
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        

سه شنبه 25  مرداد  1401
18 محرم   1444

16  آگوست  2022
 شماره 3601    

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

جایگاه استان اصفهان با ثبت ملی 471 اثر مذهبی مانند مساجد تاریخی، بقاع 
امامزادگان، حسینیه ها، آرامگاه ها و کلیسا ها در گردشگری مذهبی ایران کجاست؟

رایج اما مهجور!

فرمانده سپاه استان اصفهان: 

برای  محرومیت زدایی 
آماده کمک رسانی به 

دولت هستیم

میزان آزمایش های مثبت 
کرونا در استان اصفهان 

روند کاهشی دارد

اصفهان، مناسب ترین 
مکان برای برگزاری 
جشنواره تئاتر کودک

مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان 
خبرداد:

ارائه 18 خدمت مالیاتی 
در درگاه الکترونیکی

رشد و توسعه اقتصاد شهر 
در محور چهارباغ؛

فرصت طالیی

 
کمبودهای آموزشی در مناطق محروم استان؛

مدارس کانکسی و سنگی، استخوان 
الی زخم دانش آموزان
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رونمایی از دو سامانه جدید 
ثبت تخلف در اصفهان 

برداشت آب طرح بن-بروجن 
از حوضه بحران  زده زاینده رود

کابوس پالسکو بر سر شهر
روایتی از ساختمان های ناایمن در اصفهان؛

آگهی فراخوان تجدید مناقصه

اداره کل فرودگاههای استان اصفهان

شرکت فرودگاههای 
کشور

م الف:1364664

 انجام امور خدمات نظافت و نگهداری فضای سبز و خدمات عمومی فرودگاه 
TA 120-1401-5-2 بین المللی شهید بهشتی اصفهان )یک مرحله ای( به شماره

اداره کل فرودگاههای استان اصفهان در نظر دارد انجام امور خدمات نظافت و نگهداری فضای سبز و خدمات عمومی خود را بر اساس قانون برگزاری 

مناقصات، از طریق تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری و 

دریافت اسناد فراخوان از طریق درگاه سامانه مذکور به آدرس ) www.setadiran.ir( انجام می گردد و کلیه شرکت کنندگان در صورت عدم عضویت 

قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند.

تاریخ انتشار و دریافت اسناد فراخوان از طریق سامانه ستاد از چاپ اولین روزنامه مورخ 1401/05/24 ساعت 10:00 صبح تا روز دوشنبه مورخ 1401/05/31

تاریخ بازدید روز چهارشنبه مورخ 1401/06/02 ساعت 10:00 صبح
مهلت ارسال و بارگذاری پیشنهاد قیمت روز شنبه مورخ 1401/06/12 تا ساعت 12:00 بعد از ظهر
زمان قرائت پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان روز یکشنبه مورخ 1401/06/13 ساعت 9:00 صبح

آدرس: اصفهان- میدان الله- اتوبان شهید اردستانی- فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان اداره کل فرودگاههای استان اصفهان- اداره امور مالی
تلفن: 031-35275036   ،    031-33998400

اطالعات تماس سامانه ستاد  جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-27313131 

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی 

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

شرکت عمران شهر 
جدید فوالدشهر

م الف:1364174

در اجرای قانون جهش تولید مسکن و به منظور تولید و عرضه مسکن، شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد؛ فراخوان زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد ارزیابی کیفی تا تهیه لیست پیشنهاد دهندگان دارای صالحیت از طریق درگاه 
سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است پیشنهاد دهندگان در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 

سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1401/05/23 می باشد. 

نوبت دوم

نوبت دوم

   داشتن ظرفیت کاری و ریالی آزاد در رشته مربوطه و نیز معتبر بودن اسم شرکت در 
پایگاه https://sajar.mporg.ir برای پیمانکاران متقاضی الزامی است.

 نام و نشانی دستگاه : شرکت عمران شــهر جدید فوالدشهر به نشانی فوالدشهر، بلوار 
ولی عصر، ميدان ولی عصر، كد پستي 8491751740، صندوق پستی 84915-167 

تلفن 5-03152630161 دور نويس: 03152624181
برنامه زمانی و مکانی دریافت، تحویل اسناد ارزیابی کیفی : 

- مهلت زمانی دریافت اسناد ارزیابی : از روز یکشنبه مورخ 1401/05/23 تا روز یکشنبه 

مورخ 1401/05/30 .
- مهلت زمانی ارســال پاســخ اســناد ارزیابی : ســاعت 13:30 روز یکشنبه مورخ 

. 1401/06/13
 -اطالعــات تماس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویت در ســامانه: 

مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737و 85193768
 - مراجعــه بــه وب ســایت شــرکت عمــران شــهر جدید فوالدشــهر بــه آدرس

  https://fooladshahr.ntdc.ir : 

گواهينامه صالحيت مطابق قانون جهت تولید مسکن موضوع مناقصهشماره و تاریخ مناقصهرديف

1
فراخوان شماره 1401/4822/ص 
مورخ 1401/05/20 شماره مناقصه 
در  سامانه ستاد 2001001335000011

برگزاری فراخوان عمومی ارزیابی کیفی 
برای انتخاب انبوه سازان یا پیمانکاران 

ذیصالح نهضت ملی مسکن جهت واحدهای 
مسکونی واقع در شهر جدید فوالدشهر

پیمانکاران دارای گواهینامه صالحیت از سوی 
سازمان برنامه و بودجه در رشته ساختمان و 
ابنیه و یا شرکت های ساختمانی دارای رتبه 
2 پروانه اخذ شده از وزارت راه و شهرسازی 

5

درس جالب توجه مورایس به محرم در گام اول؛   
 صعود اقتصادی- اصفهانی 

با ژن پرتغالی!
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 ادعای مضحک نامزد نخست وزیری انگلستان درباره ایران
 و »سلمان رشدی«

ریشی سوناک پس از حمله به نویسنده کتاب آیات شیطانی، اظهاراتی مضحک را درباره ارتباط آن 
با ایران مطرح کرد.ریشی سوناک، یکی از دو نامزد نخست وزیری انگلستان، در اظهاراتی مضحک 
مدعی شد حمله روز جمعه به سلمان رشدی، نویســنده کتاب موهن آیات شیطانی، باید به عنوان 
زنگ خطری برای غرب درباره ایران تلقی شود. رویترز این خبر را به نقل از ساندی تلگراف منتشر 
کرده است.سوناک، وزیر دارایی پیشــین، با پیوند زدن حمله به رشدی و ایران مدعی شد: »چاقو 
زدن وحشیانه به سلمان رشدی باید زنگ خطری برای غرب باشــد و واکنش ایران به این حمله، 
دالیل تقویت اتهام ها بر ضد سپاه سپاه پاســداران انقالب اسالمی را تقویت می کند.«این اظهارات 
عجیب در حالی مطرح می شود که هیچ مقام رسمی در ایران به این حمله واکنش نشان نداده است.

سوناک با اشاره به مذاکرات کندشــده  ایران و غرب برای احیای توافق هسته ای گفت: »ما به یک 
توافق جدید و تقویت شده و تحریم های بسیار سخت تر نیاز فوری داریم و اگر نتوانیم نتیجه بگیریم، 
باید این سوال را مطرح کنیم که آیا برجام به بن بست رسیده است یا خیر.«سوناک افزود: »وضعیت 
در ایران بسیار جدی است و در مقابل پوتین )رییس جمهور روسیه( نمی توانیم چشم مان را ببندیم.«

 

وعده رییس جمهور کره جنوبی درباره کمک به کره شمالی
رییس جمهور کره جنوبی با تاکید بر ثبات در شــبه جزیره کره خواستار توقف برنامه هسته ای کره 
شمالی شد. »یون سوک یول« در مراسمی به مناسبت سالگرد پایان حکومت استعماری ژاپن بر 
شبه جزیره کره در سال ۱۹۴۵، بر ثبات در شبه جزیره کره تاکید کرد و خواستار توقف برنامه هسته ای 
همسایه شمالی خود شــد.به گزارش رویترز، رییس جمهور کره جنوبی در بخشی از سخنان خود 
گفت که کره جنوبی باید بر تنش ها با ژاپن غلبه کرده و با کره شمالی به صلح برسد. او در ادامه افزود: 
»این قدمی کلیدی در ثبات و امنیت در بخش شمالی آسیاست. ژاپن اکنون همراه ما در مقابله با 
تهدید های جهانی است.وقتی روابط کره و ژاپن روبه بهبودی برود و زمانی که ماموریت ما بر اساس 

دیدگاه یکسان مان همسو شود، ما می توانیم مشکالت تاریخی را حل کنیم.«
یون سوک یول همچنین خواستار همکاری گســترده در زمینه اقتصاد،امنیت، و تبادالت اجتماعی 
و فرهنگی شد تا به صلح و رفاه بین المللی کمک کند و در ادامه متعهد شد اگر کره شمالی از برنامه 

هسته ای خود دست بکشد کمک های فراوانی به این کشور ارائه خواهد کرد.
 

افشای شرط عربستان برای حماس
شبکه »المیادین« به نقل از منابع آگاه فاش کرد، ریاض شرط خود برای از سرگیری روابط با حماس 
مبنی بر قطع روابط این جنبش با ایران را کنار گذاشته اما شرطی دیگر اعالم کرده که حماس را شوکه 
کرده است.شبکه»المیادین« به نقل از منابع آگاه نوشــت، اخیرا تماسی میان جنبش حماس و 
عربستان سعودی برقرار شده اما با نتیجه ناامیدکننده متوقف شده است.این منابع اعالم کردند، این 
تماس در چارچوب تالش های حماس برای آزادی بازداشت شدگان فلسطینی در زندان های رژیم 
صهیونیستی صورت گرفته است.در ادامه این گزارش آمده، حماس از پاسخ عربستان سعودی به 
درخواستش که از طریق یک میانجی مقیم در عربستان سعودی ابالغ شده، شوکه شده است. ریاض 
با ازسرگیری روابط با حماس و آزادی بازداشت شدگان مذکور موافقت کرده اما شرطی گذاشته که 
پذیرش آن برای حماس محال است.المیادین افزود: عربستان سعودی شرط قدیمی خود برای 
حماس مبنی بر قطع روابط با ایران را کنار گذاشته اما شرط جدیدی گذاشته مبنی بر اینکه حماس 
باید شروط کمیته چهارجانبه روند صلح )متشکل از روسیه، آمریکا، سازمان ملل و اتحادیه اروپا( را 
بپذیرد.در ادامه این گزارش تاکید شده، حماس از شروط عربستان سعودی مبنی بر ضرورت حل 

و فصل میان این جنبش و رژیم صهیونیستی شوکه شده است. 

دست پر ایران برای رزمندگان مقاومت؛

فلسطین بر کرانه مقاومت 

سیاســت خارجه ایــران در قبال حل 
مسئله فلســطین خیلی وقت است 
رنگ و بوی میدان به خود گرفته است.چند شب پیش ۲ عملیات مهم در 
منطقه کرانه باختری رود اردن به وقوع پیوست؛ اولین عملیات در محله 
سلوان در قدس اشغالی بود که حدود ۱۰ صهیونیست در اتوبوس در حال 
حرکت مورد اصابت گلوله قرار گرفتند که حال ۳ نفر از آنان به شدت وخیم 
گزارش شــد. عامالن عملیات هم توانستند با اســتفاده از تاریکی شب 
بگریزند.علیرضا تقوی نیا، کارشناس مســائل غرب آسیا معتقد است، 
مهم تر از کثرت یا قلت تلفات این درگیری ها )که البته برای صهیونیست 
ها بسیار حساس است( ، اهمیت این اتفاقات این است که کرانه غربی 
رود اردن از جنین گرفته تا نابلس، قدس و همه جا نیروهای مسلح مبارز 
فلسطینی حضور دارند و می توانند به آسانی علیه اشغالگران سرزمین شان 
دست به عملیات بزنند.به گفته این کارشناس مسائل غرب آسیا، خطر 
تسلیح ساحل غربی رود اردن برای صهیونیست ها بسیار بیشتر از نوار غزه 
است، زیرا این منطقه هم وسعت بســیار باالتر وهم جمعیت بیشتری را 
در خود جای داده و هم به شهرهای مهم اراضی اشغالی ۱۹۴۸ دسترسی 
مناسب دارد.اما کرانه باختری کجاســت و چرا تا این حد برای مقاومت 
فلســطین مهم و برای نیرو های امنیتی رژیم صهیونیستی حساسیت 

برانگیز شده است.

محدوده کرانه باختری 
این منطقه به لحاظ جغرافیایی نسبت به قدس شریف ۳ کیلومتر و نسبت 
به تل آویو پایتخت جعلی رژیم صهیونیستی تنها ۱۰ کیلومتر فاصله دارد و 
کشور اردن نیز در همسایگی آن قرار گرفته است.شهر قلقیلیه این منطقه 
که در غرب رود اردن و در سرزمین فلسطین جای دارد تا تل آویو تنها ۱۵ 
کیلومتر فاصله دارد و این فاصله کم باعث شــده تا کارشناسان نظامی و 
امنیتی این کرانه را »پهلوی آسیب پذیر« رژیم صهیونیستی خطاب کنند.

بدین ترتیب کرانه باختری، شــاه راهی میان سه منطقه  فلسطین، رژیم 
صهیونیســتی و اردن محسوب می شود که شــهرهای مهمی را هم مثل 
»جنین« در خود جای داده است.شهر جنین هم که در شمال منطقه کرانه 
باختری قرار دارد و پر دردسرترین شهر برای اسراییل به شمار می آید، زیرا 
قاطبه حمالت علیه اشغالگران در مناطق مرکزی فلسطین، از این نقطه 
سازماندهی و اجرا می شــود. از قضا ریشه شروع درگیری های اخیر هم 
برخالف دفعات گذشته که غزه بود به شهر جنین باز می گردد. در این شهر 
جنبش جهاد اسالمی بیشترین هوادار و سازماندهی نیرو را دارد. در واقع 

باید گفت که معرکه اصلی، احیای مقاومت در کرانه باختری است.
اما چه شد که این حمالت شــدت گرفت و امان از نیروهای امنیتی رژیم 
اشغالگر قدس برید؟تقریبا بیست سالی از پیشنهاد راه حل چهار مرحله ای 
و موضع رسمی ایران در قبال حل مسئله فلسطین از سوی حضرت آیت ا... 
خامنه ای  که در رزمایش صدهزار نفری بسیجیان مطرح شد، می گذرد.

برپایه پیشنهاد ایران، در وهله نخست، آوارگان فلسطینی باید به سرزمین 
آباواجدادی خود بازگردند، ســپس انتخاباتی با مشــارکت مردم اصلی 

فلسطین اعم از مسلمان، مســیحی و یهودی برگزار شود، سوم تشکیل 
نظام سیاسی منتخب اکثریت براساس رفراندوم و مرحله چهارم اینکه 
نظام سیاسی منتخب اکثریت باید برای سایر ساکنین فلسطین اشغالی 
که مردم اصلی آن محسوب نمی شــوند، تصمیم بگیرد.با این وجود اما 
این طرح تاکنون با بی مهری مواجه شــده و باوجود تاکیدات همه ساله 
مقامات جمهوری اسالمی ایران نزدیک به دو دهه است روی زمین مانده 
است.اما با توجه به سوءاستفاده رژیم صهیونیستی از بازیگران منطقه ای 
و بین المللی و صد البته شرایط جهانی چند سالی است که رهبر انقالب 
ضمن یادآوری پیشنهاد ایران به ضرورت تسلیح کرانه باختری رود اردن 

در فلسطین نیز تاکید دارند.

موضع رسمی جمهوری اسالمی ایران در قبال حل مسئله فلسطین
این تاکیدات، درســت به وقت مرداد ۹۳ شکل جدی تر و علنی ترس به 
خود گرفت و حضرت آیت ا...خامنه ای تسلیح کرانه باخترى همانند غزه 
را واجب دانستند و گفتند این اعتقاد ماست که کرانه باخترى هم مثل غزه 
باید مسلح بشود.به گفته فرمانده کل قوا ،کسانى که عالقه مند به سرنوشت 
فلسطین هستند، اگر می توانند کارى بکنند، کار این است )تسلیح کرانه 
باختری(، چراکه تنها چیزى که ممکن اســت از محنت فلســطینى ها 

بکاهد، عبارت است از همین که دست قدرت داشته باشند، بتوانند قدرت 
نمایى بکنند؛ و گرنه با برخورد رام و مطیع و ســازش کارانه، هیچ کارى به 
نفع فلسطینى ها انجام نخواهد گرفت.با این مواضع بود که گویا سیاست 
خارجه ایران نسبت به منطقه کرانه باختری و به طور کلی فلسطین بنا به 
شرایط خاص آن بیش از آن که رنگ و بوی گفتمانی و دیپلماتیک به خود 
بگیرد به زبان نظامی بدل شود تا این بار این فرماندهان سپاه پاسداران و 
شاخه قدس آن باشند که در قدوقامت دیپلمات هایی کارکشته و میدان 
دیده از تداوم حمایت ایران از این منطقه و پر کردن دست فلسطینیان از 
آنچه الزم دارند، صحبت کنند.مثال چند روز پیش سردار فدوی، جانشین 
فرمانده کل سپاه پاسداران در جمع گروهی از اهالی تهران که در محکومیت 
حمالت هوایی رژیم صهیونیستی تجمع کرده بودند به پشتیبانی سردار 
شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی از مردم و مبارزان فلسطینی اشاره کرد و 
گفت »سردار شهید سلیمانی دست فلسطینیان را پر کرد؛ این روند دائمی 
است و سپاه این راه را ادامه خواهد داد.« سردار فدوی جانشین فرمانده 
کل سپاه پاسداران اعالم کرد همانطور که امام خامنه ای فرمودند و شهید 
سلیمانی دست فلسطینی ها را پر کرد، این روند دائمی است و سپاه انقالب 
اسالمی دائم دست آنها را پر خواهد کرد.اما در نهایت باید گفت که جنین و 
سایر مناطق کرانه باختری رود اردن، جز سالح به چیز دیگری نیاز ندارند.

دبیرکل جنبش مقاومت اســالمی نجباء تاکید کرد: 
مقام معظم رهبــری جهاد تبییــن را واجب عینی و 
فوری اعالم کردند و بر هرکســی کــه می تواند جواب 
اندیشــه های منحرف در فضای مجازی را بدهد و با 
آن ها مقابله کند و افراد را ارشــاد کند، واجب است که 
فوری اقــدام کرده و بــرای ادای تکلیف مکتبی خود 
منتظر دعوت کسی نماند.حجت االسالم والمسلمین 
»اکرم الکعبی« طی یادداشــتی که در صفحه توئیتر 
خود منتشر کرد، با اشاره به اینکه»جنگ نرم دشمن 
با هــدف کنترل خرد جمعــی، هــر روز از نظر ادوات 
و تجهیزات، گســترده تر و پیشــرفته تر می شــود«؛ 
خاطرنشان ساخت: این جنگ از شایعات مسمومی 
که مزدوران منتشر می کنند شروع می شود و از طریق 
رســانه های مکتوب، دیداری و شنیداری ادامه یافته 

و با فضای مجازیـ  که شــامل شبکه های اجتماعی 
می شــودـ  پایان می یابد. وی، وجه تمایز شبکه های 
اجتماعی را سرعت و سهولت کاربری دانست و ادامه 
داد: دشمن به این وسیله، اندیشه هایی را تبلیغ می کند 
که ظاهر آن ها آبادانی و باطن شان تخریب و تحریف 
حقایق به منظور منحرف ساختن جامعه، تسلط بر آن 
و سوق دادن نامحسوس آن به ســمت خواسته ها و 
اهداف پلید خویش است.دبیرکل نجباء ضمن انتقاد از 
سیاست حذف و سانسور در اغلب شبکه های اجتماعی 
از جمله فیسبوک و ...، افزود: آن ها جریاناتی را که در 
برابر ایده های انحرافی شان بایستند، حذف می کنند. 
امروز همــه می دانند که اســامی، واژه هــا، مقاالت، 
تصاویر، ویدئوها، مواعظ یا حتی پیام های تســلیت 
ساده نیز بدون هیچ هشــدار قبلی حذف می شوند. 

