد خود را با باشگاه پاریسی تا سال 2025 تمدید کرد.هر چند  پول 
شرطی نبود که وزنی فراتر از ورزش داشته باشد ولی  این مهاجم با استعداد پول را ترجیح داد. این قرارداد 
او را به پردرآمدترین فوتبالیست تاریخ تبدیل کرد.روزی که کیلیان پیراهن PSG برای تمدید قراردادش 
را به دست گرفت و اعالم کرد که با این باشگاه تمدید می کند، شایعات در مورد قیمت قرارداد او و همچنین 

شرایط مربوط به قدرت، درخواست های ویژه و نقش او در رختکن آغاز شد.

جدالسعودی-اماراتیبرایشکارمنچستریونایتد
 عربستان و امارات برای خرید باشگاه منچستر یونایتد وارد عمل شدند.نشریه »دیلی میل« انگلیس خبر 
داد خانواده گلیزرها قصد فروش باشگاه منچستر یونایتد دارد و برای فروش این باشگاه بزرگ قیمتی 
را تعیین کردند. طبق گزارش رســانه انگلیس، خانواده متمول آمریکایی برای فروش منچستر یونایتد 
مبلغ ۳.7 میلیارد پوند را تعیین کردند.به همین خاطر امیر دبی وارد عمل شده و قصد دارد باشگاه مشهور 
انگلیسی را خریداری کند. البته دبی تنها مشتری منچستر نیست بلکه گفته می شود محمد بن سلمان 
ولیعهد عربستان هم برای خرید این باشگاه دوباره اقدام خواهد کرد.پیش از این بن سلمان برای خرید 
منچستر یونایتد اقدام کرده بود ولی پرونده های حقوق بشــری این شاهزاده سعودی در محافل بین 
المللی باعث شد تا نتواند این باشگاه بزرگ را خریداری کند و در نهایت به خرید باشگاه نیوکاسل رضایت 
داد.پیش از این باشگاه منچستر سیتی توسط شاهزاده اماراتی خریداری شده بود و طی 10 سال گذشته 

با مالکیت اماراتی ها تیم دوم شهر منچستر افتخارات زیادی کسب کرد.

»توخل«ازهدایتچلسیبرکنارشد
باشــگاه چلســی اعالم کرد که با توماس توخل، مربی آلمانی، قطع همکاری کرده است. گزارش 
»ورزش سه«، چلسی در اولین دیدار از مرحله گروهی لیگ قهرمانان به مصاف دینامو زاگرب رفت 
و در کمال ناباوری با نتیجه 0-1 برابر این تیم شکست خورد. نتایج ضعیف چلسی در چند هفته اخیر 
و شکست در بازی اخیر  برابر حریفی نه چندان قدرتمند باعث شد که مدیران این باشگاه تصمیم به 

برکناری توخل از سمتش به عنوان سرمربی چلسی بگیرند.
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خط چهارم اتوبوس های تندرو و ترکیبی اصفهان به بهره برداری رسید؛

بهره برداری با چاشنِی خبرهای خوش حمل و نقلی
روز گذشــته خط چهارم اتوبوس های تنــدرو و پایانه 
ترکیبی جی با حضور شهردار، رییس و اعضای شورای 

اسالمی شهر اصفهان به صورت رسمی به بهره برداری رسید.
خط اتوبوس تندرو از سه راه درچه در غرب اصفهان تا پایانه جی در شرق 
به طول ۱۸ کیلومتر به عنوان چهارمین خــط BRT اصفهان با اعتباری 

بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان مورد بهره برداری قرار گرفت.
مســیر چهارمین خط BRT از پایانه جی خیابان های هشت بهشــت 
شرقی، هشت بهشت غربی، فرشادی، بلوار هشت بهشت، میدان امام 
حسین )ع(، شمس آبادی، شیخ بهایی، آتشگاه تا سه راه درچه است؛ 
همچنین برای اجرای این طرح از ظرفیت ها و زیرســاخت های پایانه 
مسافربری جی به عنوان محور طرح خط اتوبوس تندرو شرقی-غربی 
اصفهان برای استفاده شــهروندان، مسافران و گردشــگران استفاده 

شده است.
خط چهارم اتوبوس های تندرو و تسهیل تردد دانشجویان 

 مدیرعامل شــرکت واحــد اتوبوســرانی اصفهان و حومه در مراســم 
بهره برداری رسمی از خط چهارم اتوبوس تندرو، گفت: از ویژگی های مهم 
خط چهارم تالقی با خط مهم مسیر جی و بزرگمهر است که فرصت خوبی 

را برای تردد دانش آموزان و دانشجویان فراهم می کند.
روحانی اضافه کرد: خط چهارم اتوبوس تندرو جزو ۱۲ خط مصوب شهر 
اصفهان اســت که مدتی به صورت آزمایشــی بهره برداری شد و  به طور 

رسمی مورد بهره برداری قرار گرفت.
وی با اشاره به همکاری مناطق شــهری اصفهان در ایجاد خط چهارم 
اتوبوس تندرو، افزود: با توجه به اینکه در آستانه ماه مهر و سال تحصیلی 
جدید قرار داریم، این خــط با دو خط دیگر اتوبوس در دو نقطه شــهر 
تالقی دارد که تبادل سفر برای دانشجویان جهت حرکت به سه دانشگاه 

اصفهان، صنعتی و آزاد خوراسگان را آسان تر می کند.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه با بیان اینکه این 
خط دومین خط شرقی _ غربی اتوبوس در شهر اصفهان است که از محور 
مرکزی شهر عبور می کند، تصریح کرد: از ویژگی های این خط تالقی آن 
با خط مهم مســیر جی و بزرگمهر اســت که فرصت خوبی را برای تردد 

دانش آموزان و دانشجویان فراهم می کند.
خبرهای خوش مدیرعامل سازمان پایانه ها برای مردم

ابوالفضل توکلی، مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری 
اصفهان هم در این مراســم گفت: ایجاد پایانه ترکیبی جی در راستای 
ایجاد هم افزایی و مشــارکت در دوره ششم شــورای اسالمی شهر و با 

تاکید مدیریت شهری اصفهان انجام شده است.

