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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان
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کارشناس هواشناسی استان اصفهان خبر داد:

هوای اصفهان خنک تر می شود

بهره برداری ازکمربندی غرب اصفهان؛

آزادراه شرق از کاله قاضی می گذرد

3

 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با تایید تلویحی برداشت آب در قالب طرح 
بن-بروجن، می گوید این طرح از کارون آب برداشت می کند نه از زاینده رود؛

اصفهان ستیزی؟ نه، اصال!

الکترونیکی شدن جلسات 
دادرسی شورا های حل 

اختالف اصفهان

رییس انجمن حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان استان اصفهان:

قیمت های دستوری با 
دستور کاهش می یابد 

برنامه ریزی برای احیای 
4۵0 واحد تولیدی راکد 

صنعتی در استان

5

3

3

5

 مسئول اجتماعی 
سپاه صاحب الزمان)عج( استان:

اصفهان هیچ مرکزی برای نگهداری 
معتادان متجاهر زن ندارد
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رییس اتحادیه فروشندگان 
آبمیوه، بستنی و کافی شاپ  

اصفهان:
نزدیک به 70 کافه 
به دالیل اقتصادی 
تعطیل شده است

رنا
 ای

س:
عک

مدیرمنطقه12 شهرداری اصفهان در جمع خبرنگاران مطرح کرد:

منطقه 12 ؛ نگین توسعه و سرمایه گذاری

احترامًا  این شهرداری در نظر دارد به استناد موافقتنامه شماره 1401/100/352 
مورخ 1401/05/11 شورای اســامی محترم شهر تیران نســبت به واگذاری 
تعدادی از واحدهای تجاری اداری مجتمع نگین متعلق به شهرداری بصورت 
اجاره واقع در شهر تیران میدان آزادی مطابق با شــرایط مندرج در اسناد و از 
طریق برگزاری مزایده عمومی و از طریق ســامانه تدارکات الکترونیک دولت 
)سامانه ستاد( به شماره ثبت آگهی شماره 5001095462000001 به متقاضیان 
و واجد شــرایط اقدام نماید. تمامــی مراحل برگزاری فراخــوان از دریافت و 

تحویل اسناد تا بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
)سامانه ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 

موعد زمانی: 
تاریخ انتشار فراخوان: 1401/05/26

مهلت دریافت اسناد فراخوان: تا تاریخ 1401/06/05
مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/06/15
زمان بازگشائی پاکت ها: 1401/06/16

آگهی مزایده )نوبت اول(

حسن حجتی – شهردار تیران م الف: 1366530

شــهرداری ســمیرم در نظــر دارد جایــگاه ســی ان جــی بــه شــماره مزایده 
5001094188000003 را از طریــق مزایــده عمومــی و بــا جزئیــات منــدرج 
 در اســناد مزایــده بــا بهــره گیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت

 واگذار نماید.
کلیه مراحل برگــزاری مزایــده از دریافت و تحویل اســناد تا بازگشــایی پاکت 
 ها از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت )ســتاد( به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در مزایده در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای 
مجاز و مهر ســازمانی اقدام الزم را به عمل آورند. شــهرداری در رد یا قبول یک یا 

کلیه پیشنهادات مختار است. هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
مواعد زمانی:

- تاریخ انتشار مزایده: 1401/05/27
- مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/06/08

- مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/06/20
- زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/06/21

نوع و مبلغ تضمین شــرکت در فرایند ارجاع کار: مبلــغ 10/000/000/000 به صورت 
ضمانتنامه بانکی

اطالعات تماس و آدرس دســتگاه : 031۵366۵801 شهرستان سمیرم، خیابان 
شهید باهنر، شهرداری سمیرم

CNG تجدید آگهی مزایده جایگاه

محمد امین علیخانی- شهردار م الف: 1366513
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معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان در آغاز دوره آموزشی یک 
روزه ویژه اعضای ستادهای معاینه فنی شــهرداری های استان اصفهان با 
بیان ضرورت اجرای اقدامات کاهش آلودگی هوا و تامین ایمنی حمل و نقل 
و ترافیک برای شــهروندان، از راه اندازی  دو خط معاینه فنی موتورسیکلت 
در اصفهان و برنامه ریزی در راســتای ارتقای آموزش های فرهنگ ترافیک 
خبرداد.حسین حق شــناس، یکی از  پیش نیازهای اصلی  »شهر زندگی« 
را هوای پاک و ایمنی در ترددهای شهری عنوان کرد و گفت: از طریق کنترل 
و معاینه فنی صحیح خودروها و موتورسیکلت ها می توان در زمینه کاهش 
آالینده های خودروها و افزایش سطح ایمنی به نتایج خوبی دست یافت. 
وی از اجرای برنامه های متعــددی ازجمله برگــزاری دوره هایی با هدف 
آموزش و ارتقای سطح دانش و اطاعات، هماهنگی و همگرایی با رویکرد 
شعار شهرداری اصفهان در این دوره »اصفهان من، شهرزندگی« خبر داد و 
افزود: طبق هماهنگی با دیگر شــهرداری ها در سطح استان، این برنامه در 
کل استان اصفهان، قابل تسری و گسترش است .حق شناس با بیان برنامه 
های شهرداری از  سال های گذشــته در زمینه معاینه فنی خودروها، اظهار 
کرد: در حال حاضر، یک مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین، هفت مرکز 
معاینه فنی خودرو های ســواری و یازده خط معاینه فنی در اصفهان فعال 
است. وی اعام کرد: به منظور توسعه این مراکز، امسال دو مرکز معاینه فنی 
خودروهای سواری و برای نخستین بار، دو خط موتورسیکلت در استان راه 
اندازی می شود.معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان با بیان اینکه 

خودروهای سنگین و موتورسیکلت ها در آمار تصادفات نقش قابل توجهی 
دارند، توضیح داد: اکنون اجرای معاینات فنی موتورســیکلت با همکاری 
پلیس امکان پذیر است و پس از آن که تعداد موتورسیکلت های معاینه فنی 
شده، افزایش یافت، از تردد سایر موتورسیکلت ها، جلوگیری خواهیم کرد و 

به سمت استفاده از حمل و نقل پاک و ایمن پیش می رویم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار خبرداد:

راه اندازی ۲مرکز معاینه فنی موتورسیکلت در استان اصفهان
چاپ اول

نوبت اول

در گفت وگو با مدیرکل نوسازی مدارس استان مطرح شد:

شناسایی 3۵مدرسه دچار فرونشست 
در اصفهان

 حاشیه نوشتی از نشست شورای  شهر ششم با اصحاب رسانه؛

7ما چقدر خوبیم!
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کنون فرصت رسیدن به توافق نهایی از هر زمان  ا
بیشتر است؛ اما قطعی شدن همه چیز مبتنی بر 
مسائل جزئی بر جای مانده و بسته شدن کامل 

پرونده های بالتکلیف است.

      العربی الجدید: »رابرت مالی« وعده داده که در جلسه آتی شورای حکام، پرونده پادمانی ایران را ببندد؛

فرجاِم برجام

پایگاه خبــری »العربــی الجدید« بــه نقل از 
»منابع آگاه نزدیــک به مذاکرات هســته ای« 
خبر داد »رابرت مالی« فرســتاده ویژه آمریکا در امور ایران وعده داده 
که »واشــنگتن آماده اســت که در جلسه آتی شــورای حکام آژانس 
بین المللی پرونده پادمانی را ببندد به شرطی که آژانس در گزارشی پایان 

اختالفاتش با ایران را اعالم کند«.
پایگاه خبری »العربــی الجدید« به نقــل از »منابــع آگاه نزدیک به 
مذاکرات هسته ای« خبر داد که پاسخ ایران به متن پیشنهادی اتحادیه 
اروپا در واپسین ساعت های ضرب االجل تعیین شده از جانب »جوزپ 

بورل« در قالب یک نامه الکترونیک ارسال شده است.
این منابع که نخواسته اند نام شــان فاش شود تاکید کرده اند که پاسخ 
ایران دربردارنــده »مالحظات« ایران درباره ســه پرونده بالتکلیف در 
مذاکرات است و افزوده اند که »متن پیشنهادی اروپا شامل وعده آمریکا 
درباره رفع تحریم های ثانویه برخی شــرکت های اقتصادی وابسته به 
سپاه پاسداران و آمادگی برای حل مسئله ضمانت ها و اختالفات ایران 

و آژانس به صورتی سازنده و مثبت است.«

به گفته این منابع، »رابرت مالی« فرســتاده ویژه آمریکا در امور ایران 
وعده داده که »واشنگتن آماده اســت که در جلسه آتی شورای حکام 
آژانس بین المللی پرونــده  پادمانی را ببندد به شــرطی که آژانس در 

گزارشی پایان اختالفاتش با ایران را اعالم کند.«
این منابع تاکید کرده اند که متن اروپا شامل پیشنهاد یک جدول زمانی 
برای همکاری ایران و آژانــس برای حل مســئله پادمانی )مربوط به 
معاهده منع گسترش سالح های هســته ای( تا پیش از نشست آتی 

شورای حکام در سپتامبر آینده است.
بر اســاس این گزارش، ایران از بورل خواســته که در ایــن دو پرونده 
شفافیت بیشتری نشــان دهد و »وعده های آمریکا به صورت مکتوب 

درآید«.
این منابــع گفته انــد که ایــران در پرونده حــل اختالفات بــا آژانس 

»سختگیری شدیدی نشان نداده است.«
همزمان، به گفته این منابع، تهران در پاســخ خود بر ضرورت دستیابی 
به ضمانت های اقتصادی جدی تر برای تضمین بقای توافق هسته ای و 
برداشته شدن تحریم ها و تسهیل فعالیت شرکت های خارجی با ایران و 

تضمین ادامه دار بودن این فعالیت ها شده و در این باره ایده های تازه ای 
را مطرح کرده است.این منابع گفته اند که ایران در پرونده رفع تحریم ها 
بر »تعیین سازوکاری برای تضمین عملی رفع تحریم ها و نه فقط رفع 

آنها روی کاغذ« پافشاری کرده است.
در این گــزارش آمده که ایران همچنین برخــی تعدیالت جزئی درباره 
برخی اصطالحات و واژه ها در متن پیشنهاد اتحادیه اروپا را مطرح کرده 

تا مانع از سوءتفاهم بعدی یا امکان تفسیرهای گوناگون از آنها شود.
این منابع تاکید کرده اند که بورل تاکید کرده که تا چند روز آینده پاسخ 

آمریکا به این پیشنهادها را منتقل خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، این منابع افزوده اند که اکنون فرصت رسیدن به 
توافق نهایی از هر زمان بیشتر است؛ اما قطعی شدن همه چیز مبتنی بر 
مسائل جزئی بر جای مانده و بسته شدن کامل پرونده های بالتکلیف 
اســت.خبرگزاری »فرانس پرس« نیز به نقل از یک ســخنگوی امور 
خارجی بورل تایید کرد که با دریافت پاســخ ایران، اروپا آن را بررســی 
می کند و پس از مشورت با دیگر شرکای امضاکننده توافق هسته ای و 

آمریکا گام های بعدی را اعالم خواهد کرد.

اخبار
پنجشنبه 27  مردا د 1401 / 20 محرم 1444 / 18  آگوست 2022 / شماره 3603

اطالعات سپاه: 

همکاری با موسسه کلوزآپ ممنوع است
سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اســالمی در اطالعیه ای اعالم کرد هر گونه همکاری با موسسه 
کلوزآپ )گرین هاوس(، ممنوع است.متن این اطالعیه به این شرح است: به اطالع عموم هنرمندان به 
خصوص مستندسازان محترم می رساند که موسسه آموزشی کلوزآپ، فعال در حوزه مستند، یک موسسه 
صهیونیســتی بوده که با حمایت های مادی و معنوی رژیم اشغالگر اسراییل در حال فعالیت است.این 
مجموعه که پیش از این با عنوان گرین هاوس فعالیت داشته، به دلیل افشای ماهیت حامیان پشت پرده 
و برای جلوگیری از ایجاد حساسیت در کشور های مسلمان، موقعیت ثبتی خود را از تل آویو به بروکسل 
منتقل کرده است.از این رو هرگونه ارتباط و همکاری اتباع ایرانی با این موسسه صهیونیستی ممنوع و طبق 

قوانین جمهوری اسالمی ایران قابل پیگیری از طریق مراجع قضایی خواهد بود.
 

 واکنش ایران به طرح موضوع آزادی زندانیان از سوی 
وزیر خارجه آمریکا

سخنگوی وزارت خارجه گفت: جمهوری اسالمی ایران به صورت مستقل از برجام، بارها از کانال های مختلف 
آمادگی خود را برای پرداختن به مسئله زندانیان، به طرف آمریکایی اعالم کرده است. ناصر کنعانی در پاسخ به 
سوال خبرنگاران در خصوص نظرات مطرح شده از سوی وزیر امور خارجه آمریکا و همچنین نماینده ویژه این 
کشور در امور ایران در ارتباط با مسئله زندانیان اظهار داشت: جمهوری اسالمی ایران به صورت مستقل از برجام، 
بارها از کانال های مختلف آمادگی خود را برای پرداختن به مسئله زندانیان، به طرف آمریکایی اعالم کرده 
است.سخنگوی دستگاه دیپلماسی ضمن اعالم آمادگی کشورمان برای اجرای فوری توافق موجود، اعالم 
کرد: آماده ایم با اجرای این توافق ایرانیان بی گناه زندانی شده در آمریکا که به اتهام واهی نقض تحریم های 
ظالمانه و غیرقانونی آمریکا، قربانی بی عدالتی نظام قضایی آن کشور شده اند، امکان رهایی و بازگشت سریع 
به آغوش خانواده های خود را داشته باشــند.کنعانی افزود: جای تعجب است که طرف آمریکایی به جای 
عمل و رفع موانع در این زمینه، صرفا به اجرای نمایش های تبلیغاتی علیه جمهوری اسالمی ایران می پردازد.

 

اظهارات »محسن هاشمی« درباره سانسور خاطرات پدرش
فرزند هاشمی رفسنجانی در مراسم رونمایی از کتاب خاطرات سال 78 هاشمی رفسنجانی گفت: برای اولین 
بار ممیزی رسمی در مورد کتاب خاطرات آیت ا... هاشمی اتفاق افتاد.محسن هاشمی در این مراسم  با اشاره 
به اینکه ایشان تا یک روز قبل از فوت هم خاطرات شان را نوشته اند، تصریح کرد: در مجموع 36 دفترچه را 
در اختیار داریم. طبق خواسته خود ایشان هر سال یک دفتر منتشر می  شود که این امر هم برای بهتر خوانده 
شدن این کتاب  هاست و هم به این دلیل است که ممیزی رسمی برای آن در مورد برخی اشخاص و موارد به 
شکل حداقلی صورت پذیرد و کتاب  ها با حداقل ممیزی به نشر سپرده شود.وی افزود: برای اولین بار بود که 
ممیزی رسمی در مورد این کتاب اتفاق افتاد. در مالقاتی که با آقای رییسی داشتم، گفتم در سایت درج کرده 
اند که چه قسمتی از این کتاب ممیزی شده است و در این صورت ممیزی معنای خود را از دست می دهد. 
به نظرم می شد با تدبیر بهتری این کار را انجام داد. االن هم مشغول آماده سازی خاطرات سال 79 هستیم.