الکعبی در تشریح شیوه های نوین سانسور که از سوی 
قدرت های حاکم بر فضای مجازی اعمال می شــود، 
اضافه کرد: برخی پیام رسان ها نیز روش محدودسازی 
)و نه حذف کامل( را پیش گرفته اند و اجازه می دهند 
حساب های کاربری اهل حق به سطح خاصی برسد، 
سپس آن ها را می بندند تا مجبور شوند دوباره از صفر 
شروع کنند؛ و اینگونه کاری می کنند که قیاسی ]مبتنی 
بر خطای محاسباتی[ بین حســاب های اهل باطل 
با میلیون ها دنبال کننده و حســاب های اهل حق با 

دنبال کنندگان محدود، در جامعه شکل بگیرد.

دبیرکل نجباء: 

برای جهاد تبیین منتظر دعوت نباشید

المیادین خبر داد:

ناامیدی عربستان از قطع رابطه حماس با ایران
شبکه لبنانی المیادین اعالم کرد که عربستان از شرط خود برای از سرگیری روابط با جنبش حماس مبنی بر قطع روابط با تهران کوتاه آمده اما شرط دیگری گذاشته 
است.شبکه المیادین به نقل از منابع خود اعالم کرد که اخیرا تماسی میان جنبش حماس و عربستان انجام شده است که با نتیجه ای ناامید کننده متوقف شد.

این منابع اعالم کردند: این تماس در چارچوب تالش های حماس برای آزادی زندانیان این جنبش که در زندان های عربستان به سر می برند، انجام شد. ریاض 
با از ســرگیری روابط با حماس و آزادی زندانیان موافقت کرده اما در مقابل شرطی گذاشته است که پذیرش آن از ســوی حماس محال است.منابع المیادین 
تاکید کردند که عربستان از شرط قدیمی خود مبنی بر قطع روابط جنبش حماس با تهران کوتاه آمده است اما در مقابل شرط کرده که این جنبش با شروط کمیته 
چهارجانبه روند صلح در سرزمین های اشغالی موافقت کند. حماس از شروط عربستان مبنی بر لزوم حل و فصل میان این جنبش و رژیم صهیونیستی شوکه 
شده است.این منابع می گویند که عربستان از طریق یک واسطه شــروط خود را به جنبش حماس اعالم کرده و حماس نیز به این واسطه گفته است که اگر از 

سرگیری روابط با عربستان بر مبنای این قاعده باشد، آن را به طور قاطع رد می کند.

خبر روز

وز عکس ر

حضور سردار قاآنی 
در مراسم ترحیم 

پدر رییس سازمان 
بسیج مستضعفین

مراسم ترحیم پدر سردار سرتیپ 
غالمرضــا ســلیمانی، رییــس 
ســازمان بســیج مســتضعفین 
باحضور جمعی از مقامات کشوری 
و لشــکری در حســینیه شهدای 

بسیج برگزار شد.

دو فرضیه درباره حمله به »سلمان رشدی«
روزنامه همشهری به نقل از دهقانی فیروزآبادی، استاد دانشگاه نوشت: درباره جریان حمله به سلمان 
رشدی، دو فرضیه مطرح است؛ عده ای براساس »تئوری توطئه« معتقدند این اتفاق ازسوی البی های 
آمریکایی و صهیونیستی مخالف برجام هدایت شده  است تا به این وسیله، روند مذاکرات را تحت  تاثیر 
قرار دهند و راه را برای دستیابی به یک توافق پایدار را ناهموار و چه  بسا مسدود کنند.از سوی دیگر، معتقدان 
به فرضیه دوم، بر این گمان هستند که مقارن شدن حمله به سلمان رشدی با مرحله حساس مذاکرات 
صرفا یک »اتفاق« است و ارتباط چندانی با روند گفت وگوهای هسته  ای ندارد. گذشته از اینکه به کدام یک 
از این فرضیه ها معتقد باشیم، آنچه اکنون در عمل مشاهده می شود، این است که از یک سو آمریکایی ها 
درحال سوءاستفاده از این رویداد برای تحت فشــار قرار دادن جمهوری اسالمی باهدف امتیازگیری از 
کشورمان هستند و از سوی دیگر رژیم صهیونیستی می  کوشد از این فراخور جنایات خود در سرزمین های 

اشغالی را تحت  تاثیر قرار دهد.
 

سیاست »یا همه یا هیچ« که تیم مذاکره در پیش گرفته 
آسیبش فقط به ایران وارد شده است

حشمت ا... فالحت پیشه ،نماینده سابق مجلس در گفت و گو با »شرق« گفت: به نظر من در طول ۱۵ 
ماه گذشته دو طرف ایران و آمریکا تا این حد به هم نزدیک نشده بودند و تحوالت نشان می دهد که 
عزم سیاسی در دو طرف برای امضای توافق شکل گرفته است. براساس زمانی که اتحادیه اروپا داده 
است حداقل ظرف چند روز آینده باید طرفین موضع شان در متن پیشنهادی اتحادیه اروپا مشخص 
شود.تیم هسته ای ایران قاعده »یا همه یا هیچ« را که برای توافق شکل داد که آن از ابتدا یک قاعده 
غیردیپلماتیک بود و باعث شد که آسیب آن فقط به ایران وارد شد؛ چرا که اگر یک سیاست گام به گام 
در پیش گرفته می شد حداقل ایران می توانست نفت خود را صادر کند و به تدریج مشکالت حل شوند. 

اما این قاعده »همه یا هیچ« ۱۵ ماه باعث شد که عمال ایران ازدستاوردهای هسته ای محروم شود.
 

اعتراف »کیهان« به شکست پروژه ساخت یک میلیون مسکن 
درسال اول دولت »رییسی«

کیهان نوشت : وعده ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال، یکی از عمده ترین وعده های رییس  دولت 
سیزدهم است. دراین باره پروژه هایی در مراحل مختلف پیشرفت در استان های مختلف کشور در حال 
اجراست و مقرر شده شهریور امسال فعال ۱۰۰ هزار واحد مسکن افتتاح شود.یکی از مهم ترین موانع تحقق 
ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، عملکرد نظام بانکی در پرداخت تسهیالت ساخت مسکن 
است.بر این اساس با وجود گذشت ۹ ماه از تاریخ ابالغ دستورالعمل توسط بانک مرکزی، بر اساس آمار 
رسیده از یک نهاد نظارتی، ۲۲ بانک از ۲۷ بانک عامل هیچ تسهیالتی را به ساخت مسکن در قالب نهضت 

ملی پرداخت نکرده اند.
 

 نظر »کیهان« درباره جانبداری روسیه در تنش احتمالی
 میان ایران و اسراییل

کیهان نوشت: در حالی که روابط روسیه با ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس در یکی از بهترین دوران 
خود قرار دارد، تنش ها میان روسیه و اسراییل رو به افزایش نهاده و به رغم سفر هیئت اسراییلی به مسکو، 
مسائل مرتبط با فعالیت آژانس یهود در روسیه برطرف نشده است.وزارت دادگستری روسیه از دادگاه 
خواست آژانس یهود که در روسیه »سخنوت« نامیده می شود و مسئول کمک به علیا، مهاجرت یهودیان 
به اسراییل است را منحل کند. صاحب نظران روس همچنین معتقدند اگر تنش ها میان ایران و اسراییل 

شدت یابد، روسیه قادر نخواهد بود به سیاست یکی به میخ یکی به نعل ادامه دهد.

کافه سیاست

رییس جمهور:

 مسئولیت همه ما گره گشایی 
از زندگی مردم است

رییس جمهور عصر یکشنبه در نشست مشترک 
دولت، هیئت رییسه و رؤسای کمیسیون های 
تخصصی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
دولت مردمی در شــرایطی خاص مسئولیت 
اداره کشور را بر عهده گرفت، گفت: ۴۳ سال بعد 
از اســتقرار نظام جمهوری اسالمی، انتظار این 
است که کارها با همگرایی، همدلی و وفاق همه 
ارکان نظام حکمرانی پیش برود.حجت االسالم 
رییســی افزود: برای طی این مســیر، ســند 
گام دوم انقالب اســالمی را در اختیار داریم که 
وضع موجــود، وضع مطلــوب و گام های الزم 
برای رسیدن به سبک زندگی شایسته انقالب 
اسالمی را بسیار دقیق ترسیم کرده است.رییس 
جمهور با بیان اینکه دولت و مجلس به عنوان 
وضع کننده و مجری قوانین کشــور مسئولیت 
مشترکی برای باز کردن گره های زندگی مردم 
و ایجاد گشایش در مسائل اقتصادی، فرهنگی 
و اجتماعی دارند، اظهار داشــت: اقتضائات و 
دغدغه های جامعه باید بسیار دقیق شناسایی 
و در جهت تامین و حل و فصل آنها گام برداشته 
شود.حجت االســالم رییســی تصریــح کرد: 
نمایندگان مجلس همانگونه که با بررســی و 
دقت نظر خود در زمان بررســی صالحیت وزرا 
از دولت حمایت کردند، هم اکنون نیز از دولت 
به عنوان تجلی اراده مردم در مســیر توسعه و 
پیشرفت کشــور حمایت کنند.رییس جمهور 
با بیان اینکه همه بر یک کشــتی سوار هستیم 
و ناکامی هر کدام از مــا به پای نظام جمهوری 
اسالمی نوشته می شــود، گفت: بنده به سهم 
خود در دولت هر قانونی را که در مجلس تصویب 
می شود، بدون معطلی برای اجرا ابالغ می کنم 
و باور دارم حتی اگر قانونــی از نظر ما نقص یا 
ضعفی دارد، نباید در اجرا با تاخیر مواجه شود، 
بلکه باید تــالش کرد در حین اجرا اشــکاالت 
آن در خود مجلس برطرف شود.وی، دولت و 
مجلس را دو بازوی حکمرانی در کشور معرفی 
کرد و افزود: ضــرورت دارد دولت و نمایندگان 
مجلس به ویژه درباره طرح هایی که دارای بار 

مالی است، هماهنگی بیشتری داشته باشند.

بین الملل

عکس: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان
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ذوب آهن اصفهان طی 6 ماه گذشته 12 محصول جدید 
تولید کرده است

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در نشست خبری با اصحاب رســانه در بیست و دومین نمایشگاه 
بین المللی صنعت ســاختمان از آمادگی این مجتمع عظیم صنعتی برای تولید محصوالت مورد 

نیاز پروژه های ساخت مسکن خبر داد.
ایرج رخصتی  درمورد آمادگی و نقش ذوب آهن اصفهان در تامین مقاطع ســاختمانی مورد نیاز 
نهضت ملی ساخت مسکن درکشور گفت: برنامه دولت ســیزدهم مبنی بر ساخت یک میلیون 
مسکن در هرسال را باید به صورت معدل نگاه کنیم که تحقق آن در دوره چهارساله مدنظر است .

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان افزود: در این زمینه درخواســت هایی از ســازمان های مربوطه از 
ذوب آهن شده و این شرکت در حد توان آماده تولید و تحویل ســبد کاال های درخواستی پروژه 
های مسکن در کشور  است. در واقع تولید و عرضه محصول بر اساس این درخواست ها و با توجه 
به میزان و نوع آن در ابعاد مختلف انجام می شــود.وی به اهمیت تامین پایدار مواد اولیه جهت 
تولید و همچنین افزایش کمی و کیفی آن اشــاره کرد و در خصوص واردات کک و ذغال سنگ از 
خارج کشور و افزایش قیمت های جهانی گفت:گرانی مواد اولیه وارداتی و بعضی تنگناهای تامین 
مواد در داخل کشــور محدودیت هایی را برای ما ایجاد می کند، با این حال از طریق صادرات ۴۰ 
درصدی محصوالت به خارج بخشــی از منابع ارزی خود را تامین می کنیم.رخصتی افزود: ذوب 
آهن اصفهان از هیچ نوع یارانه انرژی برخوردار نیســت و قیمت های انــرژی نیز بر قیمت نهایی 

تولید اثرگذار است.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشاره به وجود نیروگاه های برق در این شرکت افزود: تولید ۲۴۰ 
مگاوات برق در داخل کارخانه به تامین این حامل انرژی کمک کرده وبه مشــتریان اطمینان می 

دهد که تولید سبد کاال های درخواستی پروژه های آن ها با مشکلی مواجه نمی شود. 

معاون اداره استعدادیابی اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری:

حدود 500 هکتار از اراضی ملی اصفهان ساالنه به بخش 
تولید و خدمات واگذار می شود

معاون اداره اســتعدادیابی اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان گفت: ساالنه ۳۰۰ 
تا ۵۰۰ هکتار از اراضی طبیعی این اســتان به صورت قانونی و با مجوزهای الزم برای فعالیت های 
تولیدی خدماتی اختصاص پیدا می کند.علی نجفی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این میزان 
در یک سال و به طور متوســط تعداد ۱۵۰ تا ۲۰۰ فقره تخصیص در بخش های صنعتی و تولیدی، 
کشــاورزی، دامی، فعالیت های گردشگری، شــهرک های صنعتی، عمرانی و خدماتی را شامل 
می شــود.وی اضافه کرد: دریافت اراضی ملی شــده و دولتی با مراجعه متقاضیان و تهیه نقشه 

مختصاتی پرونده انجام می گیرد و پس از آن مراحل استعدادیابی و صدور مجوز خواهد بود.
نجفی افزود: این فرآیند قانونی مبتنی بر ضوابط فنی و معیارهای ابالغی سازمان منابع طبیعی و 
آبخیزداری کشور است که مسیر تغییر کاربری اراضی ملی را مبتنی بر اصول شناخته شده علمی 
با مد نظر قرار دادن محدودیت ها و ممنوعیت های تخصیص عرصه و هموار ســازی مسیر تولید 

و اشتغال میسر می کند.
معاون اداره اســتعدادیابی اراضی اداره کل منابــع طبیعی و آبخیزداری اصفهان اظهارداشــت: 
استعدادیابی و تخصیص اراضی عبارتند از طی فرآیندی حقوقی فنی است در راستای شناسایی 
و تعیین قابلیت اراضی عرصه های ملی منابع طبیعی جهت اختصاص به کاربری های مختلف که 
نیاز به اخذ زمین از اراضی ملی در اختیار منابع طبیعی دارند.نجفی با بیان اینکه اســتعدادیابی و 
تخصیص درست اراضی به بخش های گوناگون توسعه استان را در پی دارد، ادامه داد: شناسایی، 
استعدادیابی، تعیین کاربری، تخصیص و بهره برداری از اراضی سبب استفاده بهینه از سرزمین، 

حفظ تعادل اکولوژیک و توسعه پایدار خواهد شد.

رشد و توسعه اقتصاد شهر در محور چهارباغ؛

فرصت طالیی

پیاده راه سازی چهارباغ می تواند طرح موفقی باشد؛ 
روند اقتصادی شدن این خیابان به تازگی آغاز شده 
است و باید به احیای چهارباغ به عنوان یک سرمایه گذاری برای اصفهان 
نگاه کنیم.در اصفهان نیز با هدف ایجاد رونق اقتصادی و کاهش آلودگی 
هوا، پیاده راه ســازی خیابان ها و محورهای تاریخی در دســتور کار قرار 
گرفت که از جمله مهم تریــن آن ها می توان به پیاده راه ســازی خیابان 

چهارباغ اشاره کرد.

چهارباغ هنوز ظرفیت هایی برای توسعه دارد
اسدا...  عدالت پناه، رییس جامعه حرفه ای میهمان پذیران استان اصفهان 
اظهار کرد: در ابتدای پیاده راه شــدن چهارباغ، هتل هــای این خیابان با 
آسیب اقتصادی مواجه شد؛ اما با رونق گرفتن گردشگری، این آسیب ها 
نیز رفع شده است و می توان شــاهد رونق اقتصاد در این حوزه بود.وی 
افزود: پس از اجرای طرح، این خیابان زیبایی بیشــتری به خود گرفته 
است و مسافران و گردشگران از پیاده راه شدن آن، ابراز رضایت می کنند.

رییس جامعه حرفه ای میهمان پذیران استان اصفهان گفت: چهارباغ هنوز 
هم ظرفیت های بسیاری برای گسترش دارد، ازجمله می توان به ایجاد 
تفریحات سالم و برگزاری نمایشگاه های صنایع دستی و هنرهایی که با 

فضای تاریخی چهارباغ همخوانی داشته باشــد، اشاره کرد.عدالت پناه 
درخصوص وضعیت فعلی خیابان چهارباغ تصریح کرد: همشــهریان 
اصفهانی نیز جزو افرادی هستند که در این خیابان تجمع می کنند و قدم 
می زنند؛ همین موضــوع منجربه افزایش تقاضا در زمینه تغذیه شــده 
است. مسافران بسیار از وجود این خیابان راضی هستند و از زیبایی آن 
لذت می برند.وی ادامه داد: اگر آب رودخانــه زاینده رود جاری می بود، 
می توانستیم ظرفیت های گردشگری بیشتری در چهارباغ ایجاد کنیم و 

حتی درشکه چی های میدان نقش جهان در این خیابان نیز فعال شوند.

با پیاده راه شدن چهارباغ، فروش واحدهای صنفی رونق گرفته است
محمود رنجبر، رییس اتحادیه فروشندگان آبمیوه، بستنی و کافی شاپ 
اصفهان اظهار کرد: ازآنجاکه آبمیوه و بستنی جزو اقالم غذایی گروه سه 
قرار دارد، قیمت گذاری آن باید براساس عرضه و تقاضا باشد؛ البته قبال 
هم تقریبا قیمت گذاری بر همین روال انجام می گرفت.وی افزود: اخیرا 
به اتحادیه گفته شد که الزم است قیمت خاصی برای هر محصولی اعالم 
شود، بنابراین براساس وزن مشخص، قیمت خاصی از سوی اتحادیه به 
واحدهای صنفی اعالم شد.رییس اتحادیه فروشندگان آبمیوه، بستنی و 
کافی شاپ اصفهان در رابطه با میزان فعالیت کسبه چهارباغ عباسی گفت: 

از این لحاظ که رفت و آمد بیشتری در این خیابان انجام می شود، به ویژه 
پس از اقدامات شهرداری برای پیاده راه ســازی و تغییرات مبلمان آن، 
رونق واحدهای صنفی آبمیوه و بستنی هم بیشتر شده است.رنجبر اضافه 
کرد: در هر واحد صنفی، رعایت نکات بهداشتی و ارتکاب هر نوع تخلفی، 
از سوی ارگان های مربوطه مانند بازرسان رسمی و مردمی اتحادیه، اتاق 

اصناف و سازمان صمت بررسی می شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا فراوانی چنین واحدهایی در این خیابان باعث 
تخریب چهره سنتی چهارباغ شده اســت، توضیح داد: همه شهرهای 
تاریخی در اغلب کشــورهای دنیا دارای یک خیابان ماننــد چهارباغ با 
تعداد فراوانی از فروشــگاه های مواد غذایی هســتند، به طوری که این 
نوع از مغازه ها جزو الینفک یک خیابان و محل گردشــگری محسوب 
می شود.رییس اتحادیه فروشندگان آبمیوه، بستنی و کافی شاپ اصفهان 
خاطرنشان کرد: خوشبختانه اقدامات انجام گرفته توسط شهرداری برای 
چهارباغ عباسی باعث رونق کسب و کار واحدهای صنفی مربوط به اتحادیه 
ما شده است، اما می توان با اجرای برنامه های جذاب و نشاط آور در همین 
محل، این خیابان را از لحاظ گردشگری رونق بخشید و شرایط شکوفایی 

اقتصادی بیشتری را فراهم آورد.