وی با بیــان اینکه هــدف از اجرای این طــرح تســهیل در رفت و آمد 
شــهروندان از مناطق شرقی، شــمالی، جنوبی و مرکزی شهر به غرب 
اصفهان است، افزود: در این راستا از ظرفیت ها و زیرساخت های پایانه 
مسافربری جی به عنوان محور طرح خط اتوبوس تندروی شرقی-غربی 
اصفهان برای استفاده شــهروندان، مسافران و گردشــگران استفاده 
شــده اســت؛ در واقع این پایانه به صورت ترکیبــی، همزمان ظرفیت 

خدمت رسانی به مسافران شهر و استان های همجوار را دارد.
مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شــهرداری اصفهان با بیان 
اینکه در کنار راه اندازی پایانه جی، خط چهارم اتوبوس تندرو نیز آغاز به کار 
می کند، تصریح کرد: مرکز معاینه فنی موتورسیکلت نیز برای اولین بار 

در کشور در اصفهان راه اندازی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: راه اندازی معاینه فنی »سی ان جی«هم در راستای 
تســهیل در خدمات حمل ونقلی در دســتور کار قرار دارد که در آینده ای 

نزدیک افتتاح خواهد شد.
مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان اظهار کرد: 
در آینده ای نزدیک پایانه اندیشه در مرز مشترک حریم شهر درچه در 
شهرستان خمینی شهر افتتاح خواهد شد تا شاهد فعالیت پایانه های 

ترکیبی در خدمات حمل ونقل باشیم.

BRT پیش بینی جابه جایی روزانه 2۵ هزار مسافر با خط چهارم
معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار اصفهان در مراسم بهره برداری از 
پروژه های حمل ونقل عمومی و به طور ویژه خــط چهارم BRT  اظهار 
کرد: شاهد افتتاح دو پروژه حمل ونقل همگانی بودیم که نفع آن برای 
JLHL شهروندان است. حق شناس با بیان اینکه ۱۲ خط اتوبوس تندرو 
برای شهر اصفهان پیش بینی شده که نخستین خط آن در سال ۱۳۹۰ 
راه اندازی شده است، اظهار کرد: چهارمین خط BRT به صورت رسمی 

به عنوان خط شرقی - غربی به صورت رسمی به بهره برداری رسید.
وی تاکید کرد: افتتاح این دو پروژه از نمادهای همگرایی شهری است و 
با اینکه قراردادهای آن در دوره قبل مدیریت شهر بسته شده است، اما 

ذی نفعان بسیاری برای تحقق آن در این دوره دخیل بودند.
معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار اصفهان با بیان اینکه پیش بینی 
می شود خط چهارم BRT در آینده روزانه ۲۵ هزار مسافر را جابه جا کند، 
گفت: این خط از پایانه ترکیبی درون شــهری و برون شهری جی آغاز و 
پس از عبور از خیابان های هشت بهشــت شرقی، هشت بهشت غربی، 
فرشادی، میدان امام حسین )ع(، خیابان شــیخ بهایی و آتشگاه به 

پایانه سه راه درچه ختم می شود.

وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح طی ۱۰ سال عمر بهره برداری، ۱۵۰ 
 BRT میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است، افزود: برای خط چهارم
به ازای هر ســفر دو هزار تومان هزینه ســرمایه گذاری است که قیمت 
بلیت این خط نشانگر آن است که ۲۰ درصد هزینه را مردم و ۸۰ درصد را 

شهرداری و دولت تقبل می کند.
حق شناس تصریح کرد: اگر این عدد و رقم را با مترو مقایسه کنیم، آنچه 
هزینه می شود نزدیک به پنج درصد است که نشان می دهد تا زمانی که 
خطوط مترو تکمیل می شود، توســعه خطوط اتوبوس تندرو می تواند 

وظیفه حمل ونقل را بر عهده بگیرد.