 
واشنگتن:

 نظرات خود را درباره پاسخ های ایران به اروپا می گوییم
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که پاسخ های ایران را دریافت کرده و نظرات خود را درباره آنها با 
اتحادیه اروپا در میان خواهد گذاشت. »ند پرایس« سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا که در کنفرانس 
خبری وزارت امور خارجه صحبت می کرد، گفت: »ما پاســخ های ایران را از طریق اتحادیه اروپا دریافت 
کرده ایم و در حال بررسی آنها هستیم و نظرات خود را با اتحادیه اروپا در میان خواهیم گذاشت«.پرایس 

اضافه کرد: »موضوعات بزرگ درباره برجام تا حد زیادی حل و فصل شده است«.

طالبان تنها فرمانده شیعه خود را در نقاط مرزی با ایران کشت
وزارت دفاع طالبان می گوید »مولوی مهدی« ناراضی سرشناس از قوم هزاره را کشته است.عنایت ا... 
خوارزمی، ســخنگوی وزارت دفاع طالبان گفت نیروهای مرزی »فرمانده مهــدی« را در حالی که 
»می خواست به طرف ایران فرار کند، کشتند.«سخنگوی طالبان، مولوی مهدی را سرکرده شورشیان 
در بلخاب والیت ســرپل خواند و گفت او »در نقاط مرزی والیت هرات و ایران« شناســایی و کشته 

شده است.
فرمانده مهدی معروف به مولوی مهدی، تنها فرمانده سرشناس هزاره و شیعه بود که در بیش از یک 
دهه گذشته در صفوف طالبان جنگیده بود. او پس از روی کارآمدن دوباره طالبان، به فرماندهی امنیت 
در بامیان گماشته و سپس برکنار شد.مولوی مهدی از دســتور طالبان برای رفتن به کابل سرپیچی 

کرد و به زادگاه خود، بلخاب رفت و خواستار تامین حقوق هزاره ها و شیعیان در حکومت طالبان شد.
 

سئول: 

کره شمالی دو موشک کروز شلیک کرد
همزمان با تداوم تنش ها در شبه جزیره کره، مقام های کره جنوبی خبر دادند که کره شمالی دو موشک 
کروز به سمت دریای زرد شلیک کرد.رسانه های کره جنوبی به نقل از مقامات این کشور خبر دادند، کره 
شمالی دو موشک کروز شلیک کرد. خبرگزاری دولتی »یونهاپ« کره جنوبی روز چهارشنبه در خبری 
فوری به نقل از یک مقام ارتش این کشور گزارش داد، به نظر می رسد که کره شمالی دو موشک کروز 
به سمت دریای زرد شلیک کرده باشد.طبق این گزارش، اقدام کره شمالی در شلیک موشک کروز در 
شرایطی انجام شده که »یون سوک یول« اخیرا به مناسبت صدمین روز آغاز ریاست جمهوری خود در 

کره جنوبی کنفرانس خبری ترتیب داده بود.
 

خشم »الپید« از سخنان »محمود عباس« در آلمان
نخست  وزیر رژیم صهیونیستی از سخنان رییس تشکیالت خودگردان فلسطین درباره روابط میان 
دو طرف انتقاد کرد.»یائیر الپید« نخست  وزیر رژیم اشــغالگر در واکنش به سخنان اخیر »محمود 
عباس« رییس تشکیالت خودگردان فلسطین، در تازه ترین کنفرانس مطبوعاتی خود، بدون توجه 
به جنایات رژیم صهونیستی علیه فلسطینی ها، آن ها را »دروغی وحشتناک« خواند!محمود عباس 
در کنفرانسی خبری به همراهی »اوالف شولتس« صدر اعظم آلمان گفت: »اسراییل از سال ۱9۴7 
تا به امروز ۵۰ قتل عام را در ۵۰ مکان فلسطینی مرتکب شده است.«الپید در پیامی توئیتری به این 
سخنان عباس واکنش نشان داد و گفت: »تاریخ او را نخواهد بخشید. محمود عباس در حالی که در 
خاک آلمان است، اسراییل را به ارتکاب ۵۰ جنایت محکوم می کند. این یک رسوایی اخالقی و بزرگ 

ترین دروغ است.«
 

خواست العامری برای دیدار با »صدر« و سکوت »مقتدی«
منابع اعالم کردند که رهبر ائتالف الفتح عراق خواهان دیدار با رهبر جریان صدر شده؛ اما دفتر وی هنوز 
پاسخی نداده است.به نقل از شفق نیوز، یکی از رهبران ائتالف الفتح به رهبری هادی العامری گفت: 
العامری درخواستی را به دفتر مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق برای دیدار با وی در روز پنجشنبه 
داده؛ اما صدر هنوز پاسخی به این درخواست نداده است.العامری برای حل بحران میان صدر و رهبران 
چارچوب هماهنگی شیعیان از طریق مطرح کردن نامزد جدیدی برای پست نخست وزیری و تشکیل 
دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام در یک دوره یک ساله تالش می کند.وی همچنین طی چند روز 
اخیر دیدارهایی با رهبران سیاسی از جمله رهبران اقلیم کردستان عراق و نماینده سازمان ملل برای 
حل بحران سیاسی داشت.همچنین چارچوب هماهنگی شیعیان عراق اعالم کرد که تمام رهبران این 

چارچوب و فراکسیون های هم پیمان با آن در مذاکرات ملی حاضر خواهند بود.

خبر روز

بلومبرگ: 

اتحادیه اروپا پیشنهادات 
ایران در مذاکرات وین را 

سازنده می داند
وبگاه شــبکه خبــری بلومبرگ به نقــل از یک 
مقام آگاه به تالش هــای دیپلماتیک برای رفع 
تحریم های ایــران مدعی شــده اتحادیه اروپا 
پاسخ ایران به نقشه راه پیشنهادی این اتحادیه 
برای از سرگیری اجرای کامل برجام را »سازنده« 
می داند.بلومبرگ نوشــته این نخستین نشانه 
مثبتی است که نشان می دهد مواضع ارائه شده 
از سوی ایران که دوشنبه شــب تقدیم اتحادیه 
اروپا شد باعث ایجاد بن بست در مسیر مذاکرات 
نخواهد شــد.مقام مورد اســتناد بلومبرگ که 
خواسته به دلیل حساســیت موضوع هویتش 
پنهان بماند گفت که البته پاســخ ایــران هنوز 
نیاز به بررســی دارد و ســایر طرف های توافق 
هسته ای- شامل آمریکا، چین و روسیه- هنوز 
در حال ارزیابــی آن هســتند.بعد از اتمام دور 
جدید مذاکرات، مقام های آمریــکا و اتحادیه 
اروپا مدعی شدند که یک »متن نهایی« به همه 
طرف ها ارائه شــده که قابل تغییر نخواهد بود و 
بایستی یا پذیرفته شود و یا شکست مذاکرات 
اعالم شود. این ادعا از ســوی یک مقام وزارت 
خارجه ایران رد و اعالم شــد: »با توجه به ادامه 
بحث ها دربــاره چند موضوع مهــم باقی مانده، 
هنوز در مرحله ای قرار نداریم که از نهایی شــدن 
متن توافق در وین ســخن بگوییم«.ســاعاتی 
قبل تر، »نابیال ماســرالی«، سخنگوی اتحادیه 
اروپا در مسائل سیاست خارجی و امنیتی گفت: 
»ما  پاســخ ایران را دریافت کرده ایم. داریم آن 
را مطالعه می کنیم و در حال مشــورت با سایر 
طرف هــای برجام و آمریــکا در خصوص ادامه 
مسیر هستیم.«این سخنگوی اتحادیه اروپا در 
ادامه گفت: »می خواهم تاکید کنم که به تازگی 
این پاسخ دریافت شد. در ادامه مسیر باید همه 
طرف ها آن را برســی کنند و آمریکا هم باید آن 
را بررسی کند.«یک ســخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا هم ساعاتی قبل تر گفت پاسخ ایران به 
پیشنهاد اتحادیه اروپا را از طریق بروکسل دریافت 
کرده و در حال بررسی آن است. این سخنگوی 
وزارت خارجــه آمریکا گفته واشــنگتن در حال 

انتقال دیدگاه هایش به اتحادیه اروپاست. 

بین الملل گفت وگوی »گانتز« با »آستین« درباره ایران
وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی خبر داد که با وزیر دفاع آمریکا درباره ایران گفت وگو کرده اســت.»بنی گانتز« وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفت که با آستین درباره 
اقدامات الزم برای جلوگیری از دستیابی ایران به سالح هسته ای صحبت کرده است. این گفت وگوی تلفنی در حالی صورت می گیرد که ایران پاسخ خود را به پیشنهاد 
اتحادیه اروپا برای احیای توافق هسته ای را ارائه داد.  حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه روز دوشنبه با بیان اینکه تا ساعت ۱۲ امشب آخرین جمع بندی خود را به 
صورت مکتوب به هماهنگ کننده اتحادیه اروپا ارائه می دهیم، گفته بود، اگر آمریکا انعطاف نشان دهد در روزهای آینده به نقطه توافق می رسیم. آنها از پالن B )طرح 
جایگزین( صحبت می کنند، ما هم پالن B خودمان را داریم.وی در عین حال اظهار داشت: تصمیم نظام بر این قرار گرفت موضوع مذاکرات وین را به زندگی روزمره 
مردم گره نزند. از تیتر اخبار صدا و سیما و رسانه ها خارج کنیم، ولی به جای اینکه یک روزشمار هیجانی به کشور ارائه بدهیم در دل مذاکرات کار واقعی را انجام دهیم. 
آنچه امروز مردم از ما می خواهند این است که به اندازه کافی مذاکره کردید و حرف زدید، مردم از ما نتیجه می خواهند. نتیجه ای که می خواهند صرف نظر از نگاه سیاسی 
و چپ و راست باشد. ممکن است فردی نظر شخصی خود را بگوید ولی رویکرد اصولی و اساسی در بین اصحاب رسانه نگاه به منافع ملی است و به حزب و جریان و 

گروه و فرد نیست و این برای ما در میز مذاکره قدرت ایجاد کرده است و نشانگر فرهیختگی جامعه رسانه ای کشور است.

قانونگذار عضو کمیته روابط خارجی ســنای آمریکا 
در اظهارنظری تازه دربــاره مذاکرات وین برای رفع 
تحریم های ایران، بازگشت واشــنگتن »به توافق 

هسته ای ایران« را خواستار شد.
»کریس مورفی« نمایند ایالت کنتیکت در مجلس 
سنای آمریکا معتقد اســت که بازگشت این کشور 
به توافق برجام، مهم تریــن کار برای تضمین منافع 

آمریکا در منطقه غرب آسیاست.
در شرایطی که جمهوری اسالمی ایران اخیرا پاسخ 
و مالحظات خود را درباره پیشــنهاد اتحادیه اروپا 
به منظور احیای برجام ارائــه داد و مقامات ایرانی 
بارها عنــوان کرده اند اگــر آمریــکا اراده واقعی و 
انعطاف الزم را داشته باشــد، توافق در کوتاه مدت 
در دسترس است، یک قانونگذار ارشد کنگره آمریکا 
خواستار بازگشــت این کشور به برجام شد.کریس 

مورفی، ســناتور دموکــرات و عضو کمیتــه روابط 
خارجی مجلس ســنای آمریکا در پیامی توئیتری 
به گزارش شــبکه »ســی ان ان« با موضوع آخرین 
تحوالت در رابطه بــا مذاکرات وین با موضوع توافق 
هسته ای ایران واکنش نشــان داد.این قانونگذار 
هم حزبی جو بایدن رییس جمهور آمریکا در پیامی 
توئیتری نوشــت: »بازگشــت به توافق هسته ای 
ایران، مهم ترین کاری است که آمریکا می تواند برای 
تضمین منافع مان در خاورمیانه انجام دهد. بیایید 
این کار را انجام دهیم«.ســناتور کریس مورفی در 
شرایطی خواستار بازگشت آمریکا به توافق برجام 
شــده که وی پیش تر بارها از تصمیم دولت دونالد 
ترامپ برای خروج از توافق هســته ای ایران انتقاد 
کــرده بود.این ســناتور آمریکایی چنــدی قبل در 
مصاحبه با شبکه »الجزیره« گفته بود: ما در لحظه 

خطرناکی با تهران به دلیل اقدامات ترامپ و تصمیم 
او برای خروج از برجام قرار داریم. امیدوارم همچنان 
فرصت برای احیای برجام وجود داشته باشد و این 

بهترین چیز برای واشنگتن و منطقه خواهد بود.
عضو کمیته روابط خارجی ســنا و قانونگذار ارشــد 
دموکرات با انتقــاد از فضای داخلــی در آمریکا و 
مخالفت شــدید جمهوری خواهان با بازگشت این 
کشــور به برجام گفته بود: »امیدوارم دولت بایدن 
بتواند به توافق برســد و اجازه ندهنــد مالحظات 

سیاسی در ایاالت متحده مانع توافق شود.«

»مورفی« خواستار بازگشت واشنگتن به برجام شد

عکس خبر  

»نذیری اصل« 
اعتبارنامه اش را به 

معاون مدیرکل سازمان 
ملل تقدیم کرد

محســن نذیــری اصــل، نماینــده 
جدیــد و دائمــی جمهوری اســالمی 
ایران در دفتر ســازمان ملــل متحد در 
ویــن اعتبارنامــه اش را بــه دنیــس 
تاچایچاوالیت، معاون مدیر کل سازمان 

ملل در وین تقدیم کرد.

ایلنا



پنجشنبه 27  مردا د 1401 / 20 محرم 1444 / 18  آگوست 2022 / شماره 3603
رییس اتحادیه فروشندگان آبمیوه، بستنی و کافی شاپ  اصفهان:

 نزدیک به 70 کافه به دالیل اقتصادی تعطیل 
شده است

رییس اتحادیه فروشندگان آبمیوه، بستنی و کافی شاپ اصفهان گفت: باالرفتن قیمت مواد اولیه 
و کاهش قدرت خرید مردم از مهم ترین دالیل کاهش فروش و در نهایت تعطیلی واحدهای این 

صنف شده است.
محمود رنجبر در گفت وگــو با خبرنگار 
ایمنا اظهــار کــرد: واحدهــای صنف 
آبمیوه، بستنی و کافی شاپ با مشکالت 
مختلفی ازجمله محدودیت ســاعات 
کاری، باال بودن نــرخ آب و برق، گرانی 
مواد اولیــه و در نهایــت کاهش تقاضا 

مواجه هستند.
وی افزود: روال چند ســاله این بود که 
در نیمه اول سال محدودیتی در ساعات 
کاری وجود نداشــت و واحدهای این 
صنف معموال تا ســاعت پنج بامداد باز 
بودند درصورتی که اکنون این ساعت به 

یک بامداد کاهش یافته است.
رییس اتحادیه فروشندگان آبمیوه، بستنی و کافی شــاپ اصفهان با بیان اینکه باال رفتن قیمت 
مواد اولیه و کاهش قدرت خرید مردم، تاثیر زیادی در کاهش فروش واحدهای این صنف داشته 
است، گفت: از سال گذشته تاکنون نزدیک به ۷۰ کافه و بستنی فروشی به خاطر شرایط اقتصادی 

واحد خود را تعطیل کرده اند.
رنجبر با بیان اینکه متصدی های کافی شاپ ها موظف شده اند تا از ورود افراد بدحجاب جلوگیری 
کنند، گفت: بعضی کافی شــاپ ها به خاطر رعایت نکــردن این مورد از ســوی اداره اماکن تذکر 

دریافت کرده اند.
 