اقدامات فراوان شهرداری برای رونق گردشگری چهارباغ

ابراهیم خطابخش، رییس اتحادیه فروشــندگان پوشاک اصفهان نیز، 
اظهار کرد: شــرایط دریافت مجوز واحدهای صنفی پوشاک در چهارباغ 
مانند دیگر مناطق است، ازلحاظ پرداخت مالیات هم مانند دیگر مناطق 
امتیازی خاص شامل آن ها نمی شود.وی افزود: به دلیل رفت وآمد زیاد 
و اینکه مغازه های این خیابان در نقطه دید همگانی قرار دارد بازرسی های 
مکرر توسط اتاق اصناف، اتحادیه ها و اماکن انجام می گیرد و با واحدهای 
فاقد پروانه و مجوز هم برخوردهای الزم می شود.به گفته رییس اتحادیه 
فروشندگان پوشــاک اصفهان، در سال های اخیر شــهرداری اقدامات 
زیادی برای رونق گردشگری این خیابان انجام داده است. به عنوان مثال 
پیاده راه کردن چهارباغ عاملی جهت رجوع گردشــگران بیشــتر به این 
خیابان و استفاده تفریحی مردم از آن شده ولی در برابر، بهتر است برای 
رونق کسب وکارهای این محل هم کاری انجام شود.خطابخش در رابطه 
با راهکارهای بهبود شــرایط اقتصادی چهارباغ خاطرنشان کرد: بازیابی 
چهره سنتی و قدیمی چهارباغ تقریبا ناممکن است، با توجه به اقداماتی 
که شهرداری برای این محل انجام داده اســت درخواست داریم مجوز 
بازسازی پاســاژها و مغازه های فرســوده این خیابان صادر شود تا هم 
چهره ای زیباتر پیدا کند و هم کمکی به کســبه این محل شود.وی اظهار 
کرد: مساحتی که یک فرد به طور پیاده در این خیابان طی می کند با وجود 
فروشگاه ها و مغازه های بازسازی شــده و کف سازی انجام شده، بسیار 
جذاب تر جلوه خواهد کرد و این گونه بقیه اقدامات شهرداری هم زیرسوال 
نمی رود.رییس اتحادیه فروشندگان پوشاک اصفهان با اشاره به بی رونقی 
و رکود واحدهای صنفی پوشاک در چهارباغ عباسی اصفهان گفت: بیشتر 

مغازه های این خیابان متعلق به فروش اقالم خوراکی شده است.

هم اکنون ۱۸ خدمت مالیات همچون شماره اقتصادی، 
خالصه پرونــده، ارائه اظهارنامه و صــورت معامالت 
و پرداخــت الکترونیکــی و ابــالغ در درگاه خدمات 
الکترونیکی مالیات به نشانی my.tax.gov.ir ارائه 
شده اســت.مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان با 
بیان اینکه پارسال حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان مالیات 
در این استان وصول شــد، گفت: پیش بینی امسال 
وصول ۳۱ هزار میلیارد تومان مالیات اســت.عباس 
مزیکی افزود: هم اکنون ۱۸ خدمت مالیات همچون 

شــماره اقتصادی، خالصه پرونده، ارائــه اظهارنامه 
و صورت معامــالت و پرداخت الکترونیکــی و ابالغ 
 در درگاه خدمــات الکترونیکــی مالیات به نشــانی

 my.tax.gov.ir ارائه شده است.وی با اشاره به ماده 
۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی تاکید کرد: هم اکنون در 
اجرای این قانون که از شهریور اجرایی می شود، مؤدیان 
مکلف  هستند  پذیرنده های بانکی خود را در سامانه 
الکترونیکی مالیات الصاق کنند.به گفته کارشــناس 
مالیات، سازمان امور مالیاتی دســتورالعملی هم به 
عنوان »سوت زنی« برای گزارش های مردمی مبنی بر 
فرار مالیاتی تشکیل داده که مردم می توانند از طریق 
 www.intamedia.ir سامانه تلفنی ۱۵۲۶ و سامانه
گزارش های فرار مالیاتی را اعالم کنند.محمد علیخانی 

افزود: استفاده اصناف از دستگاه های کارتخوان دیگران 
به نفع خود، استفاده نکردن از دستگاه کارتخوان خود 
و سوء استفاده اصناف از حساب شخصی دیگران به 
نفع خود شــامل فرار مالیاتی است و طبق ماده ۲۷۴ 
قانون امور مالیاتی برای این افراد جریمه در نظر گرفته 
می شود.استان اصفهان حدود ۳۵۰ هزار مؤدی حقیقی 
و ۲۶ هزار مودی حقوقی دارد.ســامانه جامع مالیاتی 
یکی از اساســی ترین و مهم ترین راهبرد های اجرایی 
دولت الکترونیک است.این ســامانه با صرفه جویی 
در زمان، حمل و نقل، ساعات کار، هزینه های خدمات 
و منابع انرژی، امکان ارائــه خدمات در هر مکان و هر 
زمان، افزایش کارآیی باعث تســهیل اخذ اطالعات و 

خدمات شده  است.

مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان خبرداد:

ارائه 18 خدمت مالیاتی در درگاه الکترونیکی مالیات

خبر روز

نماینده مردم اردستان در مجلس:

100 کیلومتر از راه های روستایی در اردستان بهسازی شد
نماینده مردم اردستان در مجلس شــورای اســالمی گفت: تاکنون حدود ۴۰ کیلومتر از راه های 
روستایی اردستان آسفالت گرم و بیش از ۶۰ کیلومتر از راه های روستایی آسفالت سرد شده است.

حجت االسالم ســید صادق طباطبایی نژاد اظهار کرد: شهرستان اردســتان در موضوع بهسازی و 
روکش آسفالت جاده های روستایی عقب افتادگی های زیادی دارد و با وجود بودجه های زیادی 
که در این بخش هزینه شده، همچنان در این موضوع مشکالتی داریم.وی افزود: با پیگیری های 
صورت گرفته در شش سال گذشــته جاده های روستایی شهرســتان با توجه به اولویت خرابی 
که اداره راهداری اعالم کرده اســت روکش آســفالت صورت گرفته و راه های روستایی شهراب، 
امیران، ماربین، میشــاب، نهوج و دره باغ بهسازی و روکش آسفالت گرم شــده است.نماینده 
مردم اردستان در مجلس گفت: تاکنون حدود ۴۰ کیلومتر از راه های روستایی اردستان آسفالت 
گرم و ۶۰ کیلومتر از راه های روستایی آسفالت سرد )ســیلکت( شده است که توانسته بخشی از 
خرابی ها را جبران کند.طباطبایی نژاد تصریح کرد: با وجود همه فعالیت هایی که در بخش بهسازی 
جاده های روستایی انجام دادیم با اعالم اداره راهداری شهرستان همچنان بیش از ۲۰۰ کیلومتر 
از راه های روستایی اردستان نیاز به روکش آسفالت و مرمت دارد که در تالش هستیم با توجه به 
اولویت بندی، اقدامات بهسازی را انجام دهیم. وی با اشاره به زیر بار ترافیک رفتن باند دوم محور 
اردستان به زواره گفت: اوایل سال ۱۳۹۴ عملیات زیرســازی باند دوم جاده اردستان به زواره به 
طول حدود ۱۰ کیلومتر شروع شده بود، ولی تا یکی دو سال ابتدایی پیشرفت قابل توجهی نداشت.

نماینده مردم اردستان در مجلس اضافه کرد: از سال ۹۶ سرعت تکمیل باند دوم جاده اردستان 
به زواره سرعت گرفت، ولی به دلیل اینکه این جاده ردیف بودجه مشخصی نداشت، تالش کردیم 
تا در سفرهای مسئوالن استان و کشور به اردســتان هزینه های تکمیل این پروژه را تامین کنیم.

طباطبایی نژاد، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این جاده در مقاطع مختلفی ساخته شده، هزینه 
به روز ســاخت این مقدار جاده حدود ۱۰۰ میلیارد برآورد شده است که در شش سال تکمیل و به 

تازگی زیر بار ترافیک رفت.
 

نماینده نطنز:

 برای جذب سرمایه های مردمی در بخش های مولد 
اقتصادی، بسترسازی شود

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اســالمی، تاکید کرد: باید در مسیر بسترسازی برای 
جذب ســرمایه های مردمی در بخش های مولد اقتصادی به منظور توســعه و رشــد کشور گام 
برداشــت.رحمت ا...  فیروزی پوربادی با تاکید بر ضرورت گام برداشتن در مسیر مردمی کردن 
اقتصاد کشور، بیان کرد: اســتفاده از ظرفیت های مردمی در اقتصاد بسیار ضروری است، دولت 
نمی تواند به تنهایی مجری در حوزه تولید باشد بلکه باید نظارت کند. باید بستر جذب سرمایه های 
مردم در حوزه تولید داخل را فراهم کرده و دولت نیز باید نقش حمایتگر در این میان داشته باشد.

نماینده نطنز در مجلس در ادامه اظهار کرد: اخیرا شــاهد بودیم که شــرکت فوالد مبارکه اصفهان 
در راستای افزایش سرمایه از محل سود انباشته و تقسیم بی سابقه سود نقدی بین سهامداران 
خود اقدام کرد که این اقدام فوالد مبارکه اصفهان گام مثبتی در مســیر جلب اعتماد مردم است. 
امیدواریم سایر مجموعه های اقتصادی کشور از تجربه مدیریتی این مجموعه استفاده کنند. این 
تالش ها باید به افزایش تولید، افزایش سرمایه و کمک به توسعه زیرساخت های کشور بینجامد.

فیروزی پوربادی در پایان اظهار کرد: البته هم باید نظارت صورت گیرد و هم برای توسعه و تعمیق 
آن تالش شود. این اقدام منجر به تشویق مردم برای سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصاد 
کشور می شود. سایر بخش های بزرگ اقتصادی کشور نیز باید در این مسیر گام بردارند تا شاهد 

جذب سرمایه های مردم در حوزه تولید باشیم.

کافه اقتصاد

از ابتدای سال آبی ثبت شد؛ پرشدگی سدهای کشور به ۴۴ درصد رسیدبا نمایندگان

21 درصد از سد زاینده رود پر است
براساس آخرین آمار اعالم  شده توسط دفتر مطالعات پایه منابع آب، تا بیست ودوم مردادماه حجم آب موجود در مخازن ۲۱.۸۹ میلیارد مترمکعب است که در سال گذشته 
۲۲.۱۱ میلیارد مترمکعب بوده و کاهش یک درصدی را ثبت کرده است؛ بنابراین پرشدگی سدها به ۴۴ درصد رسیده است.براساس آخرین آمار اعالم شده توسط دفتر 
مطالعات پایه منابع آب، از ابتدای سال آبی تا بیست ودوم مردادماه، ارتفاع کل ریزش های جوی کشور معادل ۲۰۱.۹ میلی متر است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین 
دوره های مشابه درازمدت )۲۴۴ میلی متر( ۱۷ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته )۱۵۵.۲ میلی متر( ۳۰ درصد افزایش را نشان می دهد.در این مدت 
میزان بارندگی تجمعی استان اصفهان از ابتدای سال آبی ۱۱۰.۷ میلی متر بوده که نسبت به سال آبی گذشته هفت درصد و متوسط درازمدت ۲۸ درصد کاهش داشته 
است.همچنین میزان کل خروجی سدهای کشور ۹۹.۶ میلیارد مترمکعب بوده و نسبت به سال گذشته ۱۹ درصد کاهش یافته است. در مدت زمان مشابه سال گذشته 
میزان کل خروجی سدهای کشور ۳۳.۴۶ میلیارد مترمکعب بوده است.میزان کل ورودی آب به سدهای کشور، پنج درصد افزایش داشته و ۷۴.۲۹ میلیارد مترمکعب در 
بازه زمانی ابتدای سال جاری تا این تاریخ است.همچنین حجم فعلی آب موجود در مخازن ۲۱.۸۹ میلیارد مترمکعب است که در سال گذشته ۲۲.۱۱ میلیارد مترمکعب 
بوده و کاهش یک درصدی را ثبت کرده است. با توجه به اینکه ظرفیت کل مخازن سدها ۵۰.۵ میلیارد مترمکعب بوده، اکنون پرشدگی سدها به ۴۴ درصد رسیده است.

تولید نبات از مشاغل 
شهر اصفهان 

نبات یکی از شیرینی های سنتی و 
محبوب ایرانی ها و از دیرباز بهترین 
و اصیل ترین نوع نبات در ایران و به 
ویژه در اصفهان تولید  شــده است. 
نبات ایــران از پیشــینه ای دیرینه 
برخوردار است که در آشنایی ایرانیان 
با »شــکر« به عنوان مــاده اصلی 

تشکیل دهنده آن، ریشه دارد.

وز عکس ر

عضو هیئت مدیره نظام صنفی 
کشاورزان اصفهان مطرح کرد:

برداشت آب طرح بن-بروجن 
از حوضه بحران  زده زاینده رود

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشــاورزان 
اصفهان در گفت وگو با ایســنا، با تایید خبر 
بهره برداری از فاز اضطراری طرح بن- بروجن 
و برداشت از زاینده رود، اظهار کرد: طبق تابلو 
منابع و مصارف، قرار بر این بود که در ابتدای 
سال آبی آینده، ۴۰۰ میلیون مترمکعب آب در 
سد زاینده رود باشد و در ۱۵ آبان ماه کشاورزان 
حقابه خود را برای کشــت پاییــزه دریافت 
کنند.حســین وحیدا تاکید کرد: متاســفانه 
عدم مدیریت در باالدســت سد چم آسمان 
و ســد زاینده رود موجب کاهش ذخیره سد 
زاینده رود به ۲۶۰ میلیون مترمکعب شــده 
اســت، از ســوی دیگر اکنون فاز اضطراری 
طرح بن – بروجن به بهره برداری رسیده و از 
زاینده رود برداشت آب دارد.عضو هیئت مدیره 
نظام صنفی کشاورزان اصفهان توضیح داد: 
از سوی دیگر بخشــی از پروژه بن- بروجن 
در باالدســت ســد تنظیمی روبه روی تونل 
گالب در اصفهان جابه جا و به مارکده منتقل 
شــده و بقیه این پروژه به جد اجرا می شود.

وی افزود: به گفته آب منطقه ای اصفهان در 
این فــاز اضطراری آب از طریــق دو پمپ به 
میزان ۳۶۰ لیتر بر ثانیه از زاینده رود برداشت 
می شــود.وحیدا تصریح کرد: این میزان آب 
در قالب فاز اضطــراری طرح بن –بروجن از 
خروجی ســد زاینده رود برداشته می شود و 
در این شــرایط اگر تامین آب شرب اصفهان 
به خطر نیفتــد، معجزه ای رخ داده اســت.

وی با انتقاد از وزیر نیرو و برنامه ای که برای 
حوضه زاینده رود دارد، گفت: روز پنجشــنبه 
الماســوندی، مدیــر حوضه زاینــده رود در 
اصفهان جلســه داشــت که چندین بار از او 
سوال کردیم که باالدست سد زاینده رود و چم 
آسمان را به چه شــیوه مدیریت می کند که 
پاسخی دراین باره ندادند.در این مدت که آب 
زاینده رود برای شرق و غرب اصفهان باز نبود 
و تنها برای تحویل حقابه شرب و صنعت بود، 

خروجی سد زاینده رود ۲۸ متر بود. 

یمنا
س: ا

عک

ایمنا
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گشتی در کاروانسراهای کهن اصفهان
در ایران پس از اسالم، دوران صفوی نقطه عطفی برای کشور به حساب می آید، چرا که پس از سال ها فرمانروایی بیگانگان، صفویان توانستند فرهنگ و هنر ایرانی را که با 
»اسالم« تلفیق شده بود، شکوفا کنند. این دوره نه تنها بر روی فرهنگ و هنر ایران تاثیر گذاشت و آن را به طرز چشمگیری شکوفا کرد، بلکه از لحاظ اقتصادی و اجتماعی 
نیز ایران را در شرایط خوبی قرار داد.در آن زمان گروه های مختلف اروپایی با اهداف سیاسی، نظامی یا تجاری به ایران سفر می کردند و کمپانی های کشورهایی از جمله 
هند شرقی، انگلیس، فرانسه و هلند در ایران تاسیس می شد. حضور گردشگران و جهانگردان فرنگی نیز در کشور نیز واقعیتی بدیهی است. بنابراین به دلیل ارتباطات 
گسترده ایران در سطح بین المللی اهتمام و اقدامات بسیاری برای ساخت راه ها و»کاروانسرا«های میان راه به انجام رسید. راه های سنگ فرش در بسیاری از نقاط کشور، 
بازسازی کاروانسراهای قدیمی و ساخت کاروانسراهای جدید از جمله این اقدامات است. به طوری که عصر صفوی را دوران طالیی احداث کاروان سراهای بزرگ  دانسته اند.

در اصفهان نیز، به عنوان پایتخت صفویان، از این دوره کاروانسراهای بسیاری باقی مانده که امروزه به نوعی میراث فرهنگی و آثار باستانی محسوب می شود و ظرفیت 
باالیی برای جذب ایران گردان و جهانگردان و تبدیل شدن به یک مرکز گردشگری دارد. ظرفیتی که نادیده گرفته شده و این روزها می شنویم که مورد توجه قرار نمی گیرد.

در ادامه به معرفی برخی از کاروانسراهای اصفهان می پردازیم:

کاروانسرای مادرشاه
این کاروانسرا که یکی از بزرگ ترین کاروانسراهای اصفهان به شمار می رود، همزمان و دیوار با دیوار مدرسه چهارباغ احداث شد تا درآمد و عواید آن صرف مخارج طالب و 
نگهداری از مدرسه شود. در واقع مادر شاه سلطان حسین صفوی )آخرین پادشاه صفوی( پس از ساخت مدرسه چهارباغ موقوفات فراوانی به آن اختصاص داد که این 

موقوفات شامل چندین مزرعه، باغ، مغازه و کاروانسرا می شد. یکی از موقوفات مشهور این مدرسه کاروانسرای مادر شاه بود.
کاروانسرا در دوره قاجار مانند سایر آثار اصفهان مورد بی مهری ظل الســلطان حاکم اصفهان قرار گرفت و باالخره نیز به وسیله این شاهزاده حاکم به فروش رسید. در 
حدود سال ۱۳۴۳ شمسی مقرر شد کاروانسرای مادر شــاه با حفظ جنبه های هنری و ارزش های معماری دوران صفویه به یک مهمانسرای بین المللی تبدیل شود که 

امروزه آن را به عنوان »مهمانسرای عباسی« می شناسیم.

کاروانسرای بالباد
این کاروانسرای تاریخی در جاده اصفهان-نایین در دهستان الی سیاه و در نزدیکی روستای بالباد قرار دارد. کاروانسرایی ۲۰۰۰ متری که دارای ۲۶ حجره است و یادگاری از 
زمان صفویه به شمار می رود.کاروانسرای بالباد از آجر و الشه سنگ و خشت ساخته شده و دارای تزیینات آجری است. همچنین تنها کمتر از بیست در صد این بنا آسیب دیده 
است و از همین جهت می تواند محلی مناسب برای گردشگری و پذیرایی از مسافران ایران گرد و جهان گرد باشد.مطابق سنگ نوشته ای که قبال بر این رباط نصب بوده، بانی 

این کاروانسرا میرزا مغیث الدین مؤمن و پسرش میرزا اشرف الدین معروف به حاج امین )از اجداد خاندان امامی یا امام جمعه ای نایین( بوده است.