600 اتوبوس از ابتدای مهرماه به ناوگان اضافه خواهد شد
محمد نورصالحی در آیین بهره برداری از خط چهار »بی آر تی« اصفهان 
با تقدیر از عوامل راه اندازی خط چهارم »بی آرتی« و تســهیل روند تردد 
مسافران اظهار داشت: کمک به تسهیل تردد مردم یکی از سفارش های 
تاکیدی در برنامه ریزی شــهری بوده و همکاری در حوزه یک کار خیر 

تلقی می شود. 
وی افزود: ۳۵ درصد بودجه شــهرداری اصفهان صــرف حمل و نقل 
عمومی شده و هرکاری که الزم است باید برای سرآمد بودن شهر انجام 
داد. رییس شورای شــهر اصفهان با بیان اینکه سال های گذشته هزار 
و ۲۰۰ دستگاه ناوگان اتوبوســرانی فعال بوده و در دوران کرونا به نصف 
رسیده بود، گفت: اکنون با حجم زیادی از مسافر برای استفاده از ناوگان 
اتوبوس رانی مواجه هستیم که ۶۰۰ اتوبوس از ابتدای مهرماه به ناوگان 
اضافه خواهد شــد و ۱۷۰ اتوبوس با کمک دولت خریداری شد. وی با 
اشاره به ضرورت توســعه حمل و نقل ریلی، تصریح کرد: برنامه ریزی 
شده که سرفاصله خط یک مترو به ویژه در ابتدای مهرماه کاهش پیدا 

کند و برای توسعه آن بر همین منوال اهتمام ورزند.
نورصالحی، نوسازی ناوگان تاکسی را از دیگر برنامه ها عنوان کرد وگفت: 
طی جلسات متعددی نوسازی ۵۰۰ دســتگاه تاکسی تا پایان سال در 

دستور کار قرار گرفت.
وی، باالبردن فرهنگ ترافیکی مردم و استفاده از وسایل نقلیه را وظیفه 
شهرداری و پلیس راهور دانست و افزود: با کمترین هزینه و بیشترین 

بازدهی می توان برای باالبرد فرهنگ ترافیکی اقدام کرد.
رییس شورای شهر اصفهان ادامه داد: سیستم هوشمند اطالع از ناوگان 
اتوبوســرانی مردم را کنجکاو می کند که صحت سنجی کنند و در صورت 
اطمینان از مدت زمان رفت وآمد اتوبوس و نزدیک ترین خط حمل و نقل 

از خودروی شخصی کمتر استفاده می کنند.

مدیر منطقه ۱۵ شــهرداری اصفهان از آزادســازی 
صددرصد امالک فاز نخســت و ۸۰ درصد فاز دوم 

رینگ چهارم شهر خبر داد.
هوشــنگ نظری پور با اعالم این خبــر گفت: یکی 
از مســائل اثرگذار بر روند پیشــرفت پــروژه حلقه 
حفاظتی شهر اصفهان و کمربند شمالی خوراسگان 
توافق با مالکان اراضی و امالک موجود در مســیر 
طرح برای آزادسازی است که در این راستا جلسات 

فشرده توافق با مالکان در حال برگزاری است.

وی با بیان اینکــه ۳۲۷ هزار مترمربع، مســاحت 
کل عرصه و اعیان در مســیر رینگ چهارم اســت 
که شامل ۲۹۰ ملک می شــود، افزود: تاکنون ۱۳۶ 
ملک با مساحت بیش از ۲۴۴ هزار مترمربع مورد 
توافق جهت آزادسازی قرار گرفته است. نظری پور 
با بیان اینکه در مسیر رینگ چهارم حدفاصل تقاطع 
غیرهمسطح قهجاورستان تا زیرگذر بهاران به صورت 
کامل آزادســازی شده اســت، خبر داد: بر اساس 
توافقات صورت گرفته بیش از ۸۰ درصد فاز دوم از 
کیلومتر ۲.۴ تا ۴ رینگ چهارم حفاظتی در محدوده 

بهاران تا محله دهنو آزادسازی شده است.
وی ادامــه داد: قســمت متراکــم و پرحجــم 
آزادسازی ها در محدوده ۶۰۰ تا ۲۴۰۰ متر از انتهای 

مجموعه پل های سردار ســلیمانی، ورودی محله 
قلعه نو، محله خاتون آباد تــا محله دهنو قرار گرفته 
که انواع کاربری های مســکونی، تجاری، کارگاهی، 
کشــاورزی، انبار و زمین های بایر به مســاحتی در 

حدود ۵۰ هزار متر مربع را شامل می شود . 
 مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان با اشاره به روند 
پروژه کمربند شــمالی خوراســگان، گفت: کمربند 
شــمالی به موازات خیابان جی از پل اطشاران در 
بزرگراه شــهید آقابابایی تا میدان سلمان طراحی 
شده است که احداث آن عالوه بر اینکه باعث خروج 
تعدادی از خیابان های منطقه ۱۵ از بن بست و اتصال 
به این کمربند می شود، تاثیر بسزایی در کاهش بار 

ترافیکی خیابان جی خواهد داشت.

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان خبر داد:

آزادسازی 80 درصد از فاز دوم رینگ چهارم

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و کاالی شهرداری اصفهان تاکید کرد:

ضرورت دریافت باربرگ برای رانندگان خودروهای باربری
 مدیرعامــل ســازمان مدیریت حمل و نقــل بــار و کاالی شــهرداری اصفهان گفــت: رانندگان 
 خودروهای باربــری به منظور دریافــت باربرگ و همچنین افزایش ســهمیه ســوخت نیازمند
  اخذ پروانه اشــتغال یک ســاله از ســوی ســازمان حمل و نقل بــار و کاال هســتند.به گزارش

  اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری اصفهان، ســید علی عبداللهی با اعالم این خبر اظهار کرد: 
  پروانه اشتغال مجوزی اســت برای اشــتغال در زمینه حمل بار توسط شــخص حقیقی واجد

  شــرایط که تحت پوشــش یکی از شــرکت ها و موسســات مجاز حمل و نقل بار درون شهری 
شهرداری اصفهان است.