 برنامه ریزی برای احیای 4۵0 واحد تولیدی راکد صنعتی
 در استان

امسال ۴۵۰ واحد راکد و نیمه فعال در شهرک های صنعتی استان اصفهان احیا می شوند.
معاون صنایع کوچک شرکت شــهرک های صنعتی اســتان اصفهان با بیان اینکه از ابتدای سال 
جاری تاکنون ۲۷ واحد راکد و نیمه فعال در این استان به چرخه تولید بازگشتند، گفت: هم اکنون 
هزار و ۶۲۰ واحد تولیدی نیز با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد در حال فعالیت هســتند که برنامه ریزی 

الزم برای افزایش ظرفیت این واحد ها نیز صورت گرفته است.
جمشید انصاری افزود: سال گذشته ۲۳۰ واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل در استان اصفهان 

با کمک شهرک های صنعتی به چرخه فعالیت بازگشتند.
وی با بیان اینکه در ســال جاری مبلغ ۶۰ میلیارد تومان بودجه بــرای حمایت از صنایع کوچک و 
متوسط مستقر در شهرک های صنعتی استان تخصیص داده شــده، گفت: شعب بانک ملی در 

سراسر استان آماده پرداخت وام ۱۸ درصد تا سقف ۳ میلیارد تومان به هر واحد  هستند.
معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان تاکید کرد: ۴۴ درصد از مشکالت 
واحد های تولیدی و صنعتی راکد به دلیل کمبود نقدینگی، ۱۶ درصد به دلیل نداشتن تقاضا و بازار، 
۱۱ درصد مواد اولیه، ۱۰ درصد فرسودگی ماشین آالت و ضعف فناورانه، ۹ درصد به دلیل مشکالت 

حقوقی با دیگر سازمان ها و ۸ درصد نیز مربوط به زیرساخت هاست.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با تایید تلویحی برداشت آب در قالب طرح بن-بروجن، 
می گوید این طرح از کارون آب برداشت می کند نه از زاینده رود؛

اصفهان ستیزی؟ نه، اصال!

وضعیت زاینده رود نه تنها بهتر نشــده، بلکه امروز  ایسنا
شــاهد بارگذاری و برداشــت آب از ایــن حوضه 
بحران زده در قالب طرح بن-بروجن هستیم.اگرچه مهدی طغیانی، نماینده 
مردم اصفهان در مجلس، بهره برداری از فاز اضطراری طرح بن-بروجن را 
حرف دقیقی نمی داند و براین باور است که این برداشت آب از محل پمپاژها 
و آبی که برای باغات استفاده می شود، انجام شده، مانند طرح باغات »عمان 
سامانی«، که امکان دارد بخشــی از آن را در خط لوله بن-بروجن انداخته 
باشند تا بتوانند مشکالت گل آلود بودن آب شرب شهرکرد را مرتفع کنند. وی 
البته تاکید می کند که این موضوع و همین میزان برداشت آب هم برای ما 
قابل قبول نیست. اینکه آب را برای مصرف شــرب شهرکرد استفاده کنند، 
قابل قبول است، اما اینکه بخواهند از این شرایط به عنوان فرصتی برای تطهیر 
کردن پروژه غیرقانونی بن-بروجن استفاده شود، اصال قابل قبول نیست و 
بالفاصله که مشکل سرچشــمه کوهرنگ برطرف شود، ما برای قطع کردن 
برداشت این آب وارد عمل می شویم، چراکه از پمپاژ آب باغات حق استفاده 
و بهره برداری از خط لوله بن-بروجن را ندارند. از سوی دیگر مهران زینلیان، 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان می گوید که برداشت آب از 
زاینده رود را به طور غیررسمی شنیده  و به نوعی این برداشت آب را در قالب 
طرح بن-بروجن تایید می کند، اما می گوید این برداشت آب موقت است و 
وزیر نیرو و رییس حوضه آبریز زاینده رود تاکید کرده اند که طرح بن- بروجن 
در نهایت از حوضه آبریز کارون برداشت آب خواهد داشت، نه از زاینده رود. 
آنچه در ادامه می خوانید گفت وگوی ایسنا  بامهران زینلیان درباره این طرح 

پرچالش اســت.اخباری از بهره برداری فاز اضطــراری طرح بن-بروجن و 
برداشت آب از زاینده رود به گوش می رسد، در حالی که این رودخانه امروز 
وضعیت خوبی ندارد.البته اطالعات رسمی از این طرح به اصفهان داده نشده 
است، اما در پیگیری چند روز گذشته ما در جلسه با رییس حوضه آبریز در 
تهران، بسیار بر این نکته تاکید کرده ایم که هرگونه بارگذاری اضافه بر رودخانه 
زاینده رود ازجمله طرح بن-بروجن را قبول نداریم و وزارت نیرو دراین باره 

باید تدبیر الزم را انجام دهد.
رییس حوضه چه پاسخی دادند؟

در آن جلسه رییس حوضه آبریز قول داد که این استفاده و برداشت آب از 
زاینده رود موقت است و قرار شــده از منابع دیگر، آب طرح بن –بروجن را 

تغذیه کنند.
پس چرا امروز برداشــت آب طرح بن- بروجن از زاینــده رود در قالب فاز 

اضطراری در حال انجام است؟
این برداشت موقت و به دلیل سیالب های اخیر بوده است. البته براساس 
اطالعات ما، طرح بن –بروجن و برداشــت آب از آن، قبل از این اتفاقات و 
سیل اخیر وارد مدار شــده بود، منتها ظرفیت این خط عدد باالتری است و 
اکنون میزان کمتری برداشت آب دارند، البته خودشان تاکید کرده اند که این 

برداشت آب موقت است.
یعنی آقای الماسوندی عنوان کردند؟

بله؛ رییس حوضه آبریز زاینده رود تاکید کرده که تمام برداشــت آب موقت 
است و این طرح به جای بن- بروجن، می شــود بروجن-بن، و بارگذاری 

نهایی این خط را به حوضه کارون می بریم.
این طرح تا حد زیادی پیشرفت فیزیکی داشته و مدل اجرای آن، برداشت آب 

از زاینده رود بود، االن چطور آب را از کارون برداشت می کنند؟
قرار است یک خط لوله از چهارمحال و بختیاری به سمت اصفهان بیاید، بعد 
زمانی که این طرح وارد چهارمحال و از نزدیک بروجن عبور می کند، بعد این 
خط معکوس شود، بنابراین به جای اینکه بن- بروجن برداشت آب از زاینده رود 
داشــته باشــد، معکوس و به جای زاینده رود، از حوضه کارون آب برداشت 
می کند. رییس حوضه آبریز زاینده رود این موضــوع را تاکید کرده و به گفته 
الماسوندی و استاندار اصفهان، وزیر نیرو نیز این موضوع را تاکید کرده است.

آقای محرابیان 23 مردادماه برای پیگیری مشــکل آب چهارمحال به این 
استان سفر کرد، درصورتی که سال گذشته اصفهان نیز شرایط بدتری در تامین 
آب شرب داشت و به صورت سیار آبرســانی می شد، اما وزیر هیچ سفری به 

اصفهان نداشت! 
انصافا حضور وزیر نیرو به چهارمحال الزم بود، اگرچه این استان منابع آبی 
خوبی دارد، اما تصفیه خانه ندارد. حدود ۵۰ درصد آب شــهرکرد از چشــمه 
کوهرنگ تامین می شود، بنابراین وقتی به هر دلیل شرایط آبی چشمه برهم 
ریزد مثل خشکی و یا گل آلود شــدن آب، این موضوع باعث مختل شدن 
تامین آب این شهر می شود. اکنون چند روزی است که آب چشمه کوهرنگ 
به دلیل سیل اخیر کدر و غیرقابل شرب شده و شهرکرد را بر هم ریخته است، 

پس طبیعی است که وزیر به عنوان متولی این موضوع را پیگیری کند.
بعد از سیل اخیر، اصفهان چند روز بی آب و آب شرب اصفهانی ها هم قطع شد، 
اما وزارتخانه به خبر ایسنا با تیتر »تداوم قطعی آب در اصفهان« واکنش نشان 

داد و حتی پیگیر حذف این خبر شدند!
نه؛ نباید این اتفاق می افتاد. ما خودمان در اصفهان بودیم و متوجه شرایط 
هستیم و خبر رسانه شما کامال درست بود. البته وزارت نیرو این جور می گوید 
که اگر زیرزمین یک ساختمان شــش طبقه آب داشته باشد، آب هست، 
درصورتی که باید به طبقات باال هــم آب بیاید.احساس می شود در موضوع 
زاینده رود و آب اصفهان، شاهد اصفهان ستیزی هستیم.نه اینگونه نیست؛ 
پنجشنبه و جمعه هفته گذشته آقای الماسوندی، رییس حوضه به اصفهان 
سفر کرد، اما به نظرم در شرایط فعلی سفر وزیر به چهارمحال کامال طبیعی 
و درست بود.سال گذشته وزیر نیرو در سفر به اصفهان وعده های بسیاری به 
مردم و کشاورزان داد، اکنون سال آبی جاری رو به اتمام است و ذخیره سد 
بسیار اندک  ولی در عمل هیچ اقدامی برای حوضه بحران زده زاینده رود صورت 
نگرفت.چند تا نکته وجود دارد. مردم اصفهــان از آقای محرابیان گالیه مند 
هســتند، ضمن اینکه آقای وزیر به وعده های سفر خود که سال گذشته به 
اصفهان داشت عمل نکرده اســت. توصیه می کنم رسانه های اصفهان این 
مطالبه مردمی را پیگیری کنند. امروز وعده هایی که وزیر نیرو در آن سفر داد 
و آنچه محقق شده، موجود است، بنابراین این مطالبه گری باید حتما صورت 
گیرد.اما امروز جریان زاینده رود نه برای زیبایی شهر و یا حقابه کشاورزان، بلکه 
به دلیل برخواستن ریزگردها از تاالب گاوخونی و همچنین تشدید فرونشست 
زمین ضرورت دارد.دقیقا، مردم در سفر وزیر نیرو و همچنین رییس جمهور 

به اصفهان این موارد را مطالبه گری کرده اند.

معاون هماهنگــی امور عمرانی اســتاندار اصفهان 
گفت: جاده کمربندی غرب اصفهان با هدف کاهش 
بار ترافیکــی اتوبان صفــه به زودی بهــره برداری 
می شود.مهران زینلیان در حاشیه برگزاری پنجمین 
جلسه شــورای هماهنگی ترافیک استان در سال 
جاری در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق 
مصوبه جلسه اخیر مقرر شد جاده کمربندی غرب 
اصفهان توسط راه و شهرسازی استان در اسرع وقت 
به بهره برداری برسد و بخشــی از رینگ ترافیکی را 

تکمیل کند.وی اضافه کرد: بهره برداری از کمربندی 
غرب باعث حــذف حمل و نقل ســنگین در محور 
اتوبان صفه و انتقال این بار ترافیکی به مسیر بعد از 
سپاهان شهر می شود.معاون امور عمرانی استاندار 
اصفهان مصوبات جلسه شورای هماهنگی ترافیک 
را خوب ارزیابی کرد و افزود: یکی از موضوعات مورد 
بحث این جلسه، اتصال بزرگراه های دستجردی به 
کشوری و اقارب پرست به دستجردی بود که مقرر 
شد جاده راست گرد بزرگراه دســتجردی در اسرع 
وقت با هماهنگی شــهرداری اصفهان و بررســی و 
آزادســازی زمین های متصرفه نیروی انتظامی و 
سپاه در دســت اجرا قرار گیرد که بخشی از معضل 
ترافیکی شــهر را می تواند حل و فصل کند.زینلیان 
خاطرنشــان کرد: آزادراه شــرق نیز الزم بود در این 

جلسه مصوب شود؛ بخشی از این آزاد راه از منطقه 
حفاظت شــده کاله قاضی رد می شود و این امر در 
سال های اخیر مورد مناقشه بوده است.وی با بیان 
اینکه متاســفانه بســیاری از جاده های استان در 
گذشته بدون رعایت مســائل زیست محیطی اجرا 
شده و این امر باعث آسیب به محیط زیست شده 
اســت، تصریح کرد: به هرحال درمورد آزادراه شرق 
شاید به لحاظ گزینه فنی، چاره ای نیست که از این 
منطقه رد شود.وی با بیان اینکه آزادراه کنارگذر شرق 
)اصفهان- شیراز( از منطقه حفاظت شده می گذرد، 
گفت: این موضوع در سطح استان مورد تایید اداره 
محیط زیست هم قرار گرفته و مراحل اداری را طی 
می کند و در تهــران نیز جلســات مقدماتی انجام 

شده است.

بهره برداری ازکمربندی غرب اصفهان؛

آزادراه شرق از کاله قاضی می گذرد

با مسئولان

رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان:

قیمت های دستوری با دستور کاهش می یابد 
رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان با اعتقاد بر اینکه قیمت هایی که امروز بر روی مواد غذایی زده می شود قیمت های واقعی نیست و 
قطعا قیمت ها باالتر است، گفت: طبیعی است کاالیی که قیمت گذاری دستوری شد، کاهش قیمت آن نیز باید دستوری باشد.مجتبی برزگر در گفت وگو با ایسنا، 
درباره وضعیت بازار و قیمت گذاری های دستوری، اظهار کرد: در قیمت گذاری های دستوری، متاسفانه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده 
قیمت واقعی تولید یک محصول را تعیین نمی کند. مثال در ابتدای سال ۱۴۰۰ قرار شد براســاس نتیجه تحقیقات ما به صورت مدون قیمت یک بطری کوچک 
آب معدنی را به نهاد قیمت گذار تحویل دهیم، اما پیش از اعالم ما، سازمان حمایت از مصرف کننده قیمت دستوری ۲۲۰۰ تومان را برای یک بطری کوچک آب معدنی 
اعالم کرد، اما در عمل و در بازار هیچ کس آب معدنی را با قیمت کمتر از ۴۰۰۰ تومان عرضه نکرد.وی تصریح کــرد: قیمت هایی که امروز بر روی مواد غذایی درج 
می شود، قیمت های واقعی نیست و قطعا قیمت ها باالتر است. در قیمتی که بر روی مواد غذایی درج می شود چند نکته وجود دارد، اینکه یا قیمت درست نیست 

و یا اگر قیمت آن است چند مشکل وجود دارد و با قیمت موجود، کمیت و کیفیت محصول پایین تر است.