کاروانسرای شیخ علیخان
یکی از کاروانسراهای تماشایی ایران که در ۴۵ کیلومتری شمال غرب اصفهان، در روستای چاله ســیاه »جهاد آباد« واقع شده است، کاروانسرای شیخ علیخان نام دارد. 
کتیبه هایی که در قسمت های داخلی و سر در ورودی این بنا وجود دارد حاکی از آن است که کاروانسرای شیخ علیخان به دستور شیخ علیخان زنگنه در زمان شاه سلیمان 
صفوی در سال  ۱۰۹۸ هجری قمری ساخته شده است.این کاروانسرا از کاروانسراهای مجلل زمان خود به حساب می آمده و از همین رو بسیار مورد توجه گروه های سیاسی 
بوده و این قشــر از افراد زیاد در آن اتراق می کردند. این بنا یکی از بهترین نمونه های کاروانســراهای صفوی  است. تمام وســایل و امکانات رفاهی به وفور در قسمت های 
مختلف به کار رفته که نشان  دهنده اوج پیشرفت در طراحی  این کاروانسراست. امکاناتی که در کاروانسرای شیخ علیخان موجود است، همگی بیانگر آن است که که این بنا 

از کاروانسراهای سلطنتی آن دوران بوده است.

کاروانسرای کوهاب نطنز
کاروانسرای کوهاب یا رباط کوهاب یا کاروانسرای نطنز، کاروانسرایی مربوط به دوره صفوی است. این اثر در تاریخ ۲۰ دی ۱۳۵۵ با شماره ثبت ۱۴۸۹ به عنوان یکی از آثار ملی 

ایران به ثبت رسیده است.
کاروانسرایی چهار ایوانی و مستطیل شکل که توسط »میر ابولمعانی برزرودی نطنزی« ساخته شده که یکی از امرای مقرب و مجلس نویس شاه بوده است. این کاروانسرا در 
آن زمان با نام قلعه کوهاب نیز شناخته می شده است. البته در اصل کاروانسرا بوده و نزد مردم منطقه به »قلعه« معروف شده است. جالب است که این کاروانسرا یا اصطالحا 

»قلعه« تا ابتدای دوران پهلوی نیز مورد استفاده کاروانیان قرار می گرفته و هنوز هم اسکلت اصلی خود را حفظ کرده است.
موقعیت بسیار عالی جغرافیایی این کاروانسرا از جمله قرار گرفتن در کنار باغات و چشمه آبی بزرگ در جلوی آن و قرار گرفتن در عرض جغرافیایی 

گنبد باز از خصوصیت های بی نظیر این کاروانسرا هستند.

  ایران گردی

مفاد آراء
5/152 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره  1706 14016030200700 مــورخ 21 / 04 / 1401  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای یونس جمشــیدی فرزند علی بشــماره شناســنامه 200 وکدملی 1284881792 
صــادره از اصفهان درششــدانگ یــک قطعه زمیــن کشــاورزی با کاربــری زراعی 
 به مســاحت 17 / 10063 مترمربــع پالک 430 اصلــی واقع در مینادشــت خریداری 
مع الواســطه ازمالک رســمی آقای حسین جمشــیدی فرزند قاســمعلی محرزگردیده 
اســت لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دونوبــت به فاصله 15 روز آگهی میشــود 
در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مــدت دوماه اعتراض خــود رابه این 
اداره تســلیم وپس از اخذ رســید ظــرف مدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض 
دادخواســت خــود را بــه مراجع قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهی اســت در صورت 
 انقضای مــدت مذکور وعــدم وصول اعتــراض طبق مقــررات ســند مالکیت صادر

 خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/10
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/25

م الف: 1357707  محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

5/153 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره  1704 14016030200700 مــورخ 21 / 04 / 1401  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملــک فالورجان تصرفــات مالکانــه بالمعارض 
متقاضــی آقای یونــس جمشــیدی فرزند علــی بشــماره شناســنامه 200 وکدملی 
1284881792 صادره از اصفهان درششــدانگ یک قطعه زمین کشــاورزی باکاربری 
 زراعی به مســاحت 63 / 852 مترمربع پالک 430 اصلی واقع در مینادشــت خریداری 
مع الواسطه ازمالک رسمی آقای حسین جمشیدی فرزند قاسمعلی محرزگردیده است لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/10
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/25

م الف: 1357710  محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

5/154 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شــماره 1255 مورخ 1401/4/25 هیات اول موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکیت آقای ســعید اسماعیلیان  
به شناســنامه شــماره 67 کدملی 1288803516 صادره اصفهان فرزند عبدالحسین در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 148/43 متر مربع مفروزی از پالک شماره 114 فرعی 
از 4348 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است. 
- برابر رای شــماره 1314 مورخ 1401/4/30 هیات اول موضــوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکیت خانم زهرا اســماعیلیان   
به شناسنامه شــماره 25 کدملی 1291091114 صادره اصفهان فرزند محمد حسن در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 110/32 متر مربع پالک شماره 3 فرعی از 4475 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است. 
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/09

م الف: 1364076  مهدي شبان رئیس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

5/155 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شــماره 1226 مورخ 1401/4/22 هیات اول موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــی، مالکیت آقای مهدی مصدق  به 
شناسنامه شماره 2606 کدملی 1289232857 صادره اصفهان فرزند مرتضی در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 212/60 متر مربع مفروزی از پالک شماره 4786 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از 

طرف آقای حیدر قنبر زاده )مالک رسمی( خریداری گردیده است. 
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/09

م الف: 1364089  مهدي شبان رئیس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

5/156 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابــر آرا صادره هیــات هاي موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود . 
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشند مي 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 

مرجع قضایي تقدیم نماید. 
اصالحی

ردیف 1- راي شماره 13937 - 1400/11/20 هیات سوم پالک 36/168 صحیح می باشد 
که در رای شماره 5677-1400/05/03 هیات سوم آقای قدیر علی الیاران  به شناسنامه 
شماره 3 کدملي 1290311692 صادره اصفهان فرزند قاسم در ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 109/31 متر مربع از پالک 1698 فرعی از 36 اصلي واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از شــیخ جمال الدین نجفی و خانم محترم آقا رشتی 
طبق سند انتقالی 1501 مورخ 1322/12/25 دفترخانه 62 اصفهان و سند 60737 مورخ 

1333/7/29 دفترخانه 6 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/09

م الف: 1364951  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/157 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره  1927  14016030200700 و 140160302007001929 و 
140160302007001928مورخ 02 / 05 / 1401  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ملیحه یادگاری قهدریجانی فرزند 
عبداله بشماره شناسنامه 1049 وکدملی 1111251215 صادره از فالورجان و خانم زهره 
یادگاری قهدریجانی فرزند عبداله به شناســنامه 3273 و کد ملی 1112011331 صادره 
از فالورجان و فاطمه یادگاری قهدریجانی فرزند عبداله به شناســنامه 2304 و کد ملی 
1112001638 صادره از فالورجان هرکدام دردو دانگ مشاع ازششدانگ مشاع یک باب 
خانه  به مساحت  52 / 307 مترمربع پالک 930 فرعی از 385 اصلی واقع در قهدریجان 
خریداری مع الواسطه ازمالک رســمی آقایان مصطفی و قاسم یادگاری فرزندان اسحاق 
محرزگردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی 
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/09

م الف: 1363634 محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

5/158 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره  1182 14016030200700 مورخ 22 / 03 / 1401  هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قاسم یادگاری 
فرزند عبداله بشماره شناسنامه وکدملی 1100191992 صادره از فالورجان درششدانگ 
یک باب خانه  به مســاحت  88 / 276 مترمربع پالک 918 فرعی از 385 اصلی واقع در 
قهدریجان خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی آقایان مصطفی و قاسم یادگاری اسحق 
محرزگردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی 
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/09

م الف: 1363544 محمد علی ناظمی اشنی رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

5/159 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره  1181 14016030200700 مــورخ 22 / 03 / 1401  هیات اول 

موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملــک فالورجان تصرفــات مالکانــه بالمعارض 
متقاضی آقای محمد یــادگاری قهدریجانی فرزند عبداله بشــماره شناســنامه 1063 
 وکدملی 1111989222 صادره از فالورجان درششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت
 90 / 274 مترمربع پــالک 918 فرعــی از 385 اصلی واقع در قهدریجــان خریداری 
 مع الواســطه ازمالک رســمی ورثه آقاجان کاظم زاده قهدریجانی محرزگردیده اســت 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/09

م الف: 1363413 محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
تحدید حدود اختصاصی

5/160 چون تحدید حدود ششــدانگ دوازده با ب بناهای تحتانی و فوقانی پالک ثبتی 
194 و 196 و »196/2« واقع در  بخش 2 ثبت خوانســار به نام نورالدین و محمد مهدی 
علوی و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز شــنبه مورخ 1401/06/19 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در این آگهی در محــل حضور یابند و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 
 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 
 تاریخ انتشــار: 1401/05/25  م الف: 1348850 حبیب اکبري رئیس ثبت اسناد و 

امالک خوانسار
تحدید حدود اختصاصی

5/161 چون تحدید حدود ششدانگ یک باب محوطه پالک ثبتی 202 واقع در  بخش دو 
حوزه  ثبتی خوانسار که طبق سوابق و پرونده ثبتی  به نام حسین و محمد صادق علوی و 
غیره  در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز شنبه مورخ 1401/06/19 ساعت 9/30  صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در 
این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت 

از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.  
 تاریخ انتشــار: 1401/05/25  م الف: 1348874 حبیب اکبري رئیس ثبت اسناد و 

امالک خوانسار

اعالم مفقودی 

 SE 131 بــرگ ســبز و کارت خــودروی ســواری
 مــدل 1399 بــه رنــگ ســفید بــه شــماره پــاک

  M 13 / 6485182 628 ص 16 ایران 40  و شماره موتور
و شماره شاسی NAS411100L3617418 به نام خانم 
صدیقه حمدانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.



سه شنبه 25  مرداد  1401 /  18 محرم 1444  /  16  آگوست  2022 / شماره 3601 
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی:

 میزان آزمایش های مثبت کرونا در استان اصفهان 
روند کاهشی دارد

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: بررسی آمار کرونا در یک هفته گذشته نشان می دهد که 
آزمایش های مثبت کووید-۱۹ نسبت به کل نمونه ها و همچنین تعداد افراد مراجعه کننده و عالمت دار 
در استان روند کاهشی دارد.پژمان عقدک، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: سهم آزمایش های مثبت 
و قطعی کرونا نسبت به کل نمونه های گرفته شده از افراد مراجعه کننده و بیماران سرپایی در روزهای 
اخیر به کمتر از ۵۰ درصد رسیده است.وی با بیان اینکه رنگ بندی جدید همه گیری بیماری کووید-۱۹ 
نیز موید بهبود شرایط استان نسبت به هفته گذشته است، اظهار داشت: در هفته گذشته ۱۲ شهرستان 
در وضعیت قرمز و بسیار پرخطر قرار داشــت؛ اما این هفته چهار شهرستان در این وضعیت قرار دارد.

عقدک با اشاره به اینکه در زمان حاضر ۱۱ شهرستان در وضعیت نارنجی)پرخطر( و هفت شهرستان 
در وضعیت زرد)خطر متوســط( قرار دارد، اضافه کرد: رنگ بندی شــهرها بر اساس میزان بستری 
بیماران کرونایی تعیین می شود با این حال بهتر است یک هفته دیگر صبر کنیم تا بهتر بتوانیم درباره 
وضعیت آمار کرونا و اینکه آیا در شاخ نزولی موج هفتم کرونا قرار گرفته ایم یا نه، قضاوت کنیم.وی 
خاطرنشان کرد: این وضعیت در سراسر کشور نیز اتفاق افتاده و تعداد شهرستان های قرمز و نارنجی 
کاهش یافته است.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درباره آمار مرگ و میر ناشی از کرونا که 
روز شنبه افزایش یافت و به هشت نفر رسید، توضیح داد: در هفته گذشته به طور متوسط روزانه سه 
مرگ و میر ناشی از کرونا داشتیم؛ اما بر اساس آمار ی که به هشت نفر رسید نمی توان به طور قطع در 
باره این موضوع قضاوت کرد زیرا ممکن است این آمار از روزهای قبل باقی مانده و در یک روز تجمیع 
شده باشد.وی ادامه داد: برای قضاوت در باره آمار مرگ و میر ناشی از کرونا نیز باید حداقل یک هفته 
دیگر منتظر ماند تا برآیند آمار را در نظر بگیریم.عقدک همچنین با اشاره به اینکه آمار واکسیناسیون 
کرونا در استان در هفته گذشته تغییر جدی نداشته است، گفت: پوشش نوبت اول حدود ۸۶ درصد، 
نوبت دوم ۷۷ درصد، نوبت سوم ۳۹ درصد و نوبت چهارم ۳.۵ درصد است.وی، احساس خطر کردن 
از سوی مردم در باره ابتال به کرونا و مرگ و میر ناشی از آن را در مراجعه برای دریافت واکسن، عاملی 
اساسی خواند و افزود: انعکاس های خبری درباره آمار کرونا در تصمیم گیری مردم برای مراجعه به 

منظور دریافت واکسن موثر است.
 

 کمبودهای آموزشی در مناطق محروم استان؛

مدارس کانکسی و سنگی، استخوان الی زخم دانش آموزان
۱۷۳ دانش آموز اصفهانی در مدارس کانکسی و ۹۰۶ دانش آموز در مدارس سنگی تحصیل می کنند.

معاون برنامه ریزی آموزش وپرورش استان اصفهان با بیان اینکه در ۲۱ روستای استان اصفهان ۲۴ مدرسه 
کانکســی وجود دارد و تعداد دانش آموز حاضر در این مدارس ۱۷۳ نفر است، گفت: حدود ۱۰ مدرسه در 
استان اصفهان وجود دارد که معلم تنها برای یک نفر تدریس می کند و عدالت آموزشی در استان برقرار 
است.سیدعلی مدینه با بیان اینکه از بین پنج هزار مدرسه استان، تعداد زیادی از مدارس دارای جمعیت 
دانش آموزی زیر ۱۰ نفر هستند، افزود: ۳۱ مدرسه سنگی در شهرستان های سمیرم، فریدون شهر و کاشان 
برپاست که ۹۰۶ دانش آموز دارد و از این تعداد چهار مدرسه در شهرستان های سمیرم و فریدون شهر ساخته 
شده و پنج مدرسه در شهرستان فریدون شهر در دست ساخت است.معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه 
منابع اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان به کمبود نیروی انسانی آموزش و پرورش استان اصفهان 
 اشاره کرد و گفت: استان اصفهان امسال با ۱۶ هزار نفر کســری نیروی انسانی مواجه بود.مدینه با بیان 
 این که بخشــی از کمبود نیروی انسانی برای آغاز ســال تحصیلی برطرف شــد، افزود: درحال حاضر با
  حدود هشــت تا ۹ هزار نفر کمبود نیرو داریم.وی گفت: ورودی نیروی انســانی آموزش امسال شامل 
 حدود ۲۰۰ نفر ســرباز معلــم، دو هــزار دانشــجوی دانشــگاه فرهنگیــان و ۱۵۰۰ نفر پذیرفته شــده 

در آزمون استخدامی است.

روایتی از ساختمان های ناایمن در اصفهان؛

کابوس پالسکو بر سر شهر

  مشــکل ناایمن بودن ســاختمان ها در برابر حوادث 
موضوعی است که طی سال های اخیر در کشور پر رنگ 
و برای رفع خطر و اصالح آن کمیته هایی با دســتگاه های مختلف تشکیل 
شده ، تعدادی از آنها شناسایی شده که در پیچ  و خم مشکالت، اقدام برای 
رفع خطر و ایمن سازی مانده اند.مجتمع سازی در شهرهای بزرگ، امری 
است که با کالبد و ساختار شهرهای بزرگ گره خورده و ساخت و نگهداری 
از این بناها در کنار ایجاد زیرســاخت های شهری از چالش های شهرهای 
بزرگی مانند کالن شهر اصفهان است.قابل دور زدن بودن سیستم اداری و 
نظارتی در ساخت و سازهای جدید به علت عدم شفافیت قانون و کهنسال 
بودن برخی ســاختمان های ناایمن باعث شــدند که در اصفهان بناهای 
مرتفع و مجتمع هایی باشــند که در برابر آتش سوزی، زلزله، فرونشست و 
فروریزش ناایمن محسوب شوند. طبق بررسی های سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان، حدود ۳۲۸ ساختمان ناایمن در این 
شهر است که بخش عمده آن را مجموعه های تجاری، اداری و حتی هتل ها 
تشکیل می دهند. بنا به دســتورالعمل وزیر کشور باید ضمن شناخت این 
ساختمان ها، نسبت به رفع خطر از آن ها اقدام عاجل صورت گیرد.معاون 
آموزش و پیشگیری ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان با اشاره به اینکه آتش نشانی اصفهان پیگیر ساختمان های ناایمن 

است، اظهار داشــت: حادثه ای که در آبادان برای ساختمان متروپل اتفاق 
افتاد، با حادثه آتش سوزی ســاختمان پالسکو کامال متفاوت است. یکی 
از این ساختمان ها،نوساز و یکی ســاختمان قدیمی است و نحوه برخورد 
با آن ها و ارگان هایی که برای تصمیم گیری نهایی دخیل هستند، متفاوت 

است.

در صورتی که ضوابط قانونی تغییر کاربری ساختمان ها رعایت نشود، 
خطرآفرین است

سرآتشــیار مســعود عنایت زاده افزود: ســاختمان پالســکو ساختمان 
قدیمی سازی بود که تغییر کاربری داده بود و تغییر کاربری شرایط خاص 
خود را دارد. این اتفاق در شهر ما نیز زیاد اتفاق می افتد، مخصوصا برای مراکز 
پزشکی که منازل و ساختمان ها را تبدیل به مطب و مجتمع پزشکی می کنند؛ 
اگر ضوابط در این ساختمان ها رعایت نشود، حادثه ای که برای بیمارستان 
سینا اطهر تهران اتفاق افتاد، برای اصفهان نیز دور از ذهن نیست.وی بیان 
کرد: طبق دستور دادســتان، این مراکز موظف به استعالم از آتش نشانی 
هستند تا با تغییر کاربری تطبیق داده شوند. اینکه آیا بتوانند تغییر کاربری 
بدهند یا نه اهمیت دارد.معاون آموزش و پیشگیری سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با انتقاد از ماده ۱۰۰ تصریح کرد: در اماکنی 

مانند بیمارستان که شب خواب است و بیمار بستری دارد، نیاز به دو دستگاه 
راه پله و آسانســور تخت و ویلچر بر دارد، اما گاهی منزل مسکونی ۴ طبقه 
را تبدیل به مرکز پزشــکی می کنند و قاضی از ما برای کاهش خطر راهکار 
می خواهد.وی با اشاره به مشکالت پاساژهای قدیمی در اصفهان اضافه کرد: 
رفع خطر از این پاساژها به سادگی نیست. بسیاری از این پاساژها بازدید 
صورت گرفته و بسیاری می پذیرند که باید رفع خطر و اصالحات صورت گیرد، 
اما مشــکالت دیگری دارند که تا در مرحله اجرا قرار می گیرد، کار متوقف 
می شود. چون اگر بخواهیم دستگاه اطفای حریق یا دستگاه راه پله دیگر 
تعبیه کنیم، هزینه سرسام آوری دارد. از مشکالت دیگر این است که مالکان 
پاساژ ممکن است در خارج کشور زندگی می کنند و مستاجران مغازه  ها، زیر 
بار این هزینه و اقدام نمی روند که بحق هم است. در این موارد مراجع قضایی 
باید ورود پیدا کند و دستوری صادر کند تا کار نهایی شود.عنایت زاده با بیان 
اینکه اکنون شهرداری در بخش های مختلف مسئولیت اخطار را به عهده 
گرفته است،گفت: کار اخطار و تعیین تکلیف به عهده وزارت راه و شهرسازی 

است و اکنون شهرداری تنها مانده است.