وی با اشــاره به اینکه اعتبار این پروانه به مدت یک سال است، خاطرنشان کرد: به همین منظور 
سازمان بار ۲۶ شرکت زیرمجموعه فعال در سطح شهر دارد که رانندگان می توانند با مراجعه به یکی 
از این شرکت ها، نسبت به ثبت نام در سامانه مدیریت مرکزی حمل و نقل درون شهری و حومه 

ای و همچنین سامانه حمل و نقل بار اقدام کنند.
عبداللهی با بیان اینکه آمار رانندگان ثبت نام شده در ۵ ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته 
روند افزایشی داشته است، گفت: پس از دریافت این پروانه مالکین و رانندگان  می توانند با ثبت 
بارنامه در سامانه محل بار از سهمیه سوخت بیشتری بهره مند شوند. به گفته وی، همچنین برای 
دریافت مجوز تردد در محدوده طرح ترافیک و همچنین اشتغال  در سطح شهر اصفهان داشتن 
این پروانه الزامی است.مدیرعامل ســازمان مدیریت حمل و نقل  بار و کاالی شهرداری اصفهان 
خاطرنشــان کرد: رانندگان خودروهای باربــری می توانند جهت ثبت نــام و دریافت باربرگ به 
شرکت های مورد تایید سازمان از قبیل گویاسپهر اسپادانا، سیمرغ ترابر جی،  تیدا ترابر صفاهان، 
اصفهان بار پارتاک، پاسارگاد گشت اصفهان، راه فرهنگ فرزانگان  و دیگر شرکت هایی که به صورت 

مجاز در این زمینه فعالیت می کنند، مراجعه فرمایند. 

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان خبر داد:

 تملک و آزادسازی پارک شاداب با اعتباری
 بالغ بر 10 میلیارد تومان

 مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز شــهرداری اصفهــان از تملک و آزادســازی پارک
 شــاداب واقع در خیابان کاشــانی با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان در منطقه یک شــهرداری 
اصفهان خبر داد.به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری اصفهــان، مجید عرفان منش 
درباره اقدامات انجام شده در منطقه یک شهرداری اصفهان گفت: ساماندهی پارک الزهرا، پارک 
فردوس، پارک ِشیش، پارک حمام دوقلو، پارک محلی شــیخ بهایی، فضای سبز خیابان طیب 
و فضای ســبز خیابان باب الرحمه با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد تومان در منطقه یک شــهرداری 

اصفهان در حال انجام است.
 وی  افــزود: احداث فضــای ســبز در محــدوده چهارراه شــمس آبــادی، خیابــان مطهری 
 و اطراف ســاختمان جهان نمــا نیز در حال انجام اســت که تا پایان ســال آماده بهــره برداری
  خواهد شــد.وی از توســعه سیســتم های قطــره ای مــادی تیــران و ترمیم سیســتم بابلر

  خیابان های جهــاد و فروغی به عنــوان دیگر فعالیت های ســازمان پارک ها و فضای ســبز در 
 منطقه یک خبــر داد و اظهــار کــرد: همچنین شــبکه توزیع آب میــدان جمهوری تــا خیابان
  کاشــانی و خیابان فروغی تا خیابان پنــج رمضان با اعتبــار بیش از ۵ میلیــارد تومان در حال
  انجام اســت.مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز شــهرداری اصفهان خاطرنشان کرد:
  تملک و آزادســازی پارک شــاداب واقــع در خیابان کاشــانی با اعتبــاری بالغ بــر ۱۰ میلیارد

  تومان انجام شــده و احداث آن با هزینه ۵ میلیارد تومان در حال انجام اســت که تا آخر امسال 
به بهره برداری می رسد.

اخبار

اعزام 600  نیروی داوطلب 
مرکز بهداشت اصفهان به 

مناطق مرزی

خبر روز

مدیر روابط عمومی مرکز بهداشــت استان 
اصفهان از اعــزام نیروهــای داوطلب مرکز 
بهداشت و دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان 
به مناطق مرزی خبر داد و گفت: این نیروها 
از روز چهارشنبه ۱۶ شــهریورماه اعزام شده 
و تا دو روز پس از اربعیــن در مناطق مرزی 

خدمت رسانی می کنند.
کیومرث طالبی در گفت وگو با ایســنا، درباره 
نیروهای اعزامــی به مناطق مــرزی برای 
خدمت رســانی به زائران اربعین، اظهار کرد: 
به درخواســت اســتاندار، مرکز بهداشت و 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان فراخوانی 
جهت ثبت نام نیروهــای داوطلب تحت نظر 

مرکز بهداشت استان اعالم شد.
وی افزود: در فراخوان اعالم شــده ۶۰۰ نفر 
در قالب تیم های مختلف پزشــک و پرستار 
داوطلب شــدند، اما بر اســاس  نامه ای که 
از ســوی وزیر بهداشت ابالغ شــد، ما باید 
نیروهــای بهداشــت محیــط و مبــارزه با 
بیماری ها را اعزام می کردیم. همچنین باید 
همراه با کل موکب های اصفهان که عازم  سفر 

هستند نیرو اعزام کنیم.
مدیر روابط عمومی مرکز بهداشــت استان 
اصفهــان با بیــان اینکه عالوه بــر نیروهای 
بهداشت محیط، ۶ نفر از نیروهای تخصصی 
بازرس از مرکز بهداشــت اســتان همراه با 
گروه های مختلف عتبات عالیات، نیروهای 
انتظامــی و گروه هــای فرهنگــی حضــور 
دارند، گفت: بازرســان به صــورت ۶ گروه در 
مســیرهای مختلف زائــران در حال حرکت 
هســتند. همچنیــن از بین افــراد اعزامی، 
 یک نفر متخصــص زنان در موکــب بانوان

 مستقر است.
 وی درباره زمــان اعزام داوطلبــان توضیح

  داد: اعــزام نیروهــای مرکــز بهداشــت و 
 دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان از روز

 چهارشنبه ۱۶ شــهریور آغاز شده و تا دو روز 
پس از اربعین در مناطق مرزی خدمات ارائه 

خواهند کرد.