وز عکس ر

خبر روز

استاندار:

اقتصاد دانش بنیان مانع رکود استان اصفهان در آینده خواهد شد
استاندار اصفهان گفت:حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد گردشگری به عنوان ۲ محور در سند 
آمایش استان اصفهان تعریف شده است.سید رضا مرتضوی اظهار کرد: حرکت به سمت اقتصاد دانش 
بنیان و اقتصاد گردشگری به عنوان ۲ محور در سند آمایش این استان تعریف شده و هدف ما این است 
که فضای مناسب تری را برای اشتغال و فعالیت دانش آموختگان دانشگاهی و رفع نیاز های آینده و آینده 
صنعت و نیاز های فناورانه فراهم کنیم.وی اضافه کرد: توجه به ایجاد شرکت های جدید دانش بنیان در این 
حوزه باید بیش از پیش مد نظر قرار گیرد و فرآیند ارائه ایده و حرکت دانش آموختگان به سمت تشکیل 
مجموعه ها را با ایجاد شرایط مناسب تر در حوزه اقتصاد دانش بنیان فراهم آورد.مرتضوی خاطرنشان کرد: 
باید به موضوع دانش بنیان شدن شرکت های موجود توجه ویژه ای داشته باشیم و فرآیندی را برای ادامه 

مسیر تجربه ای که در این مجموعه ها جمع می شود، تعریف کنیم.
 

رییس اتحادیه وانت تلفنی و پیک موتوری شهرستان اصفهان تشریح کرد:

کرایه مصوب حمل بار چقدر است؟
رییس اتحادیه وانت تلفنی و پیک موتوری شهرســتان اصفهان از تشکیل بیش از ۵۰ پرونده برای 
تخلفات حمل و نقل بار درون شهری از ابتدای امسال تا کنون خبر داد. سید مجید حسینی از تشکیل 
بیش از ۵۰ پرونده برای تخلفات حمل و نقل بار درون شهری از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و اظهار 
داشت: دریافت کرایه خارج از استاندارد و عرف، حمل غیر تخصصی بار و آسیب به لوازم و بار مردم و 
سرقت بیشترین مواردی است که مردم در اتحادیه نسبت به آن شکایت می کنند.به گفته وی، نرخ 
مصوب برای ۳ ساعت حمل اسباب منزل به همراه خودرو و ۳ کارگر مبلغ یک میلیون و دویست هزار 
تومان است که مازاد بر این ساعت کرایه خودرو نصف می شود.رییس اتحادیه وانت تلفنی و پیک 
موتوری شهرســتان اصفهان گفت:  نرخ مصوب کرایه برای پیک موتوری ساعتی ۳۵ هزار تومان، 
وانت ساعتی ۸۴ هزار تومان و نیسان ساعتی ۱۴۰ هزار تومان است که این مبالغ ازساعت دوم به بعد 
نصف خواهد شد.وی با بیان اینکه مردم به وانت ها و کامیونت های غیر مجاز کنار خیابان که حمل 
و نقل اســباب و اثاثیه منزل انجام می دهند اعتماد نکنند، افزود: این افراد به اضافه ی پیک های 
موتوری غیر مجاز مرتکب تخلفات فراوان شده اند که قابل پیگیری است.حسینی افزود: شهروندان 
با مراجعه به نشانی اینترنتی اتحادیه وانت تلفنی و پیک موتوری شهرستان اصفهان از خدمات ۲۶۰ دفتر 

مجاز با رانندگان متخصص و مطمنن دارای کارت شناسایی بهره مند شوند.
 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان:

هیچ گونه کمبودی در زمینه اقالم اساسی و نهاده های دامی نداریم
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: طبق گزارش ارائه شده از ذخایر استان، در زمینه 
نهاده های دامی و اقالم اساسی هیچ گونه کمبودی نداریم.هفتاد و دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار 
استان اصفهان با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری برگزار و گزارشی از وضعیت قیمت 
کاال های اساسی توسط اداره کل صمت و جهادکشاورزی ارائه شد.امیررضا نقش، معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری اصفهان در حاشیه این نشست عنوان کرد: در کارگروه تنظیم بازار، گزارش ذخایر 
استان در زمینه نهاده های دامی و اقالم اساسی ارائه شد که خوشبختانه هیچ گونه کمبودی در خصوص 
این اقالم و نهاده ها نداریم.وی ادامه داد: همچنین گزارشی از وضعیت قیمت کاال های اساسی در استان 
ارائه شد. در خصوص قیمت و کنترل بازار تخم مرغ نیز مقرر شــد؛ نهاد های مسئول نظارت و بازرسی 
مضاعفی را در این خصوص داشته باشند. همچنین قیمت تخم مرغ بسته بندی مشخص شد تا قیمت 
کارشناسی شده به واحد های بسته بندی ابالغ شود. نقش درخصوص مصوبات قطعه بندی گوشت مرغ 
در جلسه ستاد تنظیم بازار استان، عنوان کرد: بایستی ضرایب قیمت گوشت مرغ سریعا تعیین شود و 

پس از مصوب شدن در کمیته اقالم پروتئینی به واحد های قطعه بندی ابالغ شود.

کافه اقتصاد

 معاون برنامه ریزی شرکت 
شهرک های صنعتی اصفهان:

زمین های شهرک 
های صنعتی به صورت 

الکترونیکی واگذار می شود 
معــاون برنامــه ریزی شــرکت شــهرک های 
صنعتی اصفهان گفت: زمین های شــهرک های 
صنعتی این استان از ابتدای سال جاری به طور 
کامل الکترونیکی به متقاضیــان و بهره برداران 
واگذار می شــود.علیرضا وحدت پــور افزود: با 
توجه به تاکید دســتگاه های نظارتی و تمهیدات 
اندیشیده شــده، اصفهان به عنوان اولین استان 
در ســال جــاری واگــذاری زمیــن صنعتی را 
به صورت الکترونیکی آغاز کــرد.وی ادامه داد: 
زیرساخت های فناورانه بســیاری برای این کار 
نیاز اســت تا بتوانیم این امکان را فراهم کنیم و 
ســامانه های جی آی اس و نقشــه های مرتبط 
با آن بر روی وب قرارگرفته و بر اســاس سایت 
جی ای اس  http://isipo.ir متقاضیان در هر 
نقطه از ایران و کشــورهای دنیا می توانند زمین 
قابل واگذاری را مشــاهده و انتخــاب کنند و تا 
مرحله آخر که انعقاد قرارداد اســت را به صورت 
الکترونیکی انجام دهند.معــاون برنامه ریزی 
شــرکت شــهرک های صنعتی اصفهــان اظهار 
داشت: واگذاری الکترونیکی زمین های صنعتی 
موجب افزایش ســرعت، دقت و شــفافیت در 
شــرکت شــهرک های صنعتی اســتان شده و 
هرگونه شــبهه ای را در رابطه با نحــوه واگذاری 
زمین های صنعتی به صفر رســانده اســت.وی 
اضافه کرد: سیاست قطعی شرکت شهرک های 
صنعتی بــه صفر رســاندن خدمــات حضوری 
است و با سیاســت گذاری و برنامه ریزی که از 
سال های گذشته شروع شــده و به طورجدی آن 
را دنبال می کنیم، زیرســاخت ارائه ۱۲ خدمت را 
آماده شده و به صورت الکترونیکی به متقاضیان 
ارائه می شود.وحدت پور خاطرنشان کرد: ضرورت 
این امر به دلیل این اســت که بیشتر متقاضیان 
طرف قرارداد با شرکت شهرک های صنعتی استان 
اصفهان در پهنای اســتان گســترده این استان 
مستقر هستند و با مســافت های زیاد و عبور از 
جاده های بســیار باید برای دریافــت یک نامه 
انشعابات یا درخواست سند و یا جواز به شرکت 

شهرک های صنعتی استان مراجعه کنند.

گران ترین میوه 
جهان

گران ترین میوه جهان »طالبى 
یوبارى« از کشور ژاپن است که 
ارزش یک عدد از این میوه ها 
۱۶ هزار دالر معادل ۴۰۰ میلیون 

تومان است!



    روستای کلهرود ؛ بهشت گمشده گردشگران
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روستای کلهرود یکی از زیباترین روستاهای اســتان اصفهان با چشــم اندازهای دیدنی در دامنه کوه کرکس و در 
شهرستان شــاهین شــهر و میمه قراردارد. کلهرود یکی از روستاهای شهرستان شاهین شــهر و میمه در فاصله ۹۰ 
کیلومتری شمال اصفهان و در دامنه کوه های کرکس واقع شده است. تا حدود ۱۵ سال قبل از توابع شهرستان نطنز 
بود.این روستا یکی از روســتاهای نمونه گردشگری اســت که با دارا بودن چند اثر تاریخی زیبا مانند حمام کلهرود، 
مسجد حاجی، خانه تاریخی برومند و جاذبه های طبیعی زیبا به خصوص غار کلهرود در سال های اخیر مورد توجه 
مردم و خصوصا هیئت های کوهنوردی قرار گرفته اســت. روستای کلهرود شــامل چهار محله به نام های کلهرود- 
توکلر- سربیشه و قلعه اســت و یک رودخانه فصلی در وســط آبادی قرار دارد که به ندرت پر آب است. آب و هوای 
کلهرود در پاییز و زمستان بسیار ســرد و در بهار و تابستان خنک و مطبوع اســت. کلهرود از دو طرف شرقی و غربی 
در یک دره و در دامنه کوه واقع شده و وجود باغ های زیاد در روســتا منظره زیبایی را به وجود آورده است. در اطراف 
روستا باغ ها و قنات های فراوانی وجود دارد که یکی از معروف ترین آن ها قنات و مزرعه خدایاره است.شغل مردم 
کلهرود، دامداری و باغداری و تا حدودی کشاورزی است. در دهه ۵۰ ه.ش. تعدادی از اهالی در معدن ذغال سنگ 
کلهرود مشغول به کار بودند ولی اکنون معادن ذغال سنگ تعطیل است. عده کمی از روستاییان در تابستان به گون 
زنی و استحصال کتیرا مشغول می شوند. بسیاری از مردم کلهرود خود را از نسل بنی اسد می دانند و معتقدند اجداد 
آنها پس از واقعه کربال پیکرهای مطهر شــهدا را به خاک ســپرده و از ترس ماموران یزید راهی ایران شدند و دسته 
ای از آنان در این روستا ساکن شدند.در بیرون روستا امامزاده ای وجود دارد که مورد احترام زیاد اهالی است و در 
سال های اخیر تجدید بنا شده و گنبد زیبایی برای آن ساخته شده اســت.طبق یک سنت قدیمی، عزاداری تاسوعا 
و عاشورا با آیین نخل برداری همراه است.تعدادی از مردم نخل بزرگ و ســنگین کلهرود را در تاسوعا بلند کرده و با 
سوگواری و همراه با دسته های سینه زن و زنجیر زن تا امامزاده در بیرون روستا حمل می کنند و روز عاشورا ان را به 
روستا بر می گردانند.یکی از چهره های درخشان علم و فضیلت این روستا آیت ا...سید حسن کلهرودی است. این 
مجتهد عالیقدر در اصفهان ساکن بود و از شاگردان آیت ا...سید ابوالقاسم دهکردی به شمار می رفت. او و برادرش 
سید حسین که او هم عالمی بزرگوار بود برای تبلیغ و  ترویج دین و به خواهش اهالی کلهرود در اواخر قرن سیزدهم 
هجری شمسی به کلهرود آمده و به حل و فصل مشکالت مردم و پاسخگویی به مشکالت شرعی و اقامه نماز جماعت 
و ارشاد مردم پرداختند و به برکت حضور آنان کلهرود روح و جانی تازه یافت. آیت ا...کلهرودی غیر از علوم دینی که 
در آن خبره بود، خط نسخ را بسیار زیبا می نوشــت به طوری که او را باید از خوشنویسان مسلم خط نسخ دانست و 
شصت پاره قرآن مجید به خط زیبای او هنوز در کلهرود موجود است. همچنین او کتابی به نام »اکمال السعادات«در 
عبادات را در سال ۱۳۲۸ ه.ق. نوشته است . این کتاب در کتابخانه آیت ا...مرعشی نجفی در قم نگهداری می شود.

ابنیه تاریخی کلهرود:
کلهرود در حال حاضر دارای سه اثر ثبت شده میراث فرهنگی است:

۱- حمام کوچک و حمام بزرگ چهار محل کلهرود
۲- مسجدی قدیمی بنام مسجد حاجی در محله کلهرود
۳- منزل  محمد صادق برومندی  واقع در محله سربیشه

و نیز چندین اثر با قدمت تاریخی حدود ۱۰۰ سال ) دوره قاجاریه ( و قبل از آن هم وجود دارد  که به دالیل مختلف از 
جمله نیمه مخروبه بودن و یا به علت تخریب، آن بنا به ثبت اداره میراث فرهنگی نرسیده  که از آن جمله می توان به 
آب انبار محله قلعه اشــاره کرد و بقایای ارگ و قلعه بزرگی که باالی ۱۵۰ سال قدمت دارد و مصالحی چون خشت و 
گل تشکیل شده و بیشتر سقف های آن نیز به صورت خشتی و بدون تیر چوبی و گنبدی شکل بوده ودر بعضی بناها 
هم تیرهای چوبی به کار رفته اســت.جالب توجه اینکه ارگ و قلعه کلهرود هم همانند قلعه باغمیران از برج و بارو و 
درب های فوق العاده محکم و ضخیم آهنکوب شده و با خشت و گل و سنگ ساخته شده و حتی از نظر وسعت نیز 

نسبتا بزرگ تر از قلعه مذکور است.