تکلیف قانونی ســازمان برنامه و بودجه در اختصاص اعتبار به بخش 
پایش و هشدار ساختمان های ناایمن

معاون مسکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان با 
اشاره به شناسایی ساختمان های ناایمن اظهار داشت: ما اکنون با دو نوع 
ساختمان درگیریم؛ یکی ســاختمان های قدیمی و یکی ساختمان های 
نوســاز و بلند مرتبه ناایمن. کارگروهــی با ۱۰ تا ۱۳ عضو برای شناســایی 
ساختمان های ناایمن تشــکیل شــده که معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری رییس این کارگروه و مدیرکل راه و شهرسازی دبیر این کارگروه 
هستند و ســایر اعضا شــامل دادســتان، رییس برنامه و بودجه، نظام 
مهندسی،  بنیاد مسکن، مدیرکل بحران هستند که به فراخور موضوعی به 
این کارگروه کمک می کنند.امیر زاغیان افزود: ۳۲۸ ساختمان  شناسایی 
شده توسط شــهرداری نیز در قالب چنین کارگروهی در گذشته شناسایی 
شده و به کار خود در سه حوزه معاونت مسکن و ساختمان، مقاومت ملی، 
مدیریت بحران و مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی ادامه می دهند. از 
بعد از حادثه پالسکو این کارگروه فعالیت خود را به صورت منسجم آغاز و 
این تعداد ساختمان ناایمن را شناسایی کرد.وی بیان کرد: منطبق کردن این 
ســاختمان ها با ضوابط بحث خاص خود را دارد، البته در قانون و مقررات 
پیش بینی شده چه مالک و چه مستاجر در قالب بهره بردار مطابق مبحث ۲۲ 
مقررات ملی ساختمان موظف است این ساختمان ها را با شرایط استاندارد 
انطباق بدهد و ارگان و نهادی که باید به  آن ها اخطار تخلیه یا رسیدگی بدهد 
و بازوی اجرایی هر شهری است، شهرداری است. این کارگروه صرفا وظیفه 
شناسایی دارد و قوه اجرایی برای این کار ندارد.معاون مسکن و ساختمان 
اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان تصریح کرد: عدول از اصول فنی و 
شهرسازی  و بهداشتی مغایر با پروانه ساختمان و نقشه های ضمیمه پروانه، 
تشکیل پرونده تخلفات ساختمانی برای کمیسیون ماده ۱۰۰ به عنوان یکی از 

شاخص های شناسایی ساختمان های ناایمن مدنظر است.

با مسئولان جامعه

اداره کل  ســالمت  و  تربیت بدنــی  معــاون 
آموزش وپــرورش اســتان اصفهــان گفت:تامین 
تجهیزات بهداشتی مدارس در استان اصفهان با توجه 
به تاکیدات بر حضوری شدن آموزش از ابتدای مهر، 
نیازمند کمک خیران است.آذرکیوان امیرپور  اظهار 
کرد: با توجه به تاکید بر تجهیز تمامی کالس ها بر تهویه 
مناسب، نیاز است که خیران همانند حضور قوی در 
عرصه مدرسه سازی در این مســیر هم کمک حال 

آموزش و پرورش باشند.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه فن های معمولی 

با توجه به تولید سرو صدای زیاد و ممانعت از فضای 
تدریس و یادگیری برای کالس های درس مناسب 
نیســت مرکز تحقیقات وزارت آموزش و پرورش در 
حال تحقیق در این زمینه و خریداری فن های جدید 
و کم صداســت.معاون تربیت بدنی و سالمت اداره 
کل آموزش وپرورش اســتان اصفهان افزود: در این 
خصوص نیاز اســت که در تامین مالی برای خرید 
فن های تهویه، خیران و مردم نیکوکار استان اصفهان، 
دستگاه تعلیم و تربیت که نهادی است متعلق به تمام 
جامعه را بیش از پیش حمایت کنند.وی خاطرنشان 
کرد: البته تا زمانی که هوا خیلی ســرد نشــود با باز 
کردن در و پنجره کالس ها، تهویه انجام می شــود، 
ولی پس از سرد شــدن هوا نیاز ضروری به تجهیز 
کالس ها به دستگاه های تهویه است.امیر پور تاکید 

کرد: کالس های درس مهر امســال حضوری برگزار 
می شود و بر این اساس از اکنون آماده سازی مدارس 
به لحاظ مسائل بهداشتی در دســتور کار آموزش و 
پرورش استان قرار گرفته و شیوه نامه های مربوطه 

آماده شده است.
وی خاطرنشان کرد: واکسیناسیون یکی از مباحث 
بسیار مهم در بحث پیشگیری از کروناست و تاکید 
می شود که معلمان و کادر آموزشی دوز  سه و چهار و 
دانش آموزان نیز دوز  یادآور را براساس شرایط سنی 
انجام دهند.وی،  جامعه هدف فرهنگیان اســتان 
اصفهان برای واکسیناسیون کرونا را شامل معلمان 
و کادر اداری با جمعیت حدود ۶۸ هزار نفر اعالم کرد 
و گفت: حــدود ۹۰ درصد این جمعیت تا  دوز ســوم 

واکسن کرونا را دریافت کرده اند.

معاون آموزش و پرورش اصفهان:

تامین تجهیزات بهداشتی مدارس نیازمند کمک خیران است

خشکسالی در اروپا و 
نمایان شدن سنگ های 

گرسنگی!
خشکســالی در اروپــا »ســنگ های 
از  بخش هایــی  در  را  گرســنگی« 
رودخانه هــای چــک و آلمــان نمایان 
کــرده اســت. ایــن ســنگ ها وقتی 
ســطح رودخانه بیــش از حــد پایین 
مــی رود نمایــان می شــوند.عکس 
سنگ نوشــته ای اســت متعلق به سال 
 ۱۶۱۶ در رود البــه که روی آن نوشــته: 

»اگر من را می بینی گریه کن«

در مراسم تکریم و معارفه دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اصفهان 
مطرح شد:

افزایش حمایت  اجتماعی از رهایی یافتگان از اعتیاد 
ضروری است

مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: افزایش حمایت  اجتماعی از رهایی یافتگان از اعتیاد 
ضروری است، زیرا این امر سبب می شود تا فرد دوباره به دام مواد مخدر نیفتد.سردار محمدمسعود 
زاهدیان، در مراســم تکریم و معارفه دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اصفهان افزود: 
بحث حمایت  اجتماعی ســبب می شــود که درمان فرد رها یافته از اعتیاد پایدار باشد، در غیر این 
صورت، بی توجهی به این مقوله بازهم مشکالت جدی را به دنبال خواهد داشت. وی با بیان اینکه 
پیشگیری از اعتیاد باید بیش از گذشته جدی گرفته شود، گفت: توجه به جمعیت جوان، دانشجویان 
و دانشگاهیان برای پیشگیری از آغاز اعتیاد ضروری است، به این معنا که نباید اجازه دهیم فردی 
معتاد شود تا بعدا بخواهیم او را درمان کنیم. مشــاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر اضافه کرد: 
کشور ما در منطقه ای قرار دارد که نزدیک به قطب تولید تریاک در جهان است و انتقال هر نوع مواد 
مخدر به دیگر کشــورها از جمله اروپا باید از ایران بگذرد، بنابراین وظیفه ما در جلوگیری از قاچاق 
سخت تر می شود. سردار زاهدیان، مواد مخدر را اســلحه اصلی جنگ نرم نامید و خاطرنشان کرد: 
این جنگ از ما تلفات گرفته است زیرا نیروی مولد جامعه را به افراد منفور تبدیل می کند که به دنبال 
آن انواع آسیب های اجتماعی مانند فقر، فحشا و کودکان کار نیز پدید می آید. وی با تاکید براینکه 
در مبارزه با مواد مخدر باید کار درست انجام داد، تصریح کرد: استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت ها 
و اجرای تکالیف قانونی از اهمیت باالیی برخوردار است. مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر 
اظهار داشت: استان اصفهان به دلیل واقع شدن در مرکز کشور در موضوع مواد مخدر اهمیت باالیی 
دارد بنابراین باید در این منطقه اقدامات ویژه ای انجام داد. ســردار زاهدیان با اشــاره به ظرفیت 
سازمان های مردم نهاد در کاهش معضل اعتیاد ادامه داد: در کنار تشکل های مردمی، نیکوکاران را 
نیز باید به ورود به عرصه هایی مانند ایجاد مراکز درمانی اعتیاد و توانمندسازی، آموزش و اشتغال 
رهایی یافتگان از مواد و دیگر حمایت های اجتماعی تشویق کنیم. همچنین در این جلسه معاون 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان نیز گفت: امنیت از بزرگ ترین مواهب جمهوری 
اسالمی است که باید به بهترین شکل ممکن حفظ شود.  محمدرضا جان نثاری با تاکید بر اینکه تمام 
فعالیت ها باید معطوف بر حفظ آرامش مردم باشــد، خاطرنشان کرد:  شورای هماهنگی مبارزه با 
مواد مخدر نیز باید با بسیج تمام امکانات و فعالیت ها در این زمینه، نقش اساسی ایفا کند. در این 
جلسه در سالن اجتماعات استانداری، سیدمجتبی ایزدی به عنوان دبیر جدید شورای هماهنگی 
مبارزه با مواد مخدر اصفهان منصوب و جایگزین محسن یارمحمدیان شد.ایزدی پیش تر به عنوان 
مدیرکل دفتر امور امنیتی انتظامی استانداری اصفهان فعالیت می کرد.  همچنین در این نشست 
محمدرضا قنبری به عنوان مدیرکل جدید دفتر امور امنیتی انتظامی استانداری اصفهان معرفی شد.

وز عکس ر

خبر روزگزارش

فرمانده سپاه استان اصفهان: 

برای  محرومیت زدایی آماده 
کمک رسانی به دولت هستیم

فرمانده ســپاه صاحب الزمان )عج( استان 
اصفهــان گفت: مجموعه ســپاه و بســیج، 
تشکیالت انقالب اسالمی است و برای کمک 
به مسئوالن و مدیران در هر صحنه ای از جمله 
دفاع نظامی، مقابله با حوادث مترقبه، خدمت 
رسانی و محرومیت زدایی آماده کمک رسانی 

است.
سردار مجتبی فدا در حاشیه افتتاح جاده بین 
المزارع دشت پرزان از توابع شهرستان شهرضا 
اظهار داشــت: خداوند به واسطه اخالصی که 
امام حسین )ع( در قیام خود داشت، برکتی 
به ایشــان داد که به هیچ کس نداده است در 
حالی که خوردن خاک حرام است؛ اما شفا را 
در تربت امام حسین )ع( قرار داد و دعا تحت 
قبه ایشان مستجاب است.وی افزود: قطعا کار 
برای خدا و برای رشد و اعتالی نظام اسالمی 
موجب برکت خواهد شــد و امروز به واسطه 
اقدامات دلســوزان نظام اسالمی و همراهی 
مجموعه ادارات، شــرایط حضور و مشارکت 
مردم در اداره جامعه فراهم شده است.فرمانده 
ســپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان 
تصریح کرد: دوران دفاع مقــدس، مبارزه با 
کرونا، عاشورای حســینی و برگزاری اربعین 
حســینی همه نمود حضــور و نقش آفرینی 
مردم در اداره جامعه است و دولت ها همواره 
به عنوان تســهیل گر، نقش آفرینی کرده اند.

وی خاطر نشان کرد: مجموعه سپاه و بسیج، 
تشکیالت انقالب اسالمی است و برای کمک 
به مسئوالن و مدیران در هر صحنه ای از جمله 
دفاع نظامی، مقابله با حوادث مترقبه، خدمت 
رسانی و محرومیت زدایی آماده کمک رسانی 
است.به گزارش تسنیم، با افتتاح ۷ کیلومتر 
جاده بین مزارع در منطقه دشــت پرزان که 
حدفاصل جرقویه و شهرضاست، با کمک به 
کشاورزان این منطقه باعث افزایش تولیدات 
کشاورزی و رونق دام پروری و دامداری در این 
منطقه خواهد شــد. در فاز بعدی تکمیل این 
پروژه، جاده بین مزارع دشت پرزان به جاده 

اصفهان-شیراز متصل می شود.

مدیر مرکز مدیریت و کنترل ترافیک شهرداری خبرداد:

رونمایی از دو سامانه جدید ثبت تخلف در اصفهان 
مدیر مرکز مدیریت و کنترل ترافیک شهرداری اصفهان از نصب دو ســامانه جدید ثبت تخلف در اصفهان خبر داد.هادی کریمی گفت: یکی از اهداف مهم حوزه 
حمل ونقل، روان سازی و افزایش ایمنی اســت که برای رسیدن به این هدف روش های ســنتی حضور پلیس در معابر دیگر پاسخگو نیست، زیرا شهر ها از نظر 
گستردگی و تعداد سفر های درون شهری با استفاده از مد های مختلف حمل ونقلی توسعه یافته است؛ از این رو در کالن شهرها، مدیران و برنامه ریزان به سمت 

استفاده از سامانه های هوشمند نظارتی و ثبت تخلف پیش رفته اند.
وی با بیان اینکه توسعه سامانه های هوشمند اهدافی را دنبال می کند که مهم ترین آن روان سازی ترافیک، کاهش تصادفات و تلفات ناشی از آن است، افزود: 
شهر اصفهان نیز در استفاده از این سامانه ها عقب نبوده است و در دهه گذشته توانسته در این حوزه رشد خوبی داشته باشد.مدیر مرکز مدیریت و کنترل ترافیک 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: در شــهر اصفهان حدود ۵۴۰ ســامانه نظارت تصویری مربوط به زمان دهی تقاطع ها و رسیدن دستگاه های امدادرسان به محل 

حوادث و نظارت بر شهر وجود دارد که بیش از ۹۹ درصد این سامانه ها فعال است.

تسنیم 



خبر ورزشی نوشت:  اگر فقط یک بار پول هایی که در این فوتبال حیف و میل شد موشکافانه مورد بررسی قرار می گرفت و باعث و بانی اش پیدا می شد شاید دیگر 
شاهد تکرار چندین باره چنین فاجعه هایی نبودیم.  نمونه اش همین استراماچونی که حکمش تایید شد و حاال باشگاه استقالل برای نیم فصل باید یک میلیون 
و چهارصد هزار دالر به او پرداخت کند؛ مبلغی حدود چهل و چند میلیارد تومان.مثال هایی از این دست در فوتبال ما فراوان است؛ از سرآمد همه کالش های اروپا 
»ویلموتس« بگیر تا استوکس، بودیمیر، رادوشویچ و ... اما جالب اینجاست که عامالن و مقصران هیچ یک از این پرونده های میلیاردی به مردم معرفی نشد 
و اگر شد ککی از کسی گزیده نشد.نمی دانیم در این مملکت که در برخی مسائل مو را از ماست بیرون می کشند در فسادهای فوتبال که منشأ اکثرشان مثل روز 
روشن اســت چرا تحقیق و تفحصی صورت نمی گیرد و اگر می گیرد چرا هیچ نتیجه ای در پی ندارد که الاقل درس عبرت دیگران شود. سفره ای بی مزاحم پهن 
است و مدیر و دالل و رمال دور هم می خورند و می برند صدای کســی هم درنمی آید. آن صداهایی هم که گه گاه درمی آید در نطفه خفه می شود. باالخره صاحب 

زر، زورش هم زیاد است!

 سفره ای بی مزاحم پهن است؛ نوش جان مدیر، دالل و رمال!
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فرار »سیمئونه« از سوال درباره »رونالدو«
سرمربی اتلتیکو مادرید به احتمال حضور کریستیانو رونالدو در این تیم واکنش ابهام آمیزی از خود 
نشان داد. به نقل از مارکا، همچنان بحث جدایی کریســتیانو رونالدو از منچستر یونایتد با جدیت 
مطرح است.رونالدو از وضعیت خود در منچستر یونایتد راضی نیست و خواستار جدایی از این تیم 
شده این درحالی است که او یک فصل دیگر با شیاطین سرخ قرارداد دارد.از اتلتیکو مادرید به عنوان 
یکی از مشتریان این فوق ستاره پرتغالی سخن به میان می آید که این باعث شد تا دیگو سیمئونه 
یک بار دیگر به این انتقال واکنش نشان داد. البته او این بار به نوعی از پاسخ دادن فرار کرد.سیمئونه 
گفت: طبیعی است که شما خبرنگارها دنبال حاشیه سازی باشید. این بخشی از کار شماست؛ اما 
من تنها به دیدار برابر ختافه فکر می کنم. تنها به بازیکنانی که در اختیار دارم فکر می کنم. این چیزی 

است که برای من مهم است و تمرکز خود را روی آن گذاشته ام.
 

پیراهن رئال مادرید خیلی سنگین است
رئال مادرید، مدافع عنوان قهرمانی اللیگا با تغییرات متعدد در ترکیب اصلی خود نسبت به بازی سوپرکاپ 
اروپا، به مصاف آلمریای تازه صعود کرده رفت و در نهایت با یک کامبک دیگر، 2-1 به پیروزی رسید و 
فصل را با 3 امتیاز شروع کرد.کارلو آنچلوتی، سرمربی ایتالیایی مادریدی ها در پایان بازی گفت: کاماوینگا 
و شوامنی کیفیتی که از آنها در تمرینات می بینیم را نشان ندادند اما طبیعی است؛ هر دو جوان هستند و 
این پیراهن سنگین است. ما بازی را بد شروع کردیم و پیچیده شد و سختی کشیدیم اما از عملکرد تیم 
راضی هستم، هرچند که عالی نبودیم. آلمریا خوب دفاع می کرد، ساختار دفاعی آنها بسیاری از ضربات 
ما را دفع کرد؛ اما در نیمه دوم آنها احساس خستگی می کردند و ما کنترل بیشتری بر بازی پیدا کردیم 

و از آن به نفع خود استفاده کردیم.
 

واکنش »مورینیو« به پیروزی »آاس رم«
مورینیو با کنایه بــه مدیران رم تاکید کرد که بــه بلوتی نیاز دارد.پس از برتــری 1-0 آاس رم مقابل 
سالرنیتانا در هفته اول سری آ 23/2022، ژوزه مورینیو گفت وگویی با خبرنگاران داشت. مورینیو در 
مصاحبه با DAZN گفت: از همه چیز این بازی خوشم آمد اما دوست داشتم با نتیجه 3-0 یا 0-4 
برنده شویم. مشاهده کردیم تیم بعد از زدن گل کامال آگاه بود که بازی تمام نشده است. تیم با بلوغ 
کافی کامال بر جریان مسابقه کنترل داشت. معموال وقتی چند موقعیت مسلم گلزنی را از دست می 
دهید، بازی برخالف میل شما تمام می شود اما این بار حتی به زحمت هم نیفتادیم. دیباال و زانیولو 
می  توانستند هر کدام چند گل بزنند، اما نمی  توانم بگویم که فوق العاده نبودند. سالرنیتانا نسبت 
به سال گذشته تیم کامال متفاوتی است. طی دو تا ســه هفته آینده، سالرنیتانا تیم فوق العاده ای 

خواهد شد. از نتیجه راضی هستم.
 