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت متروی منطقه اصفهان اعالم کرد: پویش عفاف و حجاب تحت عنوان »فرشتگان سرزمین من« به مدت شش روز تا 
پایان شهریورماه میهمان سه ایستگاه متروی اصفهان می شود.به گزارش ایمنا، روابط عمومی و امور بین الملل شرکت متروی منطقه اصفهان اعالم کرد: این 
شرکت به منظور تشویق و ترغیب بانوان به رعایت حجاب اسالمی در شــهر، به ویژه مکان های عمومی مانند مترو و همچنین ترویج فرهنگ عفاف و حجاب 
در میان جوانان، اقدام به برگزاری پویش »عفاف و حجاب« در سه ایستگاه منتخب متروی اصفهان کرده است.این پویش که با عنوان »فرشتگان سرزمین 
من« در اصفهان هم راستا با سایر شهرهای کشور از مترو آغاز به کار کرده است، هیچ محدودیت سنی برای عضو شدن در این گروه ها ندارد و تنها کافی است 
که مدیر گروه آن حداقل ۱۵ سال داشته باشد.پویش »فرشتگان سرزمین من« در فضای مجازی تحت عنوان دختران چادری فعالیت دارد که بیشتر افراد 
فعال در گروه های آن نوجوانان و زنان در رده های ســنی ۱۰ تا ۵۰ هســتند.این پویش با هدف ارتقای فرهنگ عفاف و حجاب، ترویج امربه معروف و نهی از 
منکر، پاسخ به شبهات، تولید محتوا، فراخوان مسائل روز، ارتقای سواد رســانه ای بانوان و معرفی الگوی سبک زندگی اسالمی شکل گرفته و تاکنون در ۱۰۰ 

شهرستان این پویش شکل گرفته است.

»فرشتگان سرزمین من« میهمان متروی اصفهان می شوند

اعزام تیم های 
خدماتی شهرداری 

اصفهان به کربال
ســه دســتگاه رنومیــدالم 
دوکابین با تجهیــزات کامل با 
۱۷ نیروی مجرب، ۵۰ نفر جهت 
خدمت رســانی به موکب های 
شهر اصفهان و نظافت شهر کربال 
و ۲۴ دستگاه اتوبوس همراه با 
راننده  جهت خدمت رسانی به 
زائران اربعین حسینی به کربال 

اعزام شدند.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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برای اجرای طرح تحویل اضطراری گذرنامه های زائران اربعین  به منظور خدمات 
رسانی بهتر و تسریع در ارائه خدمت به هموطنان، تمامی ادارات پست شهرستان ها 
ونواحی پستی اصفهان با افزایش شیفت های کاری از ساعت  7صبح الی 16 و 
در روزجمعه 18شــهریور تا ساعت 13به صورت کشــیک در حال پاسخگویی به 

زائرین اربعین ابا عبدا... الحسین علیه السالم هستند و موزعین نیز در روز جمعه 
18شهریور آماده  توزیع و تحویل گذرنامه های هم استانی های گرامی خواهند بود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل پست استان اصفهان ، مدیر کل و رییس ستاد 
اربعین پســت با حضور در واحد های توزیع و باجه های معطله پســت استان 
اظهار داشت:  جهت پاسخگویی و پیگیری درخواست گذرنامه تعداد باجه های 
پاسخگویی در نواحی پستی اســتان افزایش یافت و این باجه ها تا ساعت 16 
مشغول خدمت رسانی هســتند. حمید باقری با  بیان اینکه ازاول تیرماه جاری 
تاکنون تعداد 195879فقره  گذرنامه وارد اســتان و توزیع شده است، افزود: در 
مدت زمانی که تا اربعین حسینی پیش رو داریم، همکاران ما به صورت نذر خدمت 
مشغول رهسپاری وتوزیع گذرنامه های همشهریان هستند .مدیر کل پست استان 
اصفهان  با بیان اینکه یکی از مهم تریــن دغدغه ها و نگرانی های زائرین در طول 
سفر گم شدن اشیا و لوازم شان اســت، افزود: با ارتقای سامانه »پست یافته« 
و افزایش قابلیت های این خدمت پســتی، در موکب های مستقر در مرزهای 
خروجی و موکب های مستقر در کشور عراق به زائرین فرم ثبت مشخصات داده 
می شود که با چســباندن برچســب  مربوطه می توانند لوازم مفقودی خود را در 
صورت پیدا شــدن، رهگیری و دریافت کنند.وی تصریح کرد: به منظور خدمات 
رسانی بهتر و تسریع در ارائه خدمت به هم استانی های گرامی، سامانه پاسخگویی 

4140 آماده پاسخگویی به سواالت مردم است .