غار کلهرود
غار کلهرود در ۳۳ کیلومتری شمال مورچه خورت واقع شده که فاصله اش تا مرکز استان اصفهان تقریبا ۱۱۰ کیلومتر 
است. وجه تسمیه آن نیز روستای کلهرود است که در نزدیکی آن قرار دارد. نوع و جنس این غار غیر آهکی و درون غار 
مرطوب و خاک آن قرمز رنگ است و با دهانه ای نه چندان بزرگ )با ابعاد تقریبی ۱/۵ متر در ۰/۵ متر( ،)به صورت 
شکافی نسبتا تنگ وباریک( بعد از طی ۳ کیلومتر مسافت باالتر از روستا قرار گرفته است.  دهانه غار در بین سنگ ها 
و در دامنه کوه )در ارتفاع حدود ۱۰۰ متری (از سطح ته دره و روبه روی امامزاده سه بزرگوار به نام های: فاطمه)س(، 
رقیه)س( و عبدا...)ع( که در حدود  ۲۰ – ۱۵ سال قبل بنای قدیمی آن تخریب و بنای جدید آن با داشتن یک گنبد 
نسبتا بزرگ در حال تکمیل است، قرار دارد. غار کلهرود یکی از غارهای غیر آهکی معروف استان اصفهان است که به 

دلیل طوالنی و صعب العبور بودن و گلی بودن بیشتر مورد توجه قرار دارد.
این غار از تاالرهای مختلف تشکیل شده که با شیبی تند و پرتگاه مانند ادامه یافته و به همین دلیل کم نظیر و دیدنی به 
حساب می آید.سقف و دیوارهای این غار پوشیده از سنگ های گل کلمی و کف آن پوشیده از چکیده های مخروطی 
دانه انگوری است.ســال ها پیش ۲ جهانگرد به داخل این غار رفتند و ۱۵ روز در داخل آن ســر در گم بودند تا اینکه 
نوری از قسمتی از غار نظر آنها را جلب کرد و از آن طریق مسیر خروج را پیدا کردند و جان خود را نجات دادند.طول غار 
کلهرود ۱۲۰۰ متر و عمق آن ۵۰ متر است، این غار از جمله غارهای طبیعی بوده و در گذشته در یکی از تاالرهای آن  آب 
وجود داشته؛ اما در حال حاضر خشک است.در مرکز تاالر دوم میدان کوچکی قرار دارد که در آن چاله ای حفر شده و 

احتمال می رود برای برافروختن آتش کنده شده است.
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مفاد آراء
5/176 آگهــي موضوع مــاده 3 قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رســمی و ماده 13 آئین نامه قانون مذکور اداره ثبت اسناد 

وامالک خوروبیابانک
برابر آراء صــادره هیأت موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امالک 
 خوروبیابانک تصرفــات مالکانه و بالمعــارض متقاضیان محرز گردیده اســت 
 لذا مشخصات متقاضیان و امالک  مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه  اعتراض خود را به  اداره ثبت اسناد وامالک خوروبیابانک تسلیم  و 
پس از اخذ رسید،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 1. راي شــماره  140160302029000061 مورخ  1401/04/01  هیات ، آقای 
علی اصغر طاهری فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 46 و کد ملی 5409718471  
صادره از خور ششدانگ زمین مزروعی مشجر به مساحت 213.78 مترمربع قسمتی 
از  پالک 2880 اصلی واقع در خور بخش 5 حوزه ثبت ملک خوروبیابانک  خریداری 

عادی مع الواسطه از آقای حسین طاهری فرزند علی اصغر
2. راي شــماره  140160302029000062  مورخ  1401/04/01  هیات ، آقای 
علی اصغر طاهری فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 46 و کد ملی 5409718471  
صادره از خور ششدانگ زمین مزروعی مشجر به مساحت 1792  مترمربع قسمتی 
از  پالک 2880 اصلی واقع در خور بخش 5 حوزه ثبت ملک خوروبیابانک  خریداری 

عادی مع الواسطه از آقای حسین طاهری فرزندعلی اصغر

3. راي شــماره  140160302029000063  مورخ  1401/04/01  هیات ، آقای 
علی اصغر طاهری فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 46 و کد ملی 5409718471  
صادره از خور ششدانگ زمین مزروعی مشجر به مساحت 504 مترمربع قسمتی از  
پالک 2757 اصلی واقع در خور بخش 5 حوزه ثبت ملک خوروبیابانک  خریداری 

عادی مع الواسطه از آقای حسین طاهری فرزند علی اصغر
4. راي شــماره  140160302029000064  مــورخ 1401/04/02  هیــات ، 
خانم  صدیقــه غالمرضایی  فرزند مرتضی قلی  به شــماره شناســنامه و کد ملی 
5400000657  صادره از خور ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت 
784 متر مربع قسمتی از پالک  شــماره 2468 اصلی واقع در خور  بخش 5   حوزه  
ثبت ملک خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک  رسمی  خانم سکینه 

غالمرضایی فرزند ابوالقاسم مجد
تاریخ انتشار نوبت اول :     12/ 1401/05                                                                                                 

تاریخ انتشار نوبت دوم:      1401/05/27                                                                                       
م الف: 1357724  محمد علی بیطرف رئیس ثبت خوروبیابانک 

تحدید حدود اختصاصی
5/177 شــماره نامه : 140185602024005463-1401/05/23 چون تحدید 
حدود ششدانگ یک باب ســاختمان پالک 4348/2987  واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام آقای محمــد صادقی فرزند علی در جریان 
ثبت اســت و به علت عدم حضــور متقاضی ثبت بــه عمل نیامــده اینک بنا به 
دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 1401/06/23 ســاعت 9 صبح در محل 
 شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیــه 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 ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 

تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم 
 دادخواســت را اخذ و به این اداره تســلیم نمایید. تاریخ انتشــار: 1401/05/27
 م الف: 1364331  شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

فقدان سند مالکیت
5/178 شماره نامه: 140185602210003497- 1401/05/08 سند مالکیت 
ششــدانگ  پالک ثبتی شــماره 1033 فرعی از 2267 اصلی )که پالک اصلی 
قبال 2267 باقیمانده بوده اســت(  واقــع در بخش 6 ثبت اصفهان بنام ســیده 
 الهام تقوی ســابقه ثبت و صدور ســند مالکیــت دفترچه ای به شــماره چاپی

 506856 الف/ 16-88   به شماره دفتر 313 صفحه 149 ثبت 64925 دارد که 
بموجب سند انتقال قطعی  بشــماره 18987 مورخ 1391/6/27 دفترخانه 177 
اصفهان به مالکیت نامبرده در آمده و سند صادر و تسلیم شده است دیده و سپس  
نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به انضمام دو برگ استشهادیه که امضاء شهود 
آن ذیل شماره یکتا 140102155811000620 و رمز تصدیق 976991  مورخ 
1401/4/26  که به گواهی دفترخانه 373 اصفهان رسیده  مدعی است که  سند 
مالکیت آن بعلت جابجایی مفقود گردیده و وی درخواســت صدور سند مالکیت 
المثنی ملک فوق را نموده لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 

 معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1366234 ناصر صیادی صومعه مدیر واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک 

جنوب شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

5/179 شــماره نامه: 140185602024005115- 1401/05/12  نظر به اینکه سند 
مالکیت دو دانگ مشاع از  ششدانگ پالک ثبتی شماره 58 فرعی از 4849 اصلی واقع 
در بخش پنج اصفهان ذیل ثبت 221496 در  صفحــه 413 دفتر امالک جلد 1196 به 
نام  خانم پروانه نوید نیا تحت شــماره چاپی 205808  ثبت و صادر و تســلیم گردیده 
اســت ســپس آقای فیروز نوید نیا طی وکالت شــماره 20527 مورخ 1401/03/03 
دفترخانه اســناد رســمی 271 اصفهان با وکالت از طرف مالک،  با درخواست کتبی به 
شــماره وارده  24013485 مورخ 1401/05/01 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی 
که امضا شهود آن ذیل شــماره 10274 مورخ 1401/04/30 به گواهی دفترخانه 127 
اصفهان رسیده است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به 
اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانــون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مسترد گردد بدیهی 
اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1366278 مهدي شــبان سرپرســت واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان



ایمنا
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الکترونیکی شدن جلسات دادرسی شورا های حل اختالف 
اصفهان

رییس شورا های حل اختالف اســتان اصفهان گفت: بیش از ۹۵ درصد از دادرسی های اصفهان در 
تیر ماه به صورت الکترونیکی انجام شده است.سید محمد موسویان اظهار کرد: ۶۰ جلسه دادرسی 
الکترونیک در شورای حل اختالف اســتان اصفهان در تیرماه برگزار شــد که بیش از ۹۵ درصد از 
دادرسی ها  به صورت الکترونیکی انجام شده اســت.وی با بیان اینکه یکی از راهکار های مناسب 
جهت سرعت بخشیدن به فرایند دادرسی، دادرسی الکترونیک اســت، ادامه داد: این موضوع از 
مصادیق سند تحول ریاست قوه قضاییه است که خوشبختانه امروز توانستیم با پیگیری های خوبی 
که صورت گرفت شــاهد انجام آن در اصفهان باشیم.رییس شورا های حل اختالف استان اصفهان 
گفت: دادرسی الکترونیک می تواند به رفع اطاله دارسی، تسریع در امور جاری شورای حل اختالف 
کمک کند که در تیرماه از ۶۰ جلسه دادرسی تعداد ۳۱ جلسه دادرسی با زندان در شهرستان اصفهان و 
۲۰ جلسه دادرسی در استان به صورت الکترونیکی انجام شده است.وی بیان کرد: این کار از اقدامات 
مهم و بزرگی است که در شرایط کنونی بیماری کرونا انجام شد و از یک سو به حفظ سالمت قضات 

و کارکنان شورای حل اختالف و از سوی دیگر به سالمت زندانیان، کمک می کند.
 

کارشناس هواشناسی استان اصفهان خبر داد:

هوای اصفهان خنک تر می شود
کارشناس هواشناسی استان اصفهان گفت: با استقرار جوی نســبتا پایدار بر استان ، وزش باد به ویژه 
در مناطق شــرق اســتان همراه با خیزش گردوخاک محلی و کاهش دید افقــی و کیفیت هوا خواهد 
بود. حجت ا...علی عســکریان ، درخصوص پیش بینی وضعیت جوی هوای استان اصفهان، اظهار کرد: 
نقشه های هواشناسی بیانگر جوی پایدار تا اواخر هفته روی استان است، بر این اساس در اکثر مناطق 
آسمان صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می شود.وی افزود: با استقرار جوی 
نسبتا پایدار بر استان تا اواخر هفته، وزش باد به ویژه در مناطق شرق استان همراه با خیزش گردوخاک 
محلی و کاهش دید افقی و کیفیت هوا خواهد بود.کارشناس هواشناسی استان اصفهان تصریح کرد: 
رگبارهای بسیار پراکنده طی اوایل هفته آینده در نیمه غربی استان به صورت ضعیف و اندک دور از انتظار 
نیست.وی درباره اینکه دمای هوا در اصفهان یک تا سه درجه سانتی گراد کاهش پیدا می کند، گفت: دمای 
هوای اصفهان در گرم ترین زمان به ۳۷ درجه ســانتی گراد و کمینه دما ۱۸ درجه سانتی گراد پیش بینی 
می شود.عسگریان اظهار کرد: کاشان با دمای ۴۱ درجه سانتی گراد باالی صفر و بوئین میاندشت با دمای 

هشت درجه سانتی گراد باالی صفر، به ترتیب گرم ترین و سردترین مناطق استان است.

تصادف صوری و کالهبرداری  از راننده های مسن
به گزارش ایمنا، اعضای یک باند کالهبردار در نجف آباد اصفهان که راننده های مسن را با تصادفات صوری 
فریب می دادند و پول به جیب می زدند، دستگیر شدند. تحقیقات برای دستگیری کالهبرداران از مدتی 
قبل با شکایت چند راننده مسن در اداره آگاهی شهرســتان نجف آباد در استان اصفهان آغاز شد، همه 
شاکیان، افرادی مسن و سالخورده بودند که با ارائه مشخصات مشترک از دو مرد جوان، می گفتند که 
فریب آنها را خورده و هدف کالهبرداری قرار گرفته اند.یکی از شــاکیان اظهار کرد: در حال عبور از یکی از 
خیابان های خلوت بودم و ماشینم سرعت کمی داشت که ناگهان مردی خودش را روی کاپوت ماشین 
پرت کرد و روی زمین افتاد. با دیدن این صحنه وحشــت کردم و پایم را روی ترمز گذاشتم. وقتی پیاده 
شدم، مرد جوان از درد به خودش می پیچید. در همین هنگام جوان دیگری هم وارد ماجرا شد و سر و صدا 
راه انداخت. در همین هنگام جوانی که خودش را روی کاپوت ماشین من انداخته بود، گفت که نمی خواهد 
از من شکایت کند و اگر مبلغی به او بدهم، رضایت می دهد و خودش برای درمان به بیمارستان می رود.

شاکی ادامه داد: آنها طوری نقش بازی کردند که راضی شدم مبلغی به جوان مصدوم پرداخت کنم تا از 
این مهلکه خالص شوم. 

در گفت وگو با مدیرکل نوسازی مدارس استان مطرح شد:

شناسایی ۳۵مدرسه دچار فرونشست در اصفهان

با توجه به نبود کیفیت مناســب در اکثر مدارس ایران، 
به کارگیری روش های مناسب مانند بازسازی و نوسازی 
مدارس، بازده کار دانش آموزان و معلمان را افزایش می دهد؛ در این میان 
نوسازی و مقاوم سازی مدارس یکی از ضرورت های اساسی کشور به شمار 
می رود که در زلزله های اتفاق افتاده نیز این ضرورت بیش ازپیش مشخص 
شد؛ زیرا مدرسه هایی که در گذشته بازسازی و مقاوم سازی شده بودند در 
این زلزله ها امتحان خود را پس دادند و نه تنها آسیب آن چنانی ندیدند، 
بلکه توانستند به عنوان یکی از نقاط امن و محل مدیریت بحران برای پناه 
گرفتن مردم انتخاب شوند.از این رو پیرامون وضعیت مدارس، لزوم ایجاد 
فضاهای مناسب و دارای ابعاد استاندارد و بر پایه نیاز دانش آموزان و آمار 
مدارس فرسوده در استان با مجید نسیمی، مدیرکل نوسازی، توسعه و 
تجهیز مدارس استان اصفهان گفت وگویی داشتیم که در ادامه می خوانید:

مجموع طرح های اداره کل نوسازی مدارس استان چند پروژه است؟
نوســازی مدارس بخش عمرانی وزارت آموزش و پــرورش را مدیریت 
می کند؛ مجموع پروژه های آموزشی، پرورشی و ورزشی در سطح استان 
بالغ بر ۴۷۶ پروژه با دو هــزار و ۶۸ کالس درس و زیربنای ۴۸۴ هزار و 
۶۴۱ مترمربع طی پیشــرفت فیزیکی چهار تا ۹۸ درصدی آغاز شده اند.