اتمام حجت »ژاوی«؛ یا ممفیس یا اوبا!
ژاوی، سرمربی بارسلونا، به خاطر از دست دادن احتمالی دو مهاجمش ممفیس دیپای و اوبامیانگ 
نگران اســت و به باشــگاه اطالع داده تنها حاضر اســت با جدایی یکی از آنها موافقت کند.شرایط 
اقتصادی بارسلونا به گونه ای است که باشگاه برای رسمی کردن قراردادهای چند خرید جدید خود، 
در وهله اول ژول کنده که قراردادش را امضا کرده ولی هنوز ثبت نشــده اســت و سپس مارکوس 
آلونسو و برناردو سیلوا که به زودی راهی بارسا خواهند شد، به فروش دست کم یک بازیکن نیاز دارد.

تا این لحظه انتقالی که عمال قطعی به نظر می رســد فروش ممفیس دیپای به یوونتوس اســت. 
روزنامه اسپرت می گوید ژاوی بعد از تساوی بدون گل بارسا در بازی هفته اول فصل به این نتیجه 
رسیده که در خط حمله هر چه گزینه های بیشــتری در اختیار داشته باشد برای تیمش بهتر است. 

او به مدیران بارسا اطالع داده که با جدایی همزمان ممفیس و اوبامیانگ موافقت نخواهد کرد.

خبر  روز

استقالل؛ نماینده ایران در لیگ قهرمانان
رییس کمیته مجوز حرفه ای فدراســیون فوتبال گفت: باتوجه به اینکه اســتقالل، قهرمان فصل 
گذشته لیگ به احتمال زیاد یکی از نمایندگان ایران در آسیاست،اولین جلسه را با این تیم برگزار 
کردیم.مصطفی زارعی درباره اینکه چرا اولین جلســه این کمیته با باشــگاه استقالل برگزار شد، 
در یک گفت وگوی تلویزیونی اظهار کرد: با توجه به اینکه اســتقالل قهرمان فصل گذشته است و 
باید برای فصل آینده لیگ قهرمانان، بین دو لیگ، نمایندگان مان را به کنفدراســیون فوتبال آسیا 
معرفی کنیم، احتمال اینکه استقالل به عنوان یکی از نمایندگان ایران در آسیا معرفی شود، خیلی 
زیاد اســت و به همین دلیل روند صدور مجوز حرفه ای این باشــگاه را جدی تر از تیم های دیگر 

دنبال می کنیم.
زارعی با بیان اینکه روند صدور مجوز حرفه ای از 10 دی ماه آغاز و نتیجه آن 10 خرداد ســال آینده 
اعالم خواهد شــد، افزود: قهرمان فصل جاری و قهرمان فصل گذشــته در لیگ قهرمانان سال 
آینده حضور خواهند داشــت. دربــاره دیگر نمایندگان ایــران با توجه به ســهمیه ای که خواهیم 
داشت، ساز و کار آن سوی فدراســیون فوتبال در نظر گرفته خواهد شد.رییس کمیته مجوز حرفه 
ای فدراســیون فوتبال با اشــاره به اینکه هنوز تعداد ســهمیه های ایران برای فصل آینده لیگ 
قهرمانان مشخص نیســت، اظهار داشت: کنفدراسیون فوتبال آســیا تعداد سهمیه ایران را اعالم 
خواهد کرد و این سهمیه ها می تواند 2+2 یا 3+ یک باشــد.زارعی درباره اینکه طریقه دو نماینده 
دیگر ایران که از بیــن تیم های قهرمان جام حذفــی خواهند بود، به چه صورت اســت، تصریح 
 کرد: چند جلســه در این باره تشکیل شده و مســئوالن ســازمان لیگ در این باره اطالع رسانی

 خواهند کرد.
 

افشاگری عجیب درباره »استراماچونی« و استقالل!
پیشکسوت باشگاه استقالل معتقد است که مدیران اسبق این باشگاه در سال ۹۸ توان پرداخت 
پول استراماچونی را داشتند؛ اما این کار را نکردند تا او شکایت کند.امید روانخواه درباره محکومیت 
استقالل در دادگاه عالی ورزش به پرداخت یک میلیون و 3۸۶ هزار دالر به آندره آ استراماچونی 
گفت: در زمان استراماچونی با باشگاه استقالل همکاری می کردم، پول موجود بود و می توانستند 
پول این مربی ایتالیایی را بدهند، در آن صورت می توانستیم دو سال از استراماچونی در استقالل 
استفاده کنیم و این رقم قرارداد را هم پرداخت کنیم؛ اما حاال این مربی می رود و باید بابت کاری 
که انجام نداده به او پول بدهیم.روانخواه اظهار داشت: در شرایطی شاهد این اتفاقات هستیم که 
تیم های پایه استقالل درگیر امکانات اولیه برای تمرین هستند و انتظار هم داریم که مدیران بعدی 
بیایند و جبران کنند.وی تاکید کرد: من آینده را در باشگاه استقالل بد می بینیم و پرداخت غرامت 

استراماچونی و یا پادووانی با قیمت ارز فعلی اصال برای باشگاه امکان پذیر نیست.
 

مورد عجیب مهاجم پرسپولیس!
شرزود تمیروف که در بازی های رسمی تنها یک بار مقابل ذوب آهن برای پرسپولیس گلزنی کرده 

در بازی های دوستانه فصل جاری در امر گلزنی موفق نشان داده است!
پرسپولیس مقابل ذوب آهن در اصفهان متوقف شــد و تمیروف در مدت زمان 2۵ دقیقه حضور 
در زمین عملکرد خوبی نداشــت تا انتقادات از او به اوج برســد و حتی گل محمدی به فکر جذب 
مهاجم خارجی دیگری باشد. مهاجم ازبکستانی پرسپولیس در دیدار دوستانه مقابل ون پارس 
اصفهان گلزنی کرد، به عالوه او در بازی های تدارکاتی پیش فصل مقابل نساجی و تیم ملی امید 

هم موفق به گلزنی شده بود.
 با این حساب به نظر می رسد شــرزود تمیروف هرچقدر در امر گلزنی در دیدارهای رسمی ناکام 
بوده در بازی های دوستانه موفق نشان داده است اما بازی های تدارکاتی برای یک مهاجم کافی 

نیست و پرسپولیس به یک مهاجم تمام کننده نیاز دارد.

مستطیل سبز

عامل شکست فوتبال 
ایران در پروند ه های 

بین المللی!
کارشــناس فوتبال گفت: باشــگاه های ما از 
وکالی مسلط به امور حقوق بین الملل ورزشی 
اســتفاده نمی کننــد و فقــط گاهــی اوقات 
می خواهند قــراردادی با یک بازیکن یا مربی 
خارجی امضا شود.بیژن ذوالفقار نسب در مورد 
دلیل شکست باشگاه ها  و فدراسیون فوتبال 
کشورمان در پرونده های حقوقی بین المللی 
مانند مارک ویلموتس ، آندره آ استراماچونی، 
گابریل کالدرون و...اظهار داشــت: فوتبال ما 
کامال ســنتی اداره می شــود و علم مدیریت 
اکثر باشــگاه های ما مربوط به 40-۵0 سال 
گذشته اســت و اکثر مدیرانی که در 20 یا 2۵ 
سال اخیر کار مدیریت دولتی در باشگاه ها یا 
فوتبال ما انجام داده اند روال سنتی را در پیش 
گرفته اند. گاهی فقط به خاطر اینکه فالن فرد 
یا فالن مربی آدم خوبی اســت بــا او قرارداد 
امضا کرده ایم و عاقبتش همین می شود.وی 
افزود: باشگاه های ما از وکالی مسلط به امور 
حقوق بین الملل ورزشی استفاده نمی کنند و 
فقط گاهی اوقات می خواهند قراردادی با یک 
بازیکن یا مربی خارجی امضا شود. در حالی 
که برای امضای هر قرارداد به خصوص با فرد 
خارجی باید از وکالی مسلط به حقوق ورزش 
اســتفاده کنیم. وکالیی که شاید در کشورمان 
تعدادشان زیاد نباشند؛ اما در عرصه بین المللی 
شخصیت های برجســته ای هستند و حقوق 
سالیانه آنها گاهی شــاید به 300 هزار دالر هم 
نرسد؛ اما از آنها اســتفاده نمی کنیم و مجبور 
می شویم چندین میلیون دالر جریمه بدهیم.

ذوالفقارنســب تصریح کرد: در حال حاضر به 
مربیان و بازیکنان خارجی به خاطر قراردادهای  
اینچنینی در لیگ برتر و حتی تیم ملی شاید 
حدود 1۵ تــا 20 میلیون دالر پــول و غرامت 
پرداخت کرده ایم و باید نســبت به قراردادها 

حساس باشیم.
وی تاکید کرد: مدیران نباید فقط با ســلیقه 
و منطق خودشــان به دنبال امضــای قرارداد 
باشند که در آن صورت شاهد رخ دادن چنین 

فاجعه هایی خواهیم بود.

فوتبال جهان

وز عکس ر

وداع ستاره سیتی؛ 
مقصد بارسلونا 

خواهد بود 
به نظر می رسد برناردو سیلوا، 
ستاره پرتغالی منچسترسیتی، 
بــا انتشــار پســتی در صفحه 
توئیتر بــا هــواداران این تیم 

خداحافظی کرده است.

سیاوش یزدانی در چه شرایطی به استقالل برخواهد 
گشت؟ ساعاتی پیش از آنکه رسانه باشگاه استقالل 
از صدور مجوز بازی محمدحسین مرادمند خبر دهد، 
یک رسانه خبری اعالم کرد که یزدانی – که چند روز 
قبل از تمرینات ملوان کنار گذاشــته شده بود و به 
نظر می رسید شرایطش، ســخت تر از گذشته شده 
- باالخره توانســته معافی کفالت خود را دریافت 
کند. در حالــت عادی و با توجه بــه اینکه یزدانی با 
استقالل قرارداد دارد، او نباید مشکلی برای بازگشت 
به این تیم داشته باشد منتها مشکل اینجاست که 
لیست بازیکنان بزرگسال اســتقالل پر است و اگر 
قرار به برگشت یزدانی باشد، باید یکی از بازیکنانی 
که نام شان در فهرســت بزرگسال این تیم است، از 
استقالل جدا شــود. اگرچه این بحث مطرح شده 

که شــاید محمد حســینی – مدافعی که در نقل و 
انتقاالت از هوادار به اســتقالل پیوست – این تیم 
را ترک کند اما هنوز معلوم نیســت که کدام بازیکن 
از استقالل جدا خواهد شد. مدیران استقالل ابتدا 
به دنبال این هســتند تا اســتعالم های الزم درباره 
معافیت یزدانی را بگیرند تا در صورت قطعی بودن 
آن، با برخی بازیکنان شان صحبت کنند و ببینند آیا 
کسی عالقه ای به جدایی از این تیم دارد. در صورتی 
که هر کدام از بازیکنان استقالل، به هر دلیلی قصد 
جدایی از این تیم را داشــته باشند، امکان بازگشت 
یزدانــی به اســتقالل فراهم خواهد شــد و در غیر 
این صورت و بــا توجه به پر بودن لیســت بازیکنان 
بزرگسال اســتقالل، یزدانی باید سراغ تیم دیگری 

برود.

                     شرط بازگشت »سیاوش« به استقالل

مقایســه دیدار اســتقالل و  سروش فدایی
ســپاهان پنجشــنبه شب با 
مسابقه رفت فصل قبل دو تیم نشــان می دهد طرز فکر 

مورایس تا چه اندازه متفاوت از محرم است.
اگر چه پیروزی شــیرین ســپاهان در ورزشــگاه آزادی 
شــروعی ایده آل برای ژوزه مورایس در فوتبال ایران رقم 
زد؛ اما قطعا برای قضاوت او و عملکردش بسیار زود است 
و باید دســت کم چند هفته ای منتظر مانــد. با این وجود 
نکات بسیاری در نخستین نمایش ســپاهان مدل ژوزه 
وجود داشت که می تواند نوید فصلی دلچسب را هواداران 

طالیی پوش بدهد.
ســپاهانی ها هــر چنــد در این مســابقه بــازی چندان 
روان و زیبایــی در مقایســه بــا فصــل قبــل ارائــه 
ندادنــد اما در کســب نتیجه، بــه مراتب هوشــمندانه و 
شــاید اقتصادی تــر عمــل کردنــد. ایــن موضــوع آن 
جایــی ملموس تــر خواهــد شــد که آمــار دیــدار رفت 
 اســتقالل و ســپاهان در فصل گذشــته را با این مسابقه

 مقایسه کنیم.
سپاهان در شرایطی فصل گذشته با یک گل چمن آزادی 
را با شکست برابر آبی پوشــان ترک کرد که بسیار بیشتر از 
حریف توپ و میدان را در اختیار داشــت حال اینکه تیم 
مورایس تنها به 42 درصد مالکیت توپ برای ثبت چنین 
پیروزی ارزشمند شش امتیازی خارج از خانه نیاز داشت. 
از طرفی تعداد پاس های سپاهان نیز در مقایسه با دیدار 

فصل گذشــته، تقریبا به نصف کاهش پیــدا کرده و این 
یعنی سپاهانی ها در فصل پیش رو قصدی برای چرخش 

بیهوده توپ ندارند.
حریف تهرانی اما بیش از ۵00 پاس در این مســابقه رد و 
بدل کرده اما در نهایت شانس گل بسیار پایینی را برای تیم 
خود فراهم کرده؛ درست انگار که جای سپاهان و استقالل 
فصل گذشــته عوض شده اســت! در فوتبال نوین امروز 
لزوما تیمی که پاس بیشــتری داده برنده نیســت و این 
همان نکته تلخی بود که دســت سپاهان چشم نواز محرم 

را از جام کوتاه کرد.
در واقع تیمی که مورایس پنجشــنبه شــب گذشــته به 
میدان فرستاد، صبور، هوشــیار و به اندازه منطقی بود که 
بازیکنانش برای رســیدن به گل، بی گدار به آب نمی زنند؛ 
مثل شــکارچی با تجربه ای که برای رسیدن شکارش، به 
قدر کافی صبر می کنــد و به محض پیدا کــردن فرصت، 

زهرش را می ریزد.
این همان نســخه ای اســت که از مربیان پرتغالی انتظار 
داریم؛ درسی که مورایس خوب آن را از مورینیو آموخته و 
برای اجرایش، چندان به خریدهای جدیدش هم احتیاج 
نداشت. البته برای دیدن سپاهان تحت هدایت مورایس، 
باید منتظر ژانرهای مختلف تیم او در شرایط گوناگون بود 
تا به درک درستی از فلسفه کاری این سرمربی برسیم اما 
چیزی که مشخص است مالکیت زیاد، دلیل بر موفقیت 

در فوتبال نبوده، نیست و نخواهد بود. 

درس جالب توجه مورایس به محرم در گام اول؛   

صعود اقتصادی- اصفهانی با ژن پرتغالی!
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مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان با اشاره به پروژه های محله محور محمودآباد، گفت: برای پروژه های 
محله محور این محله حدود ۴۸ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.علی اکبر رسالت در خصوص 
محله محمودآباد، اظهار کرد: این محله با مساحتی حدود ۸۱ هکتار، جمعیتی حدود ۵۵۰۰ نفر دارد و 
تراکم جمعیتی آن ۶۹ نفر در هکتار است.وی با بیان اینکه مسیر دسترسی محله محمودآباد به مرکز شهر 
اصفهان طوالنی است، ادامه داد: مجاورت این محله با کارخانجات سنگ بری و تبعات زیست محیطی و 
آالیندگی آن مشکالتی را برای ساکنان محله ایجاد کرده است.مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان با بیان 
اینکه سرانه فضای سبز محله محمودآباد مناسب است، خاطرنشان کرد: این محله به لحاظ برخورداری 
از مراکز ورزشی نیز وضعیت مناسبی دارد و به دلیل اینکه اکثر بافت محله محمودآباد روستایی است، 
معابر آن نیازمند روکش آسفالت و پیاده روسازی است.وی با بیان اینکه محله محمودآباد که انشعاب 
گاز ندارد، برای موضوع محله محوری انتخاب شــده اســت، افزود: برای پروژه های محله محور این 
محله، حدود ۴۸ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.رسالت با اشاره به پروژه های محله محور 
محمودآباد، تصریح کرد: پروژه نوسازی و بازسازی جداول و پیاده روهای این محله با هزینه ۸.۵ میلیارد 
ریالی، احداث شبکه دفع آب های سطحی معابر این محله با هزینه پنج میلیارد ریالی، مساعدت در 
تکمیل ذکر خانه محله محمودآباد با اعتبار سه میلیارد ریالی و پروژه ترمیم و روکش آسفالت تمام معابر 
این محله با اعتبار ۲۰ میلیارد ریالی در حال انجام است.مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان خاطرنشان 
کرد: پروژه بهسازی محدوده و اصالح پارک محمودآباد با توجه به معضالت آن نیز با اعتبار ۱۲ میلیارد 

ریالی شهرداری این منطقه توسط سازمان پارک ها و فضای سبز در حال بررسی است.
 

یادواره شهدای محله امین آباد برگزار شد
مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان با اشــاره به برگزاری یادواره شــهدای محله امین آباد با محوریت 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این محله، گفت: تکریم خانواده شهدا به ویژه پدران و مادران شهدا یک 
اصل مهم در نظام اسالمی و وظیفه همگانی است.علی اکبر رسالت اظهار کرد: هشت نفر از جوانان محله 
امین آباد در منطقه ۱۲ شهرداری در دوران دفاع مقدس به شهادت رسیدند و اینک خانواده های معزز 
آنها در این محله سکونت دارند.وی با بیان اینکه یادواره شهدای محله امین آباد ۲۲ مردادماه با هدف 
گرامیداشت یاد و خاطره این شهدا با مشارکت مردم محله، بسیج و معتمدان برگزار و از خانواده های 
شهدا تجلیل شد، تصریح کرد: یکی از اهداف مهم برگزاری یادواره شهدا باید روشنگری و دشمن شناسی 
باشد و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در آن نهادینه شود.مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان با اشاره به 
اینکه امنیت، آرامش و آسایش جامعه مرهون خون پاک شهدا و جانفشانی رزمندگان و بسیجیان در 

هشت سال دفاع مقدس است، ادامه داد: باید قدردان این امنیت پایدار در جامعه باشیم.
 

 »نقشی برای شهر« مسابقه ای برای هنرمندان و طراحان
 در اصفهان

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان گفت: اولین کارگاه آموزشی مسابقه ملی »نقشی 
برای شهر« ویژه هنرمندان و طراحان روزهای بیست وهفتم و بیست وهشتم مردادماه برگزار می شود.

محمدعلی ایزدخواستی اظهار کرد: مسابقه ملی »نقشی برای شهر«، با هدف خلق ایده های کاربردی برای 
شهر با الهام از نقش مایه های اصفهان در طراحی فضاهای شهری توسط معاونت شهرسازی و معماری 
شهرداری و سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان و با همکاری فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی 
ایران و دفتر منطقه ای یونسکو در اصفهان برگزار می شود.وی با بیان اینکه فراخوان کارگاه آموزشی مسابقه 
ملی نقشی برای شهر به زودی منتشر خواهد شد، افزود: مدرس این کارگاه آموزشی، »مهدی روشنایی« 
از طراحان صنعتی، گرافیک و مدرس دانشــگاه اســت که در این دوره دو روزه، در یک فضای تعاملی با 
شرکت کنندگان، الهام از نقوش شهری اصفهان برای طراحی فضاهای شهری را ارائه داده است و زیر نظر 

وی، پروژه های مشخصی در کالس توسط دانشجویان اجرا می شود.