مدیر بازاریابی و فروش داخلی ذوب آهن اصفهان گفت: ذوب آهن اصفهان در 
زمینه حمل و نقل ریلی، دین خودش را به کشور ادا کرده و تاکنون حدود 115 هزار 

تن ریل تولید و به 60 مصرف کننده، عرضه کرده است. 
محمدرضا کجباف در حاشیه نمایشــگاه فوالد و متالورژی اصفهان، اظهار کرد: 
مطابق با سیاســت های دولت، طرح نهضت ملی مســکن در حال اجراست، 
بنابرایــن ذوب آهن اصفهان این آمادگــی را دارد که با ســبد متنوع محصوالت 

ساختمانی استاندارد، در این طرح ماندگار نقش آفرینی داشته باشد.   
وی افزود: در رویکرد جدید شرکت، تولید محصوالت با ارزش افزوده باال به صورت 
ویژه دنبال می شود که یکی از مهم ترین آنها تیرآهن بال پهن است و هم اکنون از 

سایز 14 تا 30 تولید و عرضه می شود. 
مدیر بازاریابی و فروش داخلی ذوب آهن اصفهان تاکید کرد: این محصوالت در 
سبک سازی، مقاوم و ایمن سازی ساختمان تاثیر بسزایی داشته، بنابراین تولید 

سایزهای باالتر از آنها در برنامه قرار دارد.
 مدیر بازاریابی و فروش داخلی ذوب آهن اصفهان به تولید محصول ریل در ذوب 

آهن اصفهان اشاره کرد و گفت: در سال های گذشته سبد ریل تولیدی کارخانه تنوع 
بسیاری یافت و این محصول استراتژیک در محورهای ریلی گوناگون کشور نصب 
شــد و در حال حاضر نیز ریل معدن را تولید و به بازار عرضه کردیم که با استقبال 

بسیار خوبی همراه شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: در راستای احیای کارخانه ریسباف، 
این اداره کل همواره مدافع طرح هایی اســت که موجبات ارائه خدماتی بزرگ و 

ماندگار برای شهر، کشور و فرهنگ می شود.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی )اصفهان(؛ در پی انتشار خبری 
پیرامون آمادگی شهرداری اصفهان برای تبدیل کارخانه ریسباف به موزه و اظهارات 
بیان شده در این رابطه، علیرضا قاری قرآن مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان 
اظهار کرد: کارخانه ریسباف میراث ماندگار صنعت و تاریخ ایران است که در قسمت 
جنوب شرقی زاینده رود و پل تاریخی سی و سه پل و در ضلع شرقی چهارباغ باال 

واقع شده است.
وی افزود: این کارخانه حاصل برنامه ریزی و سرمایه گذاری عده زیادی از مردم شهر 
بوده و محصول کار و سرمایه جمعی مردم اصفهان به شمار می آید، از این رو حفظ 

و نگهداری آن بسیار حائز اهمیت است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه كاربری كارخانه ريسباف در 
طرح تفصيلی مصوب شــهر، به عنوان »خدمات شهری« در نظر گرفته شده بود 
گفت: در طرح بازنگری طرح تفصيلی، با عنوان »خدمات عمومی« لحاظ شــده 

که با توجه به ابالغ آلبوم نقشه ها در حال حاضر این کاربری مالک عمل است.
وی با اشاره به چشم انداز ریســباف اذعان داشت: در نظر است مجموعه کارخانه 
ریسباف به عنوان یک اثر واجد ارزش در زمینه های معماری، فرهنگی و اجتماعی 
)خاطره جمعی( با تنوعی از کاربری هــای فرهنگی، تفریحی و جهانگردی، احیا 

شود و به عنوان یک فضای شهری منســجم و هم پیوند با شهر مورد توجه مردم، 
فرهنگ دوستان و حافظان بناهای با ارزش معماری قرار گیرد و پذیرای انبوهی از 

بازدیدکنندگان داخلی و خارجی باشد.
قاری قرآن خاطرنشان کرد: مجموعه کارخانه ریسباف در تملک بانک ملی است و 
براساس توافق نامه  ای در سنوات قبل، برای حفظ این اثر ارزشمند توسط شرکت 
بازآفرینی شــهری ایران و نمایندگی اداره کل راه و شهرسازی استان مقرر شد به 
تملک وزارت راه و شهرسازی درآید که در صورت انجام تعهدات طرفین )شرکت 
بازآفرینی شهری ایران و بانک ملی(، این شرکت متولی اصلی و تصمیم گیرنده 
نهایی در این رابطه می شود بنابراین در این خصوص نیاز مبرم به برگزاری جلسات 
مختلف از جمله هم اندیشی و عمل به مصوبات جلسات از سوی طرفین از بدیهیات 
ایجابی و ضروری است تا در قامت درخواســتی مبتنی بر ضابطه و در چارچوب 

قوانین مربوطه، مسائل پیگیری شود.
وی ادامه داد: اداره کل راه و شهرســازی اســتان اصفهان همســو با سیاســت 
گذاری های مربوطه همواره مدافع طرح هایی اســت که موجبات ارائه خدماتی 
بزرگ و ماندگار برای شهر، کشور و فرهنگ می شود  و در رابطه با کارخانه ریسباف، 
به منظور دستیابی به راه حل های برون رفت از مشکالت پیرامون آن، جلسه ای را در 
ایام پایانی سال 1400 در دفتر مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران هماهنگ و 
با حضور نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی، رییس شورای اسالمی 

شهر و شهردار اصفهان بررسی های الزم به عمل آمد.