مجموع طرح های اداره کل نوسازی و توســعه مدارس استان اصفهان 
در دو دسته تقسیم بندی می شود که پروژه های فعال آن یک هزار و ۲۵۵ 
کالس درس است. تعداد ۲۲۳ طرح با ۸۱۳ کالس درس از پروژه هایی 
است که خیران به تازگی تعهدات خود را در قبال اجرای آن انجام داده اند 

تا در سال مالی جدید با پیش بینی اعتبارات الزم، با آن ها قرارداد تنظیم و 
منعقد شود و بخشی دیگر شامل پروژه هایی می شود که اعتبار برای آن ها 

ابالغ نشده است.
پروژه های نوسازی و مقاوم سازی مدارس استان براساس کدام اعتبارات 

احداث می شود؟
اکنون بیش از ۱۰۰ پروژه طــی برنامه ریزی های الزم در مراحل مقدماتی 
تهیه و تدوین پرونده، نقشه ساخت ساز و پیمانکاری مجری طرح است 
که بیش از ۸۰ درصد احداث ایــن پروژه ها با اعتبارات مردمی و برمبنای 
تعهدات و توافقنامه با خیران آغاز می شــود. همچنیــن در اقصی نقاط 
روستاها و سطح استان پروژه هایی از یک تا ۲۵ کالس درس هم وجود 
دارد.مجموع ۴۷۶ پروژه آموزشی، پرورشــی و ورزشی در سطح استان 
مطابق با میزان درصد پیشرفت فیزیکی، تامین اعتبارت الزم و برنامه ریزها 
در مقطع زمانی همزمان با مناسبت های مختلف هفته دولت، دهه فجر و 
طرح های مهرماه، طی سال های آتی به بهره داری خواهند رسید. هزینه 
بخشی از این پروژه ها از ردیف های اعتبارات استانی و ملی تامین می شود 
که در رده ملی موضوع تخریب و بازسازی مدارس پیش تر مطرح است. 
عملیات اجرایی طرح های نیمه تمام مردمی، ملی و استانی هم مطابق با 

آغاز پروژه و آماده سازی منابع اعتباری صورت می گیرد.
در مصوبات ســفر رییس جمهور اعتبار خاصی برای تخریب و بازســازی 

مدارس دچار فرونشست تصویب شد؟
کارگروه ویژه فرونشســت در اداره کل نوســازی مدارس تشکیل شده 

و بازرســان این موضوع را به شکل میدانی بررســی می کنند که طی دو 
ماه گذشته حدود ۳۵ مدرسه آســیب دیده در اثر فرونشست شناسایی 
شده است.بررســی وضعیت فرونشست مدارس اســتان همزمان در 
سفر ریاست جمهور و هیئت دولت به اصفهان براساس اهمیت موضوع 
مورد بازنگری و رسیدگی قرار گرفت که در این سفر پروژه های جایگزین 
مدارس دچار فرونشست، تکمیل طرح های نیمه تمام و اتمام پروژه هایی 
با پیشــرفت ۷۰ درصد، حذف مدارس کانکســی و سنگی مطرح شد که 
اعتبارات خاصی برای هر کدام تصویب شــد.تاکنون بخشی از اعتبارات 
پروژه های مدارس فرونشست به صورت اوراق برای ما ابالغ شده است تا 
اقدامات الزم را براساس تشکیل پرونده و برنامه ریزی های از قبل به منظور 
تهیه نقشه ساخت وســاز، مناقصه و جایگزین کردن یک به یک مدارس 
آسیب دیده براثر فرونشست آغاز کنیم. زیرا عمده این مدارس در مناطق 

پرتراکم شهرها هستند و نیاز فوری به بازسازی دارند.
چه تعداد مدارس کانکسی و سنگی در استان وجود دارد؟

تعداد مدارس کانکسی در سطح استان اصفهان ۲۱ مدرسه با ۲۴ کالس 
درس است. اخیرا از این تعداد دو مدرسه کانکسی تبدیل و تحویل داده 
شده و هشت مورد به منظور جایگزین کردن در حال اجراست و در مجموع 
۱۱ باب دیگر باقی مانده اســت که برنامه های آن زیرنظر نوسازی استان 
پیگیری می شود. مطابق آمار تا سال گذشــته ۱۷۴ دانش آموز مدارس 
کانکسی در حال تحصیل می کردند.همچنین بین ۱۴ تا ۲۰ کالس درس 
در سطح استان هم الحاقی هستند یعنی مدرسه با سازه ثابت برای جبران 
یک کالس درسی نیاز به کالس کانکسی داشته است و یا برخی از آن ها به 
عنوان فضای اداری تحویل داده شده اما به دلیل فقدان فضاهای کافی 

درس به کالس تبدیل شده اند.
آیا مدارس استان از استانداردسازی گرمایشی الزم برخوردار هستند؟

در ســال مالی ۱۴۰۰ اعتبار ۸۶ میلیاردی تومانی برای تجهیزات مدارس 
استان تخصیص یافت که اکنون ۲۰۶ مدرسه با حدود دو هزار کالس درس 
در حال استانداردسازی است که با تکمیل این تعداد نزدیک به ۸۰ درصد 

مدارس از سیستم گرمایشی استاندارد برخوردار خواهند شد.
 چرا طــرح سیســتم های صنعتی ســازی در مــدارس هنــوز اجرایی 

نشده است؟
استفاده از طرح سیستم های صنعتی سازی یکی دیگر از اقدامات و برنامه 
کاری نوسازی مدارس است. این طرح به ویژه برای مناطق صعب العبور 
و سردســیر با مدت زمان کاری کوتاه پروژه اجرایی می شود. اما هنوز به 
دلیل فقدان توسعه و پیشرفت آن در کشور، نتوانستیم چنین پروژه ای را 
برای دیگر مدارس وسعت دهیم. اکنون ۱۴ مدرسه با ۲۱ کالس درس در 
دستور کار داریم که شش مدرسه با ۱۲ کالس درس تحویل شده و مابقی 
هم درحال اجراســت.اجرای طرح سیستم صنعتی ســازی در مدارس 
صعب العبور با نبود امکانات بتن ریزی، دشواری حمل ونقل مصالح، صرف 
هزینه های باال و فقدان عوامل فنی اجرایی با ساخت کیفی، مطلوب ترین 
گزینه برای ساخت وساز مدارس در این مناطق است. چراکه سازه مدرسه 
در فضای کارگاهی به صورت استاندارد پیش ساخته می شود و در منطقه 

موردنظر با امکانات الزم نصب خواهد شد.

اخبار جامعه

آبرسانی با تانکر به 
روستاهای درگیر تنش 

آبی در حمیدیه- خوزستان
به گفته مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
خوزستان، حدود ۱۷ روستا در حال حاضر 
در بخش گمبوعه با مشکل تامین آب مواجه 
هستند که آبرسانی به این روستاها از طریق 
تانکر انجام می شود. در حال حاضر حدود 
۱۴ تانکر به صورت روزانه در بخش گمبوعه 
شهرســتان حمیدیه به روســتاهایی که با 
تنش آبی مواجه هستند، آبرسانی می کنند.

عکس خبر

رییس امور آزمایشگاه های محیط  زیست اصفهان:

اصفهان، رکورددار آلوده ترین شهر کشور از منابع انسان ساز بوده است
رییس امور آزمایشگاه های حفاظت محیط  زیست استان اصفهان گفت: اصفهان در سال های ۹۸ و ۹۹ رکورددار آلوده ترین شهر کشور از منابع انسان ساز بوده است.بابک 
صادقیان در دوره آموزشی یک روزه ویژه اعضای ستاد های معاینه فنی شهرداری های اصفهان، گفت: بحث آلودگی هوای کالن شهر اصفهان از اواخر دهه نود جدی شد، 
نخستین برنامه جامع کاهش آلودگی هوا به سال ۷۹ برمی گردد که بعد از آن برنامه عملیاتی تدوین و اجرا شد.رییس امور آزمایشگاه های حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان ادامه داد: از زمانی که برنامه های متعددی در هیئت دولت و مجلس شورای اسالمی تحت عنوان قانون هوای پاک مطرح شد به موضوع آلودگی هوای ناشی 
از منابع متحرک و معاینه فنی توجه ویژه ای صورت گرفته است.وی با اشاره به اهمیت توجه به معاینه فنی و نحوه تردد انواع خودرو در سطح کشور و کالن شهر اصفهان 
گفت: درحال حاضر سامانه سامانه سیمفا توسط وزارت کشور ایجاد شده و همه ابزار هایی که در راستای کنترل آلودگی هوا به کار گرفته شده نشان می دهد دولت، وزارت 
کشور، سازمان محیط زیست و نیروی انتظامی رویکرد قابل توجهی برای کنترل آلودگی دارند.صادقیان ادامه داد: باید تمام توان خود را برای نظارت بر مراکز معاینه 

فنی قرار دهیم و برخورد جدی با مراکز معاینه فنی متخلف داشته باشیم.

مسئول اجتماعی ســپاه صاحب الزمان)عج( استان 
اصفهان با اشاره به برخی معتادان متجاهر زن در سطح 
استان گفت: متاسفانه هیچ مرکزی برای نگهداری آنها 
وجود ندارد.به گزارش تسنیم، ســرهنگ پاسدار ناصر 
چاوشی با اشاره به مســئله محوری و پیامدمحوری، 
اظهار داشت: این دو راهبرد فعالیت های اجتماعی بسیج 
هستند و طرح های اجتماعی بســیج مبتنی بر رصد و 
برآوردهای آســیب های اجتماعی و شناسایی مسایل 
دارای اولویت اجرا می شــود و از سوی دیگر الزم است 
اجرای این طرح ها پیامد و نتایج ملموس داشته باشد.

وی ادامه داد: کاهش اعتیاد، افزایش ازدواج، تحکیم 
بنیان خانواده، فرهنگ ســازی در خصــوص افزایش 
جمعیت، کاهش طالق و حاشیه نشــینی، ایجاد شور و 
نشاط اجتماعی و امید آفرینی و مبارزه با ناهنجاری های 

اجتماعــی از جمله بی حجابی از جمله مســائل دارای 
اولویت در حوزه اجتماعی هستند.مســئول اجتماعی 
ســپاه حضرت صاحب الزمان)عج( اســتان اصفهان 
بیان کرد: در همین راســتا طرح های کرامت از ســال 
گذشته در ۱۰۴ محله با جمعیتی حدود ۹۵۰ هزار نفر که 
عمدتا در حاشیه شهر ساکن هستند، اجرا می شود و از 
این تعداد ۲۲ محله در حاشیه شهر اصفهان قرار دارند.

وی افــزود: طرح های کرامت در پنــج عرصه فرهنگی 
و اجتماعی، بهداشــت و درمان، ایجاد اشتغال پایدار، 
عمران و سازندگی و امنیت مردم پایه دنبال می شود.

چاوشی بااشــاره به برنامه های بسیج در حوزه ازدواج، 
جمعیت و تحکیم بنیان خانواده گفت: در این راســتا 
طرح ازدواج آسان در خصوص فرهنگ سازی و تسهیل 
ازدواج آســان با هدف کمک به افزایش کمی و کیفی 

ازدواج ها و فرهنگ سازی برای ازدواج آسان در سطح 
استان در حال اجراست.وی با بیان اینکه نباید ازدواج 
هیچ زوجی به خاطر جهیزیه به تاخیر بیفتد، افزود: در 
همین راستا طرح جهیزیه از سال ۹۸ در راستای ترویج 
فرهنگ ازدواج آسان در دستور کار قرار گرفته و در این 
مدت یک هزار و ۶۵۰ ســری جهیزیه با ۲۰ قلم کاالی 
اساسی مرغوب و باکیفیت تولید داخل در سطح استان 
توزیع شد و افراد با داشتن عقدنامه و تایید نیاز از سوی 
دستگاه  های مســئول، فارغ از  اینکه فرد عضو بسیج 
باشد یا نباشد، امکان استفاده از این خدمات را داراست.

مسئول اجتماعی سپاه صاحب الزمان)عج( استان:

اصفهان هیچ مرکزی برای نگهداری معتادان متجاهر زن ندارد

رییس اداره میراث  فرهنگی لنجان:

 ایجاد زائرسرا برای توسعه گردشگری مذهبی در لنجان
 ضروری است

رییس اداره میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لنجان گفت: این شهرستان ظرفیت های زیادی 
در زمینه گردشگری مذهبی دارد که ایجاد زائرسرا و ثبت میراث فرهنگی ناملموس به منظور توسعه آن 
ضروری است.احمد فتحی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: شهرستان لنجان دارای امامزاده 
ها و بقاع متبرکه زیادی است که تعدادی از آنها ظرفیت خوبی به منظور ایجاد زائرسرا و پذیرش گردشگر 
مذهبی دارند.وی به روســتای »هاردنگ« از توابع بخش باغبهادران اشاره و اضافه کرد: امامزاده سید 
بهاءالدین)ع( ملقب به شاه خراسان در این روستا ثبت ملی شده است و با توجه به طبیعت بکر و زیبای 
اطراف آن ظرفیت زیادی برای ایجاد تاسیسات گردشگری و زائرسرا و اخذ پروانه بهره برداری زیر نظر 
اداره میراث فرهنگی دارد.وی با اشاره به اینکه پیش از این اقدامات جدی برای ایجاد زائرسرا با مجوز 
و نظارت میراث فرهنگی در شهرستان لنجان انجام نشده است، تصریح کرد: اگر سرمایه گذاران در این 
زمینه اقدام کنند می توانند از مزایایی مانند تسهیالت بانکی، بیمه و سایر امکاناتی که در اختیار تاسیسات 
گردشگری قرار می گیرد، استفاده کنند و درآمد پایدار برای آنها و همچنین دهیاران و شهرداری ها ایجاد 
می شود.فتحی با بیان اینکه امامزاده های مستقر در شهرهای زاینده رود، باغبهادران و ورنامخواست 
نیز ظرفیت خوبی برای ایجاد زائرسرا دارند، خاطرنشان کرد: این موضوع در شهرستان لنجان مطرح و 

پیگیری شده و امید است هرچه زودتر به نتیجه برسد.
 

اجرای »طرح پویش« ویژه اشتغال همزمان با تحصیل 
دانشجویان در کاشان

معاون علمی دانشگاه آزاد اســالمی واحد کاشــان از اجرای »طرح پویش« ویژه اشتغال همزمان با 
تحصیل دانشجویان این دانشگاه خبر داد.حسین خوشــدل مفرد در حاشیه نشست هم اندیشی با 
مشاوران تحصیلی مدارس کاشان و آران و بیدگل گفت: تربیت نسل جوان در دانشگاه های کشور پیش 
تر دانش محور بوده، نه جامعه محور، در حالی که تربیت باید تقاضا محور و با توجه به نیاز جامعه و صنعت 
انجام می شد.معاون علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان با اشاره به حدیثی نبوی که دوران تربیت 
فرزندان را به سه مقطع هفت ساله تقسیم کرده است، گفت: براساس این تقسیم بندی؛ در هفت سال 
اول خانواده نقش محوری دارد، هفت سال دوم مربوط به دوران آموزش و هفت سال سوم مربوط به 
دوران وزارت جوان است و در این دوره است که جوان باید در معیت پدر یا مربی خود - که اکنون نقش 
آن را سازمان برعهده دارد - وارد اجتماع شود.خوشدل مفرد ادامه داد: در واقع همراهی و معیت جوان، با 
نشستن سرکالس اتفاق نمی افتد. در نهاد دانشگاه که برآمده از مدرنیته بود، سازمان جای مربی را گرفت، 
اما در کشور ما این سازمان وظیفه تربیت را انجام نمی دهد و جوان را آماده ورود به اجتماع نمی کند، چرا 

که تربیت ها، کالس محور است و این ضعفی است که نظام آموزش عالی ما با آن مواجه است. 
 

فرماندار خور و بیابانک:

کمبود آب خور و بیابانک از طریق اتصال به شبکه سراسری آب 
حل می شود

فرماندار خور و بیابانک گفت: تنها راه ممکن برای حل مشکل کمبود آب و ارتقای کیفیت آب این شهرستان 
اتصال به شبکه سراسری آب است که طبق وعده مسئوالن تا دو سال دیگر باید محقق شود.احمدرضا 
طحانی در گفت وگو با ایسنا درباره مشکالت آب شهرستان خور و بیابانک، اظهار کرد: طبق وعده استاندار 
اصفهان عملیات اجرایی اتصال شبکه آب خور و بیابانک به شــبکه سراسری آب تا یک ماه آینده آغاز 
می شود، اما بهره برداری از آن در صورت تامین اعتبار دو سال دیگر انجام می شود. با توجه به اینکه آب 

منطقه خور و بیابانک شور بوده و از کیفیت پایینی برخوردار است با مشکالت زیادی روبه رو هستیم.