جایگاه استان اصفهان با ثبت ملی 471 اثر مذهبی مانند مساجد تاریخی، بقاع 
امامزادگان، حسینیه ها، آرامگاه ها و کلیسا ها در گردشگری مذهبی ایران کجاست؟

رایج اما مهجور!

گردشــگری مذهبی نوعی رایج، اما در عین  سپیده صالحی 
حال مهجور در ایران اســت. این را احسان 
نیکخواه کارشناس حوزه گردشگری می گوید: بیشتر ایرانیان یک بار هم که 
شده این نوع از گردشگری را تجربه کرده اند؛ در واقع گردشگری مذهبی، 
برای ما با سفر به مشهد برای زیارت  امام رضا علیه السالم، سفر به قم برای 
زیارت حضرت معصومه سالم ا... علیها، سفر به شــیراز و زیارت حضرت 
شاهچراغ و زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی و امامزاده صالح)ع( در تهران 
معنا پیدا می کند.وی ادامه داد: این نوع گردشگری بسیار رایج، اما در عین 
حال بســیار مهجور اســت و تعداد زیادی از راهنمایان و کارشناسان حوزه 
گردشگری از آن غافل هستند و حتی به دید گردشگری به آن نگاه نمی کنند.

ظرفیت های گردشگری مذهبی محدود به زیارت نیست
این کارشــناس گردشــگری با بیان اینکه حتی اصفهان هــم در موضوع 
گردشگری مذهبی ظرفیت های بالقوه ای دارد، اظهار کرد: به عنوان راهنمای 
تور بار ها شاهد بوده ام که گردشــگران خارجی چگونه محو زیبایی مسجد 
امام)ره( می شوند و به این باور می رسند که عبادت در اصفهان، آمیخته با 
روح هنرمند و زیبایی آفرین اســت.نیکخواه اضافه کرد: در اصفهان بیش 
از ۱۰ کلیســا داریم که معروف ترین آن ها کلیســای وانک است. آتشگاه 
زرتشتیان هم در محله سیچان قرار دارد و این ها هم می تواند عالقه مندان 

به گردشگری مذهبی را به ســوی خود جذب کند؛ با این حال در سال های 
گذشته اندک فعالیتی برای گسترش گردشگری برپایه مذهب کرده ایم.

به گفته  وی، میزان تبلیغات ما در خصوص گردشگری مذهبی نزدیک به 
صفر است و هیچ دستورالعمل مشخصی در این خصوص برای ایرانیان و 
غیرایرانیان نداریم.این کارشناس حوزه گردشگری معتقد است: حتی اگر 
فقط برگردشگری مذهبی تمرکز کنیم، سالیانه درآمد بسیار خوبی نصیب 

اصفهان می شود که ارزش آفرینی آن می تواند از صنعت هم پیشی بگیرد.

چالش های زیرساختی برای گسترش گردشگری مذهبی
نیکخواه با بیان اینکه گردشگری مذهبی نیازمند دستورالعمل های مشخص 
است، بیان کرد: اگر در شهری قبل از طراحی و اجرای این دستورالعمل ها 
گردشگر بیاید حتما با مشکالت مختلفی مواجه خواهد شد؛ برای ما ناپسند 
است که گردشگر حتی نتواند از سرویس بهداشتی مناسبی استفاده کند 
یا به دلیل نبود اقامتگاه و محل اسکان مجبور باشد کنار خیابان یا در پارک 
چادر بزند.وی به نبود زیرساخت ها نیز اشاره کرد و گفت: به طور مثال کاشان 
و آران و بیدگل زیرساخت اســکان و پذیرایی از گردشگران زیاد را ندارند و 
همه ساله چه در نوروز و چه در ایام گالب گیری، گردشگران با مشکل نبود 
محل اقامت یا حتی زیرساخت های رفاهی مواجه می شوند.چگونگی رفتار 
اهالی محل با گردشگران نکته دیگری بود که این کارشناس گردشگری به 

آن پرداخت و افزود: گاه شــاهدیم که اهالی یک محل برخورد مناسبی با 
گردشگران ندارند و حتی به هموطنان خود گران فروشی می کنند؛ باید توجه 
کنیم که یک گردشگر ناراضی دســت کم ۱۰ نفر دیگر را از سفر به آن شهر یا 
روستا منصرف می کند. مواردی از این دست، وجهه گردشگری یک منطقه 

را به طور کلی از بین می برد.

نبود اطلس جامع برای معرفی آیین های سنتی مذهبی
نیکخواه با یادآوری اینکه آیین های سنتی مذهبی هر منطقه هم ظرفیتی 
برای جذب گردشگر است، اظهار کرد: در برخی شهرستان ها حتی آیین یک 
شهر یا روستا با آیین روستایی دیگر متفاوت اســت. چون در ایام محرم 
هستیم به این نکته اشاره می کنم که از شمال تا جنوب و شرق تا غرب استان 
مراسم ســوگواری محرم با روش هایی متفاوت برگزار می شود و هر کدام 
طرفداران خاص خود را دارد.وی با گالیه از نبــود دایره المعارف یا اطلس 
مشــخص از آیین های مذهبی اســتان بیان کرد: با وجود تنوع آیین های 
مذهبی، اما هیــچ کتاب یا حتی مجله مرجعی برای شناســاندن آیین ها 
نداریم. گردشگران ما از روی تجربه مراســم را می یابند و در آن ها شرکت 
می کنند؛ در صورتی که هر شهرستان می تواند جداگانه برای خود اطلسی 
از آیین های سنتی مذهبی خود تهیه کند و در اختیار عالقه مندان قرار دهد.

به باور این کارشناس گردشگری، ادارات میراث فرهنگی شهرستان ها در 
این خصوص کم کاری می کنند و فرصت طالیی گردشــگری مذهبی را از 
دست داده اند.نیکخواه، صداوسیما را نیز در معرفی نشدن آیین های سنتی 
مذهبی مقصر دانست و گفت: سال هاست که برنامه های مستند فاخر از 
آیین های سنتی ایرانی تهیه نمی شــود و این فرصت مناسب برای جذب 
گردشگر از دست رفته؛ مستند هایی که منتشر شده در ضعیف ترین شرایط 
ممکن از لحاظ سناریو، متن و اجرا و بیشتر حول محور گردشگری غذاست 

و حتی نمی توان نام مستند بر آن ها گذاشت.

محرم و صفر، فرصت رونق گردشگری مذهبی
کوروش وکیلی، رییس گروه توسعه گردشگری و بازاریابی اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با اشاره به ثبت ملی 
۴۷۱ اثر از جاذبه های گردشگری مذهبی اســتان مانند مساجد تاریخی، 
بقاع امامزادگان، حسینیه ها، آرامگاه ها و کلیسا ها گفت: این بنا های ثبت 
ملی در کنار آیین ها و مراسم ویژه مذهبی، ظرفیت و فرصت بسیاری برای 
رونق گردشــگری مذهبی و معنوی فراهم کرده اســت.وی با بیان اینکه 
گردشگری معنوی مانند گردشگری فرهنگی، تاریخی، سالمت و طبیعت 
گردی، مخاطبان خود را دارد، اضافه کرد: این نوع گردشگری خاص زمان 
حال نیست، بلکه از گذشته عالقه مندان خود را داشته است.رییس گروه 
توسعه گردشگری و بازاریابی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی استان اصفهان معتقد است: اصفهان با برخورداری از تنوع قومیت ها، 
آیین ها و آداب و رسوم، ظرفیت فراوانی برای گسترش گردشگری مذهبی 
دارد و یکی از بهترین ایام برای ترویج این شاخه از گردشگری ماه های محرم 
و صفر است که آیین هایی نظیر نخل گردانی، تعزیه خوانی، چاووش خوانی 

و سقاخوانی برگزار می شود.

یک کارگردان و نمایش کار عروسکی گفت: اصفهان 
جزو بهترین  شــهرها برای برگزاری جشنواره های 
کشــور اســت و قابلیت ها و امکانــات اصفهان در 

مقایسه با سایر شهرها برتر و سرآمد است.
امیــد پاریاب پور، کارگردان تئاتــر کودک و نمایش 
عروسکی، فعال عرصه کودک و نوجوان و حاضر در 
چندین دوره جشنواره تئاتر کودک در پاسخ به این 
سوال که چه شد که جشنواره تئاتر کودک از اصفهان 
رفت؟ گفت: اصفهان فقط و فقط دچار سوءمدیریت 

فرهنگی به ویژه رییس اداره ارشاد وقت شد؛ به هیچ 
عنوان و بعد از این که مدیریت به طور کل عوض شد 
شاهد حمایت از این جشــنواره در اصفهان نبودیم 
و جشــنواره به کلی از اصفهان رفت. فقط می توانم 
بگویم، زمانی که آخرین سال جشنواره تئاتر کودک 
در اصفهان بود، افراد ناکارآمد وارد این جشــنواره 

شدند و این رویداد به طور کامل از بین رفت.
پاریاب پور افــزود: اصفهان وقتی جشــنواره تئاتر 
کــودک و نوجــوان را از دســت داد به جشــنواره 
فیلم کــودک و نوجــوان دل خوش کرد و امســال 
هم شنیده ها حاکی از آن اســت که جشنواره فیلم 
کودک اصفهان به دلیل ضعف و سوءمدیریت افراد 
ناکارآمد که در سال قبل این جشنواره برگزار کردند، 

می خواهنــد جشــنواره فیلم کــودکان و نوجوانان 
اصفهان را به شهر دیگر انتقال دهند که این اقدام و 
سیاستگذاری صحیحی نیست زیرا جشنواره فیلم 
کودکان و نوجوانان به نام اصفهان گره خورده است. 
متولیان فرهنگی نمی دانستند که جایگاه تئاتر چقدر 
می تواند به کاهش هزینه های اجتماعی کمک کند؛ 
زمانی که جشنواره تئاتر کودک در شهر اصفهان برگزار 
می شد همه شهر پویا بود و بسیاری از خانواده ها با 
کودکان شان در همه سالن ها حاضر می شدند ؛اما در 
حال حاضر متاسفانه اگر نمایش کودکی برگزار شود 
کمتر کسی برای دیدن آن هزینه می کند. متاسفانه 
ما چندین سال است که به یک کمای بزرگ رفته ایم 

و فکر نمی کنم بتوانیم از این کما بیرون بیاییم.

یک کارگردان و نمایش کار عروسکی مطرح کرد:

اصفهان، مناسب ترین مکان برای برگزاری جشنواره تئاتر کودک

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان خبرداد:

 خرید 100 دستگاه اتوبوس تحویل فوری از محل
 اوراق مشارکت

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: ۱۰۰ دستگاه اتوبوس تحویل فوری از محل اوراق 
مشارکت خریداری می شود و ۲۵۰ اتوبوس نیز بازسازی و تعمیر و به چرخه ناوگان باز می گردد.

حسین حق شناس اظهار کرد: در گذشته و دوران قبل از شیوع ویروس کرونا هزار دستگاه اتوبوس 
و ۹ هزار سرویس مدرسه در شهر فعالیت می کرد، اما با شیوع کرونا استفاده از حمل ونقل همگانی 
کاهش یافت.وی ادامه داد: در این بازه زمانی با وجود فرسودگی ناوگان اتوبوسرانی به دلیل افزایش 
هزینه ها، تعمیرات انجام نشد و در نهایت تعداد اتوبوس های فعال در شهر به ۵۸۰ دستگاه رسید، 
به همین دلیل با توجه به کاهش تعداد اتوبوس ها بعد از بازگشایی مدارس شاهد ترافیک سنگین 
در سطح شهر بودیم.معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار اصفهان با بیان اینکه نخستین سیاست 
در این حوزه تقویت حمل ونقل همگانی، توسعه و ساخت خطوط یک و دو مترو است، گفت: در این 
راستا ادامه خط یک مترو، تجهیز خط دوم مترو و گســترش خطوط به شهر های حومه، استفاده 
حداکثری از ظرفیت موجود با توجه به نیاز شــهروندان، ارائه خدمت در روز های جمعه و افزایش 

ساعت خدمت رسانی به مردم در مترو در دستور کار قرار گرفت.
وی از ســاماندهی منابع و تجهیزات در حوزه حمل ونقل خبر داد و تصریح کرد: در این راســتا برای 
توسعه ناوگان اتوبوسرانی ۱۷۳ دستگاه اتوبوس با مشــارکت دولت خریداری شد که درخواست 
می کنیم با توجه به اینکه شهرداری اصفهان سهم خود را پرداخت کرده است، دولت زمان تحویل این 

اتوبوس ها را به اصفهان زودتر اجرایی کند.
حق شناس با اشاره به خرید ۱۰۰ دســتگاه میدل باس و تحویل ۵۰ دســتگاه آن تا مهرماه امسال، 
خاطرنشان کرد: ۱۰۰ دستگاه اتوبوس تحویل فوری نیز از محل اوراق مشارکت خریداری می شود و 

۲۵۰ اتوبوس نیز بازسازی و تعمیر خواهد شد و به چرخه ناوگان باز می گردد.
وی اظهار کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده، یک هزار دســتگاه اتوبوس در مهرماه و همزمان 
با بازگشایی مدارس در شهر فعال می شود، همچنین اقدامات نرم افزاری همچون اجرای سیستم 
موقعیت یاب برای مدیریت بهره برداری از ناوگان و اعالم زمان دقیق رسیدن اتوبوس به شهروندان 
اجرایی شده است.معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان با اشاره به توسعه خطوط اتوبوس 
تندرو و راه اندازی خط چهارم این اتوبوس در شــهر، گفت: ایده خط پرش بــرای معابر کم عرض 
همچون خیابان، ولی عصر )عج( و زیر پل امام خمینی )ره( اجرا شده است.وی با اشاره به انجام 
مطالعاتی درباره سرویس مدارس، اظهار کرد: بر اساس این مطالعات در اردیبهشت ماه حدود ۵۱ 
درصد دانش آموزان از خودرو های شــخصی برای مراجعه به آموزشــگاه ها استفاده کردند، در این 
راستا اقداماتی پیش بینی شده است تا با هدف روان سازی ترافیک شهر، این آمار را کاهش دهیم.

حق شناس اضافه کرد: از مهم ترین این اقدامات می توان به افزایش تعداد ناوگان، ارائه تسهیالت به 
آموزش وپرورش برای استفاده از دوچرخه، فعال کردن حیاط مدارس به عنوان پارکینگ، مشارکت 
در ایاب و ذهاب گروهی دانش آموزان و در اختیار قرار دادن دوچرخه برای دانش آموزان بی بضاعت 
اشاره کرد.وی با بیان اینکه معابر و نقاط حادثه خیز از ۶۵ نقطه در سال ۱۳۹۸ به ۱۴ نقطه رسید که این 
موفقیت مورد تقدیر وزارت کشور و استانداری قرار گرفت، خاطرنشان کرد: ایمن سازی معابر شهری 
برای تردد روان شهروندان از دیگر اقدامات انجام شــده در این حوزه است، به طوری که بر اساس 
آمار پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۰، به رغم افزایش ترافیک با کاهش ۱۲ درصدی تلفات روبه رو بودیم.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان با اشاره به فعال شدن اتاق فکر با هدف آنالیز حوادث و 
تصادفات، افزود: سامانه هوشمند رصد تصادفات طراحی شده است.

وی با اشاره به بررسی مسیر های دوچرخه در شهر اصفهان، گفت: اینکه کدام مسیر ها در مصوبات 
مطالعات جامع وجود دارد و بر کدام مسیر ها اعتراض و نقد وجود دارد، مورد بررسی قرار گرفته است؛ 
بر این اساس بعضی مسیر ها ایمن سازی و بعضی خطوط جمع آوری شد و در آینده این مسیر ها در 

صورت تصویب افزایش می یابد.

با مسئولان

خبر روزگزارش

نایب رییس شورای اسالمی شهر :

عرضه قلیان در هر محلی 
خالف قانون است

نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: 
اگر افــراد قلیان را در حاشــیه رودخانه عرضه 
کنند تا زمانی که هیــچ گونه مجوز قانونی برای 
این منظور از اداره سالمت، اماکن و شهرداری 
نداشــته باشــند، انجام این کار خالف قانون 
و عرف اســت.ابوالفضل قربانی با اشــاره به 
جمع آوری قلیان ها از کنار رودخانه زاینده رود، 
اظهار کــرد: به طور کلــی بحث ما تنهــا برای 
جمع آوری قلیــان از کنار رودخانــه زاینده رود 
و مکان هــای دیگر نیســت، مجموعه جامعه 
سالمت، پزشکان و افرادی که دست اندرکاران 
سالمت شــهروندان هســتند اعالم می کنند 
که موضوع مربوط به اســتفاده از قلیان برای 
تمام افراد ایجاد مشــکل می کند.وی با بیان 
اینکه مصرف قلیان سالمت شــهروندان را به 
مخاطــره می اندازد، افزود: اینکــه چه افرادی 
قلیان استفاده می کنند و چه افرادی که از کنار آن 
رد می شوند، حائز اهمیت بوده و تمام این موارد 
تهدیدکننده سالمت جامعه است.نایب رییس 
شورای اسالمی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه 
عرضه قلیان بدون مجــوز قانونی در هر محلی 
خالف قانون اســت، گفت: بر همین اســاس 
اگر افــراد قلیان را در حاشــیه رودخانه عرضه 
کنند تا زمانی که هیــچ گونه مجوز قانونی برای 
این منظور از اداره سالمت، اماکن و شهرداری 
نداشــته باشــند انجام این کار خالف قانون و 
عرف است.وی خاطرنشان کرد: شاید در هیچ 
مکانــی از پارک ها مانند پارک هــای اصفهان 
شاهد چنین مســائلی و عرضه قلیان نباشیم، 
قطعا شــهرداری اصفهان به عنوان متولی این 
امر به همراه دیگر دستگاه ها این مسئولیت را 
دارد که برخورد قانونی با عرضه کنندگان قلیان 
در حاشــیه رودخانه داشته باشــد.قربانی در 
خصوص اقدامات الزم برای فرهنگ ســازی و 
دوری از مصرف قلیان در جامعــه، اظهار کرد: 
انجام اقدامــات الزم برای فرهنگ ســازی و 
دوری از مصــرف قلیان یکی از مســائل مهم 
است و باید به وســیله نهاد آموزش و پرورش، 
فرهنگ سراهای سطح شهر و از طریق رسانه ها 

این برنامه انجام شود.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خبرداد:

استفاده از سیستم AVL در آتش نشانی اصفهان
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: سیستم AVL روی خودروهای عملیاتی این سازمان نصب شده است تا مسیر رسیدن 
به محل حادثه از طریق ستاد فرماندهی کنترل شود.آتشپاد دوم ابراهیم مطلبی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: با توجه به اهمیت آدرس دهی صحیح برای 
حضور آتش نشانی در محل حادثه، از شهروندان درخواست داریم از نظر مکانی به محل کار و سکونت خود اشراف کامل داشته باشند و با توجه به تشابه نام بعضی 
از کوچه ها و خیابان های شهر، لزوم توجه به این موضوع بیش از پیش احساس می شود.وی ادامه داد: به رغم اینکه ستاد فرماندهی آتش نشانی با سامانه هایی 
همچون ۱۱۸ و نظارت تصویری شهر ارتباط دارد و دوره های آموزشی توسط اپراتورهای این ســتاد طی شده است، آدرس دهی اولیه شهروندان می تواند کمک 
ویژه ای برای رسیدن به محل حادثه کند.مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان در خصوص سیستم های جدید ناوبری این سازمان 
خاطرنشان کرد: سیستم AVL روی خودروهای عملیاتی این سازمان نصب شده است تا مسیر رسیدن به محل حادثه از طریق ستاد فرماندهی کنترل شود، البته 
سیستم های جدیدی نیز در آینده به بهره برداری خواهد رسید.وی با بیان اینکه سیستم AVL برای ناوبری خودروهای آتش نشانی برای رسیدن به محل حادثه 

مورد استفاده قرار می گیرد، اضافه کرد: سامانه ۱۱۸ نیز برای آدرس دهی به اکیپ ها استفاده می شود.