 مدیر کل پست استان :

پست استان با تمام توان و ظرفیت در خدمت زائرین اربعین 

در توزیع به موقع گذرنامه هاست  

مدیر بازاریابی و فروش داخلی ذوب آهن اصفهان عنوان کرد:

عرضه حدود ۱۱۵ هزار تن ریل ذوب آهن به ۶۰ مصرف کننده

دانشگاه آزاد اصفهان؛ میزبان بیش از ۱۰ هزار داوطلب آزمون

 نظام مهندسی

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان مطرح کرد:
چشم انداز کارخانه ریسباف؛ ایجاد فضای شهری هم پیوند با شهر

نشست تجربه شهرسازی با حضور معاونان شهرسازی و معماری شهرداری 
ها و رؤســای کمیســیون های معماری و شهرسازی شــوراهای اسالمی 
شهرهای استان اصفهان به میزبانی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری 
اصفهان و کمیســیون معماری و شهرسازی شورای اســالمی شهر اصفهان  

برگزار شد.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان از برگزاری نخستین  نشست 
مشترک معاونان شهرسازی و معماری شهرداری های و رؤسای کمیسیون 
های معماری و شهرســازی شوراهای اسالمی شــهر های استان اصفهان 
به میزبانی معاونت شهرسازی و معماری شــهرداری اصفهان و کمیسیون 
معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان خبر داد و گفت: در این 
نشست مسائل و مشــکالت مرتبط با حوزه شهرسازی و معماری و دغدغه 
هایی که در شــهرها وجود دارد، مطرح شد و پیرامون مســائلی که به نوعی 
در بین همه شهرها مشترک هســتند از قبیل مسائل داخلی شهرداری ها و 
همچنین دیگر دستگاه های مرتبط با شهرداری و به طور مشخص در حوزه 
شهرســازی و معماری بحث و گفت وگو شد و مســائل به اشتراک گذاشته 
شد و همه اعضا  پیشــنهادها و راهکارهای خود را برای ارتقای کیفی و کمی 

خدمات و تسریع و تسهیل در خدمت رسانی به شهروندان ارائه دادند.

وحید مهدویان این  نشست را برای شهرها و مدیریت های شهری یک میز 
تجربه دانست و گفت: از دســتاوردهای این میز تجربه می توان به تشکیل 
کمیته های تخصصی اشاره کرد که شــامل کمیته تخصصی توسعه شهری 
و حقوق شــهری، کمیته تخصصی ضوابــط و مقررات شهرســازی، کمیته 
تخصصی شهرســازی الکترونیک و کمیته تخصصی ارتباط با دستگاه ها و 
نهادهای ذی ربط است.  مســئوالن و اعضای این کمیته ها از بین حاضران 
انتخاب و شــرح وظایف و دســتور کار این کمیته ها مشــخص و مقرر شد 
جلسات کمیته ها به صورت مستمر برگزار و مسائل روز شهرها در این کمیته 
ها مطرح شــود و برای آنها راهکارهای  مناســبی با خــرد جمعی تعیین و 
تبیین شود تا با  وحدت رویه در کلیه شهرها توسط شهرداری ها اعمال شود. 
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان  در پایان افزود: ما امیدواریم با 
مشارکت حداکثری همه شهرداری ها و شوراهای اسالمی شهر های استان 
و همچنین حمایت مدیریت ارشد شــهری، میز تجربه  بتواند برای مسائل 
و مشکالتی که همه شهرهای اســتان به نوعی با آنها درگیر هستند، راه گشا 
باشد و نتیجه این  نشســت ها و  کمیته ها در نهایت به نفع مردم تمام شود 
که در این صورت میز تجربه می تواند برای دیگر شهرها و استان های کشور 

الگوی مناسبی محسوب شود.

مراســم امضای تفاهم نامه همکاری بین شــرکت نفت ســپاهان و اتحادیه 
فروشندگان الستیک، فیلتر و تعویض روغن تهران  به منظور عرضه مستقیم روغن 

موتور اسپیدی در تهران و در ساختمان این اتحادیه برگزار شد.
 در این مراسم که  محمد امیرنیکو همت مدیر عامل شرکت نفت سپاهان ، محمد 
زین العابدینی رییس هیئت مدیره شرکت نفت سپاهان، محمدجواد نظرزاده 
مدیرکل دفتر خدمات آماد و توزیع وزارت صنعت، معدن وتجارت،احمد هاشمی 
مدیر عامل شرکت کیمیا اسپیدی قشم و محمد آل سارا رییس اتحادیه الستیک، 
فیلتر و تعویض روغن تهران حضور داشــتند، شعبه عرضه مستقیم محصوالت  
شرکت نفت ســپاهان در این اتحادیه با هدف شفاف سازی، کاهش هزینه ها، 