خبر روزشهرستان ها

جانشین فرمانده انتظامی استان 
اصفهان:

پلیس آماده بهره گیری از 
ظرفیت نخبگان در پیشگیری 

از وقوع جرائم است
جانشــین فرمانده انتظامی اســتان اصفهان 
گفت: پلیس اســتان این آمادگــی را دارد تا با 
بهره گیــری از ظرفیت جامعه دانشــگاهیان و 
نخبگان علمی با بهترین روش ها به پیشگیری از 
وقوع و مهار جرائم دست یابد. سردار محمدرضا 
هاشــمی فر در گفت وگو با ایرنا افــزود: دفتر 
تحقیقــات کاربردی پلیس اصفهــان، درصدد 
هدایت ظرفیت های علمی پژوهشــی و جذب 
همکاری جامعه علمی و نخبگان بومی استانی و 
فرا استانی برای بهره گیری از نظرات کارشناسی 
و تحقیقات صورت گرفته و قابل انجام توســط 
محققان است.وی اظهار داشــت: استفاده از 
ظرفیت هــای مطالعاتی در قالــب پژوهش و 
تحقیقات صورت گرفته بــر مبنای روش های 
علمی تحقیق و کنکاش مســائل می تواند در 
تحقق پلیس علمی با عبور از اقدام های سنتی 
بسیار موثر باشد.جانشــین فرمانده انتظامی 
اصفهان افزود: درمجموع حصول امنیت پایدار 
مســتلزم مطالعه جامع از وضعیت جرائم در 
پهنه جغرافیایی زیرپوشش انتظامی با تمرکز 
بر مؤلفه های اساسی نظیر تمرکز بر نقاط آلوده و 
شیوه شگردهای مجرمانه است.وی خاطرنشان 
کرد: پلیس با بهره گیری از توان علمی نخبگان 
در تجزیه وتحلیل هدفمند و علمی این مؤلفه ها 
می تواند به  موثرترین و کم هزینه ترین شیوه های 
پیشــگیری از وقوع و مهار جرائم دســت یابد.
سردار هاشــمی فر بابیان اینکه حفظ و تثبیت 
امنیت پایــدار، نیــاز ضروری جامعه اســت، 
گفت: پلیس بــا رویکرد جامعه محــوری و با 
استفاده از ظرفیت های مردمی، اعتمادسازی 
و نهادینه سازی مؤلفه های امنیت ساز و کارآمد 
بر مبنای نیازهــای روز جامعه بــرای این مهم 
نقشه راه ترســیم کرده اســت.وی با اشاره به 
موقعیت جغرافیایی، جایگاه و اهمیت استان 
در بخش های گردشــگری و اقتصادی گفت: 
ویژگی های خاص این منطقه اســتقرار امنیت 

پایدار در تمامی بخش ها و مناطق را می طلبد.
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مهاجم بارسلونا به دنبال رقابت با لواندوفسکی
پیر امریک اوبامیانگ با وجود عالقه چلسی، خواســتار ماندن در بارسلونا و رقابت برای به دست 
آوردن جایگاه خود در تیم است.به گزارش فوتبالی، چلسی عالقه مند جذب پیر امریک اوبامیانگ 
از بارسلوناســت اما به گفته موندو دیپورتیو این مهاجم عالقه ویژه ای به ماندن در نیوکمپ دارد. 
او قصد دارد در فصل جاری نقش جایگزین روبرت لواندوفسکی را ایفا کند و حتی با او به رقابت 
بپردازد و بتواند در برخی بــازی ها خودش به عنــوان مهاجم فیکس به میــدان برود.به دنبال 
جدایی رومیلو لوکاکو از چلسی به مقصد اینتر، این باشــگاه لندنی در جست وجوی یک مهاجم 
وسط برای تیم خود اســت و توماس توخل، اوبامیانگ را از زمانی که در بورسیا دورتمند کنار هم 
بوده اند، می شناسد. این مربی قصد داشت بازیکن گابنی را جزو بازیکنان اصلی تیم قرار دهد.

اوبامیانگ در پنجره نقل و انتقاالت ژانویه از آرســنال به بارسلونا پیوســت و بالفاصله در نیوکمپ 
درخشان ظاهر شد. 

 

او مسیح نیست؛ باالخره یک نفر حرف دل مسی را زد!
گابریل باتیستوتا، مهاجم افســانه ای فوتبال آرژانتین، می گوید این که مردم درک کرده اند لیونل 
مسی، مسیح نیست در جام جهانی قطر به نفع تیم ملی آرژانتین خواهد بود.به گزارش »ورزش 
سه«، لیونل مســی همچنان رهبر اصلی تیم ملی آرژانتین است اما گابریل باتیستوتا می گوید از 
اینکه می بیند این روزها در آلبی سلسته چهره های دیگری هم هستند که بخشی از بار مسئولیت 
رهبری تیم درون زمین را به عهده بگیرند خوشحال است.باتیستوتا می گوید اینکه مردم آرژانتین، 
که به هر حال همیشه از ستاره بزرگ شان انتظار دارند و خواهند داشت، به این نتیجه رسیده اند که 
لئو مسی، مسیح نیست برای آلبی سلسته خبر خیلی خوبی است. با اینکه درخشش استثنایی 
مسی در سال های گذشته شکی باقی نگذاشــته که او را نمی توان فوتبالیستی معمولی دانست 
ولی حتی لئو هم برای موفقیت در رقابت بزرگی مثل جام جهانــی به همراهان و هم تیمی هایی 

قابل نیاز خواهد داشت.
 

می گویندرونالدو: رسانه ها در مورد من دروغ 
کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی، معتقد است که اکثر مطالب 
منتشر شده درباره شرایط او در منچستریونایتد دروغ است. 
حواشــی تصمیم رونالدو بــرای جدایی از منچســتریونایتد 
همچنان ادامه دارد و شایعات بسیاری درباره آینده این بازیکن 

به گوش می رسد. این ستاره پرتغالی پیش از شروع تمرینات 
پیش فصل به مدیران یونایتد اعالم کــرد که دیگر تصمیمی برای 

ادامه حضور در این تیم ندارد و حتی با هم تیمی هایش به تور پیش 
فصل در تایلند و اســترالیا نرفت، اما در نهایت شرایط به صورتی 
پیش رفت که او مجبور شد بار دیگر به تمرینات این تیم برگردد. 
در حالی که برخی از رســانه های انگلیسی مدعی شده بودند که 

او تصمیم گرفته است تا پایان قراردادش در اولدترافورد بماند، دو 
شکست یونایتد در دو هفته ابتدایی لیگ برتر نظر او را بار دیگر در 
این باره تغییر داد.گفته می شد که دیه گو سیمئونه و اتلتیکو مادرید 
عالقه زیادی به جذب او دارند؛ اما از نظــر مالی عمال چنین امکانی 
برای آنها وجود ندارد. این بازیکن که در چند هفته اخیر بارها و بارها 
زیر پست های مختلف در اینستاگرام نسبت به شایعاتی که درباره 
آینده اش به گوش می رســد اظهارنظر کرده بود، این بار زیر پستی 

درباره همین خبر اظهارنظر تندی کرد. 

خبر  روز

بازگشت »عیسی« به پرسپولیس غیرممکن می شود!
در حالی که لیست پرسپولیس تنها یک جای خالی دارد، یحیی گل محمدی به سراغ مهاجم خارجی رفته 
تا به این ترتیب مشخص شود هیچ تمایلی به ادامه حضور عیســی آل کثیر  ندارد.به گزارش »ورزش سه« 
آل کثیر پس از درخشش در صنعت نفت آبادان، در شرایطی به پرسپولیس پیوست که از همان ابتدا محبوبیت 
قابل توجهی نزد هواداران پرسپولیس داشت و در شروع کار نیز نقش یک ستاره تمام عیار را به خود گرفت. 
بازیکنی که با گلزنی مقابل الســد و پاختاکور تیمش را به نیمه نهایی لیگ قهرمانان آســیا رساند؛ اما یک 
محرومیت شش ماهه او را از ترکیب پرسپولیس بیرون انداخت.عیسی در بازگشت، دوباره درخشید و دروازه 
استقالل و سپاهان را گشود و نقش پررنگی در قهرمانی لیگ بیستم تیمش ایفا کرد و در فصل جدید نیز با 
ثبت چهار گل، آمادگی خود برای رقابت آقای گلی را به معرض نمایش گذاشت تا اینکه در هفته چهاردهم و 
بازی با شهرخودرو، از ناحیه رباط صلیبی آسیب دید و تاخیر در عمل جراحی، باعث شد تا فصل جدید را هم 
از دست بدهد.در حالی که گمانه زنی در مورد آینده این مهاجم جنوبی به اوج خود رسیده، عیسی به تمرین 
پرسپولیس رفت و برخوردی صمیمانه را از سوی کادرفنی متوجه خود دید؛ اما حتی این ارتباط گرم نیز باعث 

نخواهد شد که یحیی او را برای فصل جدید همراه خود داشته باشد.
 

واکنش »آذری جهرمی« به جمع آوری بیلبوردهای »کریمی«؛

به ممنوع التصویری فوتبالیست ها رسیدیم
وزیر ســابق ارتباطات به ممنوع التصویر شدن علی کریمی واکنش نشــان داد.آذری جهرمی، وزیر سابق 
ارتباطات در کانال تلگرام خود نوشت: ما چقدر پیشرفت کردیم که از ممنوع  التصویری رؤسای جمهور رسیدیم 
به ممنوع التصویری مجری و فوتبالیســت. عزیزان، با جمع کردن این بیلبوردها نه از دارایی علی کریمی 
کم میشه و نه جواب آن مطلب اشتباه داده میشه. فقط کلونی از مردم بر اثر هیجاناتی که ما بهشون تزریق 
می کنیم جمع تر میشند. این همه مردم رو به سمت مقابله گری سوق ندیم.  علی کریمی را همه ما میشناسیم. 
یک فوتبالیست درجه یک آسیاست که زحمت کشیده و به یک جایی رسیده با پاهای خودش. چیزی توی 
دلش نیست. مطلبی رو دیده، ناراحت شده، منتشر کرده. این رو رد نمی کنم که چون حرف ایشون شنیده 
میشه نباید در مقابل مطلبی که به نادرست گفته میشه سکوت کرد. ولی چنگ هم  نباید انداخت روی صورت.

 

قلم قرمز سرخ  پوشان روی 2 گزینه استقاللی
باشگاه تراکتور با جذب یک مهاجم کارش را در نقل و انتقاالت تمام می کند.باشگاه تراکتور قصد دارد تا پیش 
از بسته شدن پنجره تابستانی نقل و انتقاالت یک مهاجم به خدمت بگیرد و جای خالی پیمان بابایی که از 
این تیم جدا شده است را پر کند و در ماه های گذشته با چند گزینه از جمله کریم انصاری فرد در این خصوص 
صحبت هایی انجام شد که به نتیجه نرسید.در این راستا در روزهای گذشته اخباری مبنی بر عالقه باشگاه 
تراکتور به گزینه هایی مثل شــیخ دیاباته و ارسالن مطهری مطرح شــده که پیگیری ها نشان می دهد این 
موضوع صحت ندارد و هیچ کدام از این دو نفر در فهرست خرید باشگاه تراکتور قرار ندارند.تراکتوری ها برای 
خط حمله دنبال گزینه خارجی هستند و محمدرضا زنوزی که این روزها در ترکیه به سر می برد خودش شخصا 
پیگیر این موضوع است تا با یک گزینه مناسب به توافق برسد و باشگاه پس از توافق از آن رونمایی کند.طبق 
شنیده ها، جذب یک مهاجم آخرین فعالیت جدی نقل و انتقاالتی تراکتوری ها خواهد بود و به جز آن چند 

گزینه برای نیمکت در پست گلری و دفاع راست مد نظر باشگاه قرار دارد.
 

سپاهان دست روی  گزینه مازاد استقالل گذاشت
در صورت خروج نام ارسالن مطهری از فهرست استقالل، باشگاه سپاهان برای بار دیگر در خصوص جذب 
او اقدام خواهد کرد.باشگاه سپاهان که در پنجره تابستانی نقل و انتقاالت فعالیت زیادی داشته است، هنوز 
کارش را در جذب بازیکن به پایان نرسانده و پیگیر شرایط جذب یک بازیکن در خط حمله است. با توجه به 
اینکه فهرست خریدهای خارجی سپاهان پر شده است این باشگاه تنها می تواند بازیکن داخلی جذب کند 

ولی در حال حاضر گزینه ای در دسترس این باشگاه نیست.

اخبار

 رییس سازمان لیگ کشتی
 مطرح کرد:

 تسویه بدهی شرط حضور
 در لیگ برتر کشتی

رییس ســازمان لیگ فدراســیون کشــتی 
گفت: باشــگاه ها برای حضــور در لیگ برتر 
باید بدهی های خود را تســویه کنند. بیشتر 
معترضان مربوط به ۲ تیــم صنایع مازندران 
و داروسازی ســهند ارس اســت که تاکنون 
درخواســتی بــرای حضــور در لیــگ ارائه 
نداده اند.»حمید یاری« اظهــار کرد: ثبت نام 
برای شرکت تیم ها در لیگ برتر کشتی آزاد و 
فرنگی از ۲۰ مرداد ماه آغاز شده و به مدت یک 
ماه ادامه دارد. در لیگ برتر امسال قرار است 
که ۱۰ تیم در ۲ گروه کشتی فرنگی و آزاد شرکت 
داشته باشند.وی با اشاره به اینکه لیگ برتر از 
۷ مهر آغاز و تا نیمه آذرماه ســال جاری ادامه 
می یابد، توضیح داد: مکاتبات خود را شروع 
کرده ایم تا تیم ها نماینده خود را معرفی کنند و 
از زمان ابالغ آن تا کنون هنوز تیمی حضورش 
را اعالم نکرده اســت. در لیگ برتر امســال 
۸تیم لیگ برتری و ۲تیم صعود کننده از دسته 
یک شــرکت دارند. بنا داریم لیگ  را با نظم و 
براساس آیین نامه برگزار کنیم تا شرایط برای 
صعود تیم های لیگ یک بــه برتر و برعکس 
برای ســقوط تیم های لیگ برتری به دسته 
یک ایجاد شود.رییس سازمان لیگ کشتی 
در خصوص لیگ برتر گفت: بنا داریم تا حداقل 
ظرفیت ها را برای تیم ها داشته باشیم. تیم ها 
برای حضور باید منابع مالی و یا حامیان مالی 
خود را معرفــی کنند چرا که یکــی از الزامات 
باشگاه های حرفه ای است. همین طور در لیگ 
یک نیز شرایط مالی تیم ها را در بخش آورده ها 
و رزومــه رصد خواهیم کرد.یــاری همچنین 
در خصوص حضور کشــتی گیران خارجی در 
لیگ برتر اظهار کرد: در لیگ امسال، احتمال 
حضور کشتی گیرانی از کشــورهای روسیه، 
بالروس، گرجستان و قزاقستان وجود دارد و 
برای حضور کشتی گیران ترکیه نیز نامه نگاری 
کردیم. با توجه به تعلیق روسیه، کشتی گیران 
این کشــور نیز در لیگ هــای مختلف جهان 

حضور داشته و هیچ محدودیتی ندارند. 