کمیته نظارتی 
شورای اسالمی 

شهر اصفهان
کمیته نظارتی شورای اسالمی 
شــهر در منطقه ۲ شــهرداری 
اصفهان بــا حضــور اعضای 

شورای شهر برگزار شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا



   

مدیر پشتیبانی فروش و بازاریابی شــرکت فوالد مبارکه از رضایت مندی ۸۵ 
درصدی خودروسازان و قطعه سازان نسبت به محصوالت فوالد مبارکه خبر داد 

و روند این رضایت مندی از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ را صعودی اعالم کرد.   
مهدی آقازینلی اظهار کرد: روند رضایتمندی خودروسازان و قطعه سازان نسبت 

به محصوالت فوالد مبارکه از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ روندی صعودی بوده است.
وی ادامه داد :فوالد مبارکه تنها تولیدکننده ورق های خودرویی در کشور است 
که از حدود ۱۵ ســال گذشــته تاکنون به عنوان یکی از تامین کنندگان اصلی 
خودروسازان کشور فعالیت داشته و توانسته در این مدت حجم عمده ای از نیاز 

آنان به ورق های فوالدی را تولید و تامین کند.
مدیر پشتیبانی فروش و بازاریابی فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه 
همواره از طریق تعامل با شــرکت های بزرگ خودروســازی کشــور، کیفیت 
محصوالت تولیدی خود را ارتقا داده و گریدهای جدید متناسب با درخواست 
شرکت های خودروساز و تکنولوژی خودروهای جدید را طراحی و تولید کرده 

است.
وی اذعان داشت: روند طراحی و تولید گریدهای جدید مورد نیاز خودروسازان 
در فوالد مبارکه همچنان ادامه دارد و این شرکت برای تولید ورق های مورد نیاز 

خودروهای جدید، برنامه ریزی ها و پیش بینی های الزم را انجام داده است.
آقازینلی تصریح کرد: طی ســالیان گذشته، رضایت مشــتریان خودروساز از 
کیفیت محصوالت فوالد مبارکه افزایش یافته و ادعای این شرکت ها بر کیفیت 

محصوالت ما در سال جاری به کمتر از ۰٫۴ درصد محصوالت تحویل شده رسیده 
که این امر نشان می دهد فوالد مبارکه توانســته محصوالتی با کیفیت برتر در 
سال جاری به شرکت های خودروسازی ارائه دهد و مشکالت فنی موجود در 

محصوالت خود را به حداقل ممکن برساند.
وی بیان داشت: با تدابیر اندیشیده  شــده در فوالد مبارکه، امیدواریم در ادامه 
ســال جاری و همچنین در ســال آینده، محصوالتی با کیفیت باالتر در اختیار 

شرکت های خودروساز و سایر مشتریان قرار دهیم.

مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی بهتاش سپاهان در نشستی 
با خبرنگاران از گستردگی و تنوع محصوالت تولیدکنندگان که از 
طریق واگن های این شرکت جابه جا شده است، خبر داد و اعالم کرد: تیم اجرایی 
شرکت بهتاش سپاهان پیرو منویات مقام معظم رهبری و سیاست های کلی 
نظام، فعالیت های دانش بنیان و تحقیقاتی، ایجاد اشتغال و مانع زدایی با تکیه 
بر توانمندی ها و بهره گیری از فرصت های بازار در بین کشورهای منطقه تالش می 
کنند تا خبرهای خوبی برای کشور رقم بخورد.خیرا... سلیمیان گفت: ما در جبهه 
اقتصادی، وظیفه اقتصادی و شرعی خود را انجام می دهیم و شاید عده ای با 
کارشــکنی های متعدد و ایجاد خودتحریمی هایی ظالمانــه تر از تحریم های 
دشمنان بیگانه، سعی در سیاه نمایی و دست اندازی به بیت المال دارند. ولی با 
اطالع رســانی به موقع به ذی نفعان و ســهامداران واقعی می توان در مقابله با 
دشمنان، موفق بود.ســلیمیان در ادامه، ظرفیت حمل بار شرکت در سال های 
گذشته را 7 میلیون تن اعالم کرد و با اشاره به ســهم ۱7درصدی اصفهان در بار 
ریلی، گفت: در اصفهان، ظرفیت استقرار ۵۰درصدی حمل و نقل ریلی را داریم و 
اگر همکاری های الزم انجام شــده بود، می توانستیم ساالنه تا ۳۵میلیون تن 
افزایش ظرفیت داشته باشیم. وی افزود: اکنون، ساالنه ۱۸۰ میلیون تن بار ریل 
پسند داریم که فقط ۵۰ میلیون تن از طریق ریل جابه جا می شود.  وی با اشاره به 
اینکه تا سال ۹7، شرکت بهتاش سپاهان متاثر از نابخردی ها، زیان ده و درگیر 
مشکالت عدیده ای بود، توضیح داد: از سال های بعد از ۹7، به همت تیم متعهد 
و توانمند توانستیم گام های موثری برداریم و بار مشکالت را به حداقل برسانیم.

سلیمیان با بیان رکوردشکنی های بی نظیر در حمل و نقل کاال بویژه در برهه کرونا 
و ارتقای جایگاه اصفهان در این عرصه، اظهار کرد: در سال گذشته، طیف گسترده 
ای از انواع مختلف محصوالت تولیدکنندگان داخل را جمع آوری و جابه جا کرده 
ایم. همچنین، تالش می کنیم تا اطالعات حاصل از فعالیت ها را منعکس و پیرو 
توصیه مقام معظم رهبری، فعالیت در بازارهای کشــورهای منطقه را عملیاتی 

ســازیم. وی از راه اندازی بارانداز ۳2هکتاری در شرق اصفهان خبر داد و گفت: 
امسال برای نخستین بار توانستیم بارگیری های مختلفی ازجمله سنگ، کاشی، 
شمش های فوالدی و موارد دیگر را تحقق بخشیم. عالوه براین، حضور شرکت 
بهتاش سپاهان در نمایشــگاه های مختلف خارجی مانند ترکیه و قزاقستان، 
فرصت های مناسب سرمایه گذاری را برای ما رقم زده است.سلیمیان، سرمایه 
گذاری در کشورهای منطقه را، فرصت های استراتژیک در صنعت حمل و نقل 
ریلی برای کشور خواند که برای نخستین بار فراهم شده است و افزود: برخی از 
کشــورهای آســیای میانه، درخواســت ترانزیت ۳۰ میلیون تن بار را داده اند. 
همچنین، پیشــنهاد ترانزیت ۱۰میلیون تن کاال از روسیه ترانزیت را داشته ایم.
مدیرعامل بهتاش سپاهان با اشــاره به تعامالتی با دیگر کشورهای جهان برای 
ترانزیت ریلی کاال، گام های توسعه ترانزیت  بین المللی توسط بهتاش سپاهان 
را برشمرد و گفت: در مقایسه با قزاقستان با بیش از 2۰۰هزار واگن باری، ما 27هزار 
واگن باری داریم که الزم است با همکاری راه آهن جمهوری اسالمی برای توسعه 
ظرفیت بار تالش کنیم. وی، کمبود لوکوموتیو را از معضالت راه آهن کشور عنوان 
کرد و گفت: باتوجه به اینکه۶۰دستگاه لوکوموتیو راه آهن به دلیل محدودیت مالی 
راکد مانده، شرکت بهتاش سپاهان آمادگی خود را برای برخی خطوط داخلی و 
بین المللی اعالم کرده اســت. همچنین، انتظار داریم  راه آهن، ۸۰۰دســتگاه 
لوکوموتیو خود را به بخش خصوصی واگذار کند که این نیز عایدات قابل توجهی 
برای راه آهن خواهد داشت. چون، بخش خصوصی در شرایط تحریم می تواند 
قطعات را تامین کند. ازطرفی، ساخت لوکوموتیو زمان برو نیازمند سفارش است، 
بنابراین  جایگزینی لوکوموتیو مستلزم زمان طوالنی و هزینه سنگین است که 
باتوجه به توانمندی بخش خصوصی، در زمان کوتاهی می توان سیستم حمل و 
نقل ریلی به عنوان یک صنعت پاک و ایمن را توسعه داد. سلیمیان در صحبت از 
مجوزهای طراحی و تولید قطعات، گفت: مجوز تولید ۴۸ قلم از قطعات الزم را در 

داخل گرفته ایم که به کاهش وابستگی و توسعه صنعت ریلی کمک می کند.

 روندصعودی رضایت مندی خودرو سازان و قطعه سازان از محصوالت
 فوالد مبارکه

مدیرعامل شرکت بهتاش سپاهان:

  ظرفیت باالی اصفهان در استقرار صنعت حمل و نقل ریلی
 مغفول مانده است

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

نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3
تلفن: ۸-۳۶2۸۴۱۶7-۰۳۱     فکس: ۳۶2۸۴۱۶۶

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

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت: احداث تصفیه خانه 
فاضالب چادگان از سال ۱۳۹2 با صرف هزینه ای بالغ بر ۱۹۰ میلیارد ریال آغاز 
شده و هم اکنون به لحاظ سازه ای به 7۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.

حسین اکبریان در بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از 
فرآیند احداث تصفیه خانه فاضالب چادگان، اظهار کرد: احداث این تصفیه  خانه 
از سال ۱۳۹2 با صرف هزینه ای بالغ بر ۱۹۰ میلیارد ریال آغاز شده و هم اکنون به 

لحاظ سازه ای به 7۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.
وی با یادآوری اینکه برای برخورداری مردم چادگان از خدمات شبکه فاضالب 
نیاز است ۵۸ کیلومتر خط انتقال و شــبکه فاضالب اجرا شود که تاکنون ۳۴ 
کیلومتر خط انتقال و شبکه فاضالب در این شهرستان اجرا شده است، افزود: 
برای تکمیل سازه، تهیه و نصب تجهیزات الکترومکانیکال و سایر ملزومات و 
اجرای مابقی شبکه فاضالب و همچنین احداث دو باب ایستگاه پمپاژ فاضالب 

مبلغ 2 هزار و 2۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
 uf اکبریان یادآور شــد: این پروژه با سیســتم لجن فعــال و تصفیه تکمیلی
)فیلتراسیون( که یکی از پیشرفته ترین سیستم های تصفیه فاضالب است، 
با ظرفیت تصفیه 2 هزار و ۳۳۰ متر مکعب در شــبانه روز با دو مدول عملیاتی 
شده است.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با اشاره به طرح 
جمع آوری و دفع فاضالب شهر رزوه بیان کرد: مطالعات طرح جمع آوری و دفع 
فاضالب شهر رزوه به طور کامل انجام شده و نیازمند ماده 2۳، جهت ردیف دار 
کردن اعتبار اســت.وی در ادامه به طرح های آب رسانی به روستا های مجتمع 
سینه کوه اشاره و اظهار کرد: طرح آب رسانی به ۵ روستای مجتمع سینه کوه با 

اجرای ۱۸ کیلومتر خط انتقال همچنان ادامه دارد که با تکمیل این پروژه ۵ هزار 
نفر در این مجتمع از آب شرب پایدار برخوردار می شوند، این درحالی است که هم 
اکنون سه روستای علی عرب، ده کلبعلی و معروف از مجتمع سینه کوه، دارای آب 
شرب پایدار هستند.اکبریان در خصوص آب رسانی به مجتمع چنارود جنوبی 
که شامل بخش خرسانک ها، هرمانک ها، دولت آباد ها و مناطق عشایر نشین 
است، اظهار داشت: برای تامین آب پایدار این مجتمع های روستایی و مناطق 
عشایر نشین حفر یک حلقه چاه در دســتور کار قرار گرفت و با همکاری امور 
عشایر عملیات فاز یک تامین پایدار آب شرب ساکنان این مجتمع روستایی و 

مناطق عشایر نشین عملیاتی شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان افزود: مجتمع چنارود جنوبی 
دارای ۱۵ روستا با ۳۱۰ خانوار و با جمعیتی بالغ بر هزار و ۱۰۰ نفر است که حدود 

۴۰۰ نفر از عشایر نیز در فصول گرم در این مناطق ساکن هستند.
وی با بیان این که برای تامین پایدار آب شــرب مجتمع چنارود جنوبی به ۳۰۰ 
میلیارد ریال اعتبار نیاز است، خاطر نشان کرد: نیاز است برای تکمیل این پروژه 
22 کیلومتر خط انتقال و ۴ کیلومتر شــبکه توزیع آب اجرا شود، همچنین به 
احداث دو باب مخزن ۱۰۰ متر مکعبی، یک باب مخزن ۵۰ متر مکعبی و احداث 

یک باب پمپاژ ثانویه نیاز داریم.
اکبریان در پایان اصالح و تعویض شبکه فرسوده آب شرب شهر ها و روستا های 
شهرستان چادگان را ضروری دانست و تصریح کرد: در حال حاضر برای اصالح 
و نوسازی ۴۰ کیلومتر از شبکه فرسوده آب این شهرستان به ۳۰۰ میلیارد ریال 

اعتبار نیاز است.

مشتریان اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات ایران در تعطیالت تابستان می 
توانند از محتوای سرگرمی سایت دنیای رسانه ای فام به آدرسfam.irرایگان 
اســتفاده کنند. به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات 
ایران با توجه به توافق صورت گرفته با شرکت گسترش سامانه های هوشمند 
آسمان، تمامی مشــتریان اینترنت پرسرعت این شــرکت می توانند تا پایان 
شهریور ماه ۱۴۰۱از محتوای سرگرمی سایت فام ) شامل: فیلم ، سریال ، برنامه 
ورزشی و ….( استفاده کنند .بر اســاس این خبر، تمامی مشتریان اینترنت 

ADSL،VDSL،FTTH پرسرعت شرکت مخابرات شامل مشتریان خدمات
می توانند از این طرح استفاده کنند .بر اساس این گزارش؛ مشتریان می توانند 
بدون نیاز به ثبت نام و خرید اشــتراک از محتوای ســایت fam.ir به صورت 
رایگان استفاده کنند .ترافیک مصرفی مشــتریان مخابرات در این سایت به 
صورت رایگان محاسبه می شود. محتوای موجود در این سایت نیز شامل فیلم 
و سریال ، انیمیشن ، منتخب برنامه های ورزشــی ، بخش زنده شبکه های 

تلویزیونی و سرگرمی های دیگر است. 

بخشی از خط لوله نفت مارون- اصفهان که در بارندگی های اخیر آسیب دیده بود، 
ایمن سازی شد.معاون فنی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایرانـ  منطقه 
اصفهان با بیان اینکه بارندگی های اخیر استان خوزستان حد فاصل مراکز انتقال 
نفت شماره های ۳ )شهید ملک باغملک( و شماره ۴ )شهید مرزبان ایذه( موجب 
آب بردگی های متعدد و بیــرون افتادگی خط لوله در چندین نقطه شــد، گفت: 
گروه های تعمیرات خط، خوردگی و ترابری با آمادگی کامل در محل حاضر شدند 
و فرورفتگی حاصل از برخورد سنگ به خط لوله را شناسایی و ایمن سازی کردند.

محمدحسن بگی افزود: در این عملیات با توجه به حجم سنگ های باالدست و 

ریزشی بودن آن، تیم اعزامی واحد ترابری سنگین بیش از 2۰۰ متر مکعب سنگ را 
با دقت و سرعت باال جابه جا و شرایط را برای خاکبرداری خط، نصب، جوشکاری 
هافســل و پوشــش خط لوله آماده کردند.منطقه خطوط لوله و مخابرات نفت 
اصفهان یکی از مناطق ۱2 گانه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران است که 
با بهره گیری از ۱۸ دستگاه توربوپمپ سولزر با قدرتی معادل ۳۰۰هزار اسب بخار، 
روزانه بیش از نیم میلیون بشــکه نفت خام را از امیدیه خوزســتان با طی مسیر 
۴۰۰کیلو متر به اصفهان منتقل می کند که عالوه بر تامین خوراک پاالیشگاه اصفهان، 

بخشی از خوراک پاالیشگاه های تهران و تبریز را تامین می کند.

 به گزارش روابط عمومی شــرکت نفت ســپاهان، در نشســت صمیمی که 
نمایندگانی از عاملین پخش اســتان های اصفهان، تهــران، همدان، فارس، 
خوزستان، کردستان، سیستان و بلوچستان ،لرســتان و ... حضور داشتند، 
دکتر نیکو همت مدیر عامل شرکت نفت سپاهان در ابتدا ضمن ابراز خرسندی 
از برگزاری این جلسه خواستارتداوم برگزاری این جلسات به منظور برطرف 

شدن برخی سوءتفاهم ها شد.
مدیر عامل شرکت نفت ســپاهان تصریح کرد: وظیفه شرکت نفت سپاهان 
در شرایط فعلی، کمک به توزیع عادالنه محصول و جلوگیری از رانت خواری 
است تا در نهایت مصرف کننده نهایی بتواند محصول کامال استاندارد و اصل را 

با قیمت مناسب دریافت کند.
وی افزود: تغییری که طی چند ماه گذشته در روند توزیع محصوالت شرکت 
نفت سپاهان انجام گرفته در همین راستا بوده و شرکت کیمیا اسپیدی قشم 
به عنوان بازوی اجرایی شــرکت نفت ســپاهان در یک چارچوب هدفمند و 

برنامه ریزی شده این وظیفه مهم را پیگیری می کند.نیکو همت گفت: برخی 
تخلفات انجام گرفته در بازار مثل احتکار محصول، فروش حواله ای، صادرات 
غیرقانونی، فروش محصوالت شرکت با برندهای متفرقه و فروش روغن های 
تقلبی و مواردی از این قبیل ما را مجاب کرد تا در روند توزیع محصوالت شرکت 
تغییراتی صورت دهیم تا هم مصرف کننده نهایی بتواند محصول با کیفیت و با 
قیمت مناسب دریافت کند و هم شرکت از این فضای ناسالم زیان بیشتری 
نبیند.در ادامه جلسه که تعدادی از مدیران ارشد  صندوق بازنشستگی کارکنان 
صنعت نفت نیز حضور داشتند، مدیر عامل شرکت نفت سپاهان با سعه صدر 
به صحبت های تک تک عاملین پخش حاضردر جلسه گوش داد و در جریان 
دغدغه ها و نگرانی های آنها قرار گرفت و ضمن ارائه پیشــنهاداتی، شــرایط 
همکاری جدیدی را برای عاملین مطرح کرد که قرار شــد این پیشــنهادات 
جدید توسط عاملین پخش روغن موتور مورد ارزیابی قرار گرفته و نتیجه آن 

به شرکت اعالم  شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خبرداد:

پیشرفت ۷۰ درصدی احداث تصفیه خانه فاضالب چادگان

در نشست مدیر عامل شرکت نفت سپاهان با نمایندگان عاملین پخش روغن موتور مطرح شد:

تالش برای توزیع عادالنه محصول و جلوگیری از رانت خواری

هدیه تابستانی شرکت مخابرات از طرح ترافیکی و محتوای فام

ایمن سازی بخشی از خط لوله نفت مارون- اصفهان
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