حذف واسطه ها و دسترسی بهتر مصرف کنندگان نیز راه اندازی شد.
مدیر عامل شرکت نفت سپاهان در این مراســم طی سخنانی گفت: برای حل 
مشــکل التهاب قیمت روغن موتور در بازار، به افزایــش تولید و توزیع مویرگی 
محصوالت اقدام کردیم و همین مسئله موجب شــد که تا حد زیادی موضوع 
التهاب قیمت سر و سامان پیدا کند. نیکوهمت با بیان این که 204 شرکت تولید 
کننده خرد و عمده روغن موتور و فرآورده های آن در کشور هستند، گفت: از این 
تعداد 4 پاالیشــگاه اصلی وجود دارد که 85 درصد تولید بر عهده آنها قرار گرفته 
است. مدیر عامل شرکت نفت سپاهان تصریح کرد: به جز تولید این 4 پاالیشگاه 
مابقی تولیدات که 15 درصد را دربرمی گیرد و حدود 200 شرکت متولی آن هستند، 
از روغن های بازیافت شده تولید می شود که روغن موتورهای تقلبی نیز در این 
دسته قرار دارند. نیکوهمت ردیابی روغن های تقلبی را وظیفه نهادهای نظارتی 
دانست و گفت: در چنین شرایطی نهادهای نظارتی باید روغن های تقلبی را در 
بازار شناسایی کنند تا آسیبی به خودروها وارد نشود چرا که تنها قشری که از این 

موضوع متضرر می شود قشر ضعیف جامعه اســت که تمایل دارند روغن را با 
قیمت کمتر و ارزان تر خرید کنند.

وی با اشاره به اقداماتی که می توان توزیع روغن موتورهای تقلبی را در بازار کاهش 
داد ،گفت: اگر توزیع شبکه ای شود این اطمینان را می توانیم بدهیم که از تولید تا 

اتوسرویس هیچ مشکلی در کیفیت و قیمت وجود نداشته باشد.
مدیر عامل شرکت نفت ســپاهان با بیان این که ظرفیت تولید در کشور ما زیاد 
است، به گونه ای که می توانیم صادرات نیز داشــته باشیم تاکید کرد: می توان 
با اقداماتی این 15 درصد تولید را پوشش داد و اگر ستاد تنظیم بازار به ما ابالغ 
کند این مسئله را سر و ســامان می دهیم. نیکوهمت افزود: میزان صادرات در 
فروردین، اردیبهشت و خردادماه کاهش پیدا کرد؛ اما در تیر و مرداد و شهریور ماه 
روند افزایشی پیدا کرد. میزان تولید در سه ماه اخیر نیز 10 درصد نسبت به سال 

گذشته افزایش یافته است
وی با اشاره به اهمیت افزایش کیفیت در روغن موتورها خاطر نشان کرد: تاکیدات 
زیادی روی این مســئله صورت گرفته در همین راســتا به دنبــال برنامه هایی 
برای افزایش کیفیت هستیم. در حوزه قیمت گذاری نیز این موضوع با دقت و 
حساسیت از سوی سازمان های حمایت از مصرف کننده صورت می گیرد و نظارت 
ویژه ای روی آن وجود دارد. مدیر عامل شرکت نفت ســپاهان  با تاکید بر این 
که قیمت گذاری روی محصوالت 4 شرکت اصلی به صورت مصوب و با نظارت 
ویژه صورت می گیرد، تصریح کرد: در 200 شرکت دیگر که تولید روغن فراورشی 
یعنی بازیافت روغن، صورت می گیرد، مشمول این نوع قیمت گذاری نمی شوند 
و همین مسئله موجب ایجاد یک التهاب قیمت در بازار شده است. بنابراین باید 

برای این اختالف دو نرخی راهکاری ایجاد شود.

با حضور معاونان شهرسازی و معماری شهرداری ها و رؤسای کمیسیون های معماری و شهرسازی 
شوراهای اسالمی شهرهای استان؛  

نشست میز تجربه شهرسازی برگزار شد

افتتاح شعبه عرضه مستقیم روغن موتور اسپیدی در تهران 

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان از آغاز رقابت 
بیش از 10 هزار داوطلب شرکت در آزمون ورود به حرفه مهندسان سال 1401در 

این واحد دانشگاهی خبر داد.
محمد لطیفی گفت: دانشــگاه آزاد اســالمی واحد اصفهان)خوراسگان( طی 
روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه 16 تا 18 شهریور ماه سال 1401 میزبان 10 

هزار و هفتصد و چهل داوطلب آزمون ورود به حرفه مهندسان است.
وی با اعالم این مطلب افزود: از مجموع شرکت کنندگان در این آزمون، تعداد 
2 هزار و سیصد و چهل و شش داوطلب زن و تعداد 8 هزار و سیصد و نود و چهار 
داوطلب مرد حضور داشته که در رشته های مختلف مربوط به حرفه مهندسان، 
کاردان های فنی ساختمان، معماران تجربی و صالحیت کارشناس ماده 27 در 

سازمان نظام مهندسی و در 9 حوزه امتحانی به رقابت پرداختند.
لطیفی بیان کرد: در این واحد دانشــگاهی، روز چهارشنبه 4 هزار و ششصد و 
شــانزده داوطلب به رقابت پرداختند که از این تعداد، 3 هزار و هفتصد و چهار 

داوطلب مرد و 912 داوطلب زن حضور داشته و در روز پنجشنبه)امروز(، 4 هزار 
و دویست و چهل و دو داوطلب با ترکیب 3 هزار و چهارده مرد و یکهزار و دویست 
و بیست و هشــت زن به رقابت خواهند پرداخت و در نهایت روز جمعه میزبان 
یکهزار و هشتصد و هشتاد و دو متقاضی، مرکب از هزار و ششصد و هفتاد و شش 

داوطلب مرد و دویست و شش داوطلب زن خواهیم بود.
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