فوتبال جهان

وز عکس ر

استقبال گرم اسطوره 
منچسترسیتی از 
پدیده فوتبال ایران

در حاشیه بازی دو تیم هال سیتی و 
برنلی، ونسان کمپانی استقبال گرمی 

از اللهیار صیادمنش انجام داد.

VAR جلسه مهم کامرانی فر با مسئوالن فیفا درباره
دبیرکل فدراسیون فوتبال با مسئوالن امور مالی و دپارتمان داوری فیفا دیدار و گفت وگو کرد.حسن کامرانی فر، دبیرکل فدراسیون در ادامه نشست های مشترک 
با مسئوالن فدراسیون جهانی فوتبال با اعضای دپارتمان داوری و همچنین مســئوالن امور مالی فیفا دیدار و گفت و گو کرد.فهرست داوران بین المللی فوتبال، 
فوتسال و فوتبال ساحلی ایران، دوره های آموزشی داوری همچنین راه اندازی VAR در ایران، شرکت های مورد تایید و آغاز آموزش داوران در پروژه کمک داور 
ویدئویی از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و مذاکرات مثبتی در این خصوص انجام شد.کلودیو، مسئول اجرایی دپارتمان داوران 
فیفا از مســئولین داوری جام های جهانی ٢٠١٠ و ٢٠١٤ در ادواری که کامرانی فر نیز از نمایندگان داوری ایران در این ادوار از رقابت بود نیز در این نشست حضور 
داشت.کامرانی فر همچنین در ادامه دیدارها و نشست های خودش با مســئوالن بخش مالی فیفا نیز جلسه مشترکی را در خصوص راه های انتقال پول بلوکه 
شده فوتبال ایران و پروژه های عمرانی فدراسیون با توجه به مشکالت و موانع موجود برگزار کرد و مذاکرات خوبی در این خصوص صورت گرفت که با پیگیری 

امور بین الملل فدراسیون فوتبال و تعامل مسئوالن امور مالی فیفا دنبال خواهد شد.

مدیرفنی تیم هــای ملی وزنه برداری گفــت: از نتایج 
بازی های کشورهای اســالمی راضی هستیم؛ اما باید 
همچنان برای میادیــن بزرگ آینده تــالش کنیم.به 
گزارش خبرگزاری مهر، کــوروش باقری در خصوص 
عملکرد تیم وزنه برداری بانوان در بازی های همبستگی 
کشورهای اسالمی اظهار داشت: دو تن از ملی پوشان 
مدال های خوب و حتــی تاریخی گرفتنــد و از نتایج 
راضی هستیم؛ اما بیش از پیش متوجه شدیم که برای 
المپیکی شدن و جهانی شــدن، کار داریم.وی افزود: 
برخی رکوردهایی که زده شد واقعا راضی کننده و حتی 
بهتر از تمرینات بود در همین حال بعضی ها هم نسبت 
به تمرینات وزنه کمتری زدند؛ اما در مجموع باید به همه 
اعضای تیم نمره قبولی داد.به گفته باقری، برگزاری یک 

ماه اردو و حتی رکوردگیری که در سالن ایرانیان انجام 
شد، قطعا برای کسی که تا به حال در یک رویداد مهم 
روی ســکو نرفته و ناگهان از تمرینات شهرستان خود 
به بازی های همبستگی اعزام شده است، کافی نبوده 
و ملی پوشان حق داشــتند که استرس داشته باشند.

مشــاور تیم ملی بانوان در توضیح راهکارهای مناسب 
برای افزایــش تجربه این تیم و جبران کاســتی های 
چندسال گذشته به ویژه عدم برگزاری مسابقات بانوان، 
گفت: همین که در تقویم ساالنه فدراسیون برای اولین 
بار مسابقات کشــوری بانوان همزمان با مردان برنامه 
ریزی شده، نشــان دهنده ارزش و اهمیتی است که 
مدیریت جدید بــرای این بخش قائل اســت.مربی 
ســابق تیم پرافتخار ایران در المپیــک ۲۰۱۲ لندن در 

پاسخ به برخی انتقادات در مورد محدودیت افرادی که 
به اردوی بانوان دعوت و به مسابقات اعزام می شوند، 
اظهار داشت: کســانی که بیرون از دایره انتخاب برای 
تیم ملی ماندند به حق معترض هستند. البته در نقاط 
مختلف کشور قطعا اســتعدادهای بیشتری داریم که 
در این فرصت کوتاه و در نبود مسابقات کشوری بانوان 
طی سالهای گذشته، دیده نشدند اما در شرایط فعلی، 
مدعوین به اردو هر تعداد که می بودند، این هشت نفر 

هم جزو آنها و در جمع بهترین ها خواهند بود. 

کوروش باقری:

وزنه برداری برای درخشش در المپیک و جهانی نیاز به کار بیشتر دارد

تیم ملی در گرداب بی تفاوتی؛

این ویرانه را باید از نو ساخت
تیم ملی بسکتبال ایران پس از ناکامی در رقابت های کاپ آسیا باید 
پروسه تغییر و ساختن را خیلی سریع آغاز کند.به گزارش طرفداری، 
ناکامی تیم ملی بسکتبال در بازیه ای کاپ آسیا، اگرچه تلخ و درناک 
بود اما با توجه به شرایط بسکتبال ایران و اتفاقاتی که در سالیان اخیر 
رخ داده، قابل پیش بینی به نظر می رســید. تیمی ورشکســته، چند 
پاره که در آن بــی تفاوتی، بی روحیه بودن و اختالفات ریز و درشــت 

موج می زند.
پس از پایان رقابت های المپیک محمد جمشیدی بازیکن تیم ملی 
بســکتبال در مصاحبه ای پرده از بســیاری واقعیت ها برداشــت. او 
گفت:»از نتایج می توان راحــت فهمید که تیم ملی چه وضعیتی دارد، 
از باخت به ســوریه، از بازی نزدیک با عربستان، از باخت های فاجعه 
آمیز به ژاپن که ۲ بازی آن را با حدود ۳۰ اختالف امتیاز باختیم آن هم 
تازه تیم اصلی ژاپن نبود. به این ها اگر فیلیپین، چین و نیوزلند را هم 
اضافه کنید، می بینید اگر کاپ آسیا برگزار می شــد تیم ما مطمئنا به 

سختی در بین هشت تیم باال جای می گرفت. 
مهران شاهین طبع آن تیم نایب قهرمان آســیا را تحویل گرفت و این 
تیمی که می بنید را تحویل داد. با یک مقایســه ساده می توان فهمید 
که تا چه اندازه بســکتبال ما در این ۴ ســال افت کرده است.« یک 
سال قبل محمد جمشیدی پیش بینی کرده بود که بسکتبال ایران در 
کاپ آســیا نتیجه نخواهد گرفت و گفته بود که بسکتبال ایران حدود 
۴ سال با یک شیب خیلی تند به سمت پایین و بدتر شدن در حرکت 
اســت حاال برخی معتقدند جواد داوری در این 5 ماهی که به ریاست 
فدراسیون رسیده باید شق القمر کند و بسکتبالی که به قعر رسیده را 

به صدر برگرداند.
در اینکه هر کسی مســئولیتی می گیرد، باید بهترین عملکرد را داشته 
باشد شکی نیست؛ اما تیمی که مهران شــاهین طبع پس از ۴ سال 
تحویل بسکتبال ایران داد را به یاد بیاورید؛ تیمی که در آن هیچ نشانه 
ای از یک تیم سالم نبود، بازیکنان به جان هم می افتادند و زد و خورد 
می کردند، مربی با بازیکنان قهــر بود و با کمک هایش هم حرف نمی 
زد و در بسیاری از بازیهای کلیدی کامبک می خورد و بازی برده را می 
باخت. چنددســتگی در تیم به وجود آمده بود که پس از آن انتخابات 
فدراسیون و این بار مربی جدید هم باعث شکاف بیشتر بین بازیکنان 
شد، عده ای را تشویق به حمایت از رامین طباطبایی کردند و تا لحظه 
آخر منتظر تائیــد صالحیت او بودند و عــده ای دیگر هم حامی جواد 
داوری. به نظر می رسید با انتخاب رییس فدراسیون و تغییر کادر فنی، 

بخشی از مشکالت و شــکاف میان بازیکنان تیم حل شود اما دیدیم 
که چنین نشد و به قول صمد نیکخواه بهرامی کاپیتان سابق تیم ملی 
این تیم هنوز »تیم« نشده و هر بازیکن به فکر پر کردن برگه آمار خود 
اســت نه پیروزی تیم! این بازیکنان از نظر فنی هیچ مشکلی ندارند. 
همان هایی هستند که در دوره قبل به نایب قهرمانی کاپ آسیا رسیدند 
؛اما اگر نگاهی به این 5 سالی که بر آنها گذشت بیندازیم، متوجه می 
شویم این تیم با مشــکالت روحی و روانی درگیر است که هنوز کسی 
نتوانســته آن را برطرف کند. جواد داوری 5 ماه و سعید ارمغانی یک 
ماه فرصت داشتند تا بســکتبال ایران را از منجالبی که ۴ سال رامین 
طباطبایی و دوســتانش گیر انداخته بودند نجات دهند، تمام تالش 

خود را کردند اما کافی نبود. 
شاید بهتر بود کادرفنی تیم ها را تغییر نمی داد تا مشخص شود مقصر 
اصلی این نتایج چه کسانی هستند. اگر عجله نمی کرد  و به این زودی 

دست به تغییرات نمی زد، االن به جای جواد داوری باید رییس قبلی 
فدراســیون پاســخگو بود چراکه این تیم ها نتیجه عملکرد ۴ ساله 
اوســت، نه فردی که تازه 5 ماه اســت روی صندلی ریاست نشسته. 
به نظر می رسد بســکتبال ایران نیاز به تغییر نســل دارد. نسلی که با 
هم همدل باشند و انگیزه برای درخشــیدن داشته باشند نه اینکه بی 
تفاوت در زمین راه بروند و برایشان آنچنان اهمیتی نداشته باشد که 

چه نتیجه ای خواهند گرفت.
 همین بازیکنــان در رقابت های آســیایی اینچئون وقتــی در فینال 
شکســت خوردند، همه اشــک ریختند اما بعد از بازی با اردن بیشتر 
شــاهد بی تفاوتی آنها بودیم. هدف نهایی جواد داوری هم از آوردن 
سعید ارمغانی همین تغییر نسل بود و با اینکه فرصت کافی را در اختیار 
ندارند اما باید هر چه ســریعتر در این راه قدم بردارند. شاید بلغزند، 

زمین بخورند اما آینده را خواهند ساخت.
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دفتر امور شهری استانداری اصفهان رتبه سوم تعامل با 
سازمان شهرداری ها را کسب کرد

سرپرست دفتر امور شهری و شورای استانداری اصفهان با بیان اینکه ساالنه یک شیوه نامه از سوی 
سازمان شهرداری ها و دهیاری ها به این دفاتر ابالغ می شود که شاخص هایی دارد، گفت: با توجه 
به شاخص های موجود، این دفتر با امتیاز ۸۸.۰۵ از ۱۰۰، رتبه ســوم دفاتر امور شهری و شوراهای 
استانداری های کشور را به دست آورد. محســن صادقی امینی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار 
کرد: ساالنه یک شیوه نامه از سوی سازمان شهرداری های و دهیاری های کشور به این دفاتر ابالغ 
می شــود که شــاخص هایی دارد.وی ادامه داد: تحقق این شاخص ها باید توســط امور شهری و 
شوراهای استانداری ها انجام شــود و تعامل با دفاتر تخصصی همچون بودجه، ارزیابی و عملکرد 
و نوسازی توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشــور به صورت جداگانه مورد ارزیابی قرار 
می گیرد. سرپرســت دفتر امور شهری و شورای اســتانداری اصفهان خاطرنشان کرد: موضوعات 
اصلی این شیوه نامه شامل توسعه مدیریت و برنامه ریزی عمرانی شهری، محیط زیست و خدمات 
شهری، بودجه و خدمات مالی، عملکرد شهرداری ها، ماشین آالت و تجهیزات، مدیریت امور شوراها، 
توسعه دولت الکترونیک و دیگر موضوعات است.وی با بیان اینکه با توجه به شاخص های موجود، 
دفتر امور شهری و شورای استانداری اصفهان با امتیاز ۸۸.۰۵ از ۱۰۰، رتبه سوم دفاتر امور شهری و 
شوراهای استانداری های کشور را به دست آورد، تاکید کرد: با توجه به اینکه شیوه نامه ها به صورت 
ســاالنه به این دفاتر ابالغ می شــود و شــیوه نامه جدید کمتر از یک هفته پیش ابالغ شده است، 

اقدامات باید طبق آن در نظر گرفته شود.
 

۵0 دستگاه مکانیزه در خدمت پاکیزگی اصفهان
رییس اداره هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: ۵۰ دستگاه جدول شور 
و دیوار شور برای نظافت شهر اصفهان فعالیت می کنند.امین میرعسگری اظهار کرد: اداره خدمات 
شهری وظیفه نظافت، رفت وروب شهر، جمع آوری پسماند و تحویل آن به سازمان مدیریت پسماند 
را بر عهده دارد و کالن شهر اصفهان با ارائه خدمات شبانه روزی و مستمر پاکبانان، همچنین با داشتن 
دستگاه جدول شور و دیوار شور توانسته به لحاظ پاکیزگی شهری سرآمد در کشور باشد و محیطی 
پاکیزه و تمیز را در اختیار شهروندان قرار دهد.وی افزود: در اصفهان ۴۷ دستگاه جدول شور مکانیزه 
و دو دستگاه دیوار شــور فعالیت می کنند و پیاده روها، معابر و محل هایی که شیرابه پسماند های 
خانگی ریخته اســت، نرده هــا، المان های ترافیکــی و زیرگذر ها را شست وشــو می دهد.رییس 
اداره هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شــهرداری اصفهان با بیان اینکه یک دستگاه مکانیزه 
مخصوص شست وشــوی نرده های مســیر های بی. آر. تی است، خاطرنشــان کرد: در شبانه روز 
تعدادی از دستگاه های مکانیزه شست وشوی شــهر از ساعت ۲۴ تا چهار و تعدادی از ساعت چهار 

تا ۱۲ فعالیت می کند.
 

تبادل تجربیات حمل ونقلی اصفهان و تهران
معاون حمل ونقل و ترافیک شــهرداری اصفهــان از امضای تفاهم نامه ای بــرای تبادل تجربیات 
حمل ونقلی اصفهان و تهران خبر داد.حسین حق شناس اظهار کرد: تفاهم نامه همکاری، مشارکت 
و تبادل اطالعات و تجربیات در طرح های حمل ونقل هوشمند، بین معاونت حمل ونقل و ترافیک 
شهرداری اصفهان با معاونت حمل ونقل و ترافیک و شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران منعقد 
شد.وی ادامه داد: این تفاهم نامه در راســتای تبادل تجارب، اسناد، مدارک و محصوالت در اختیار 
طرفین جهت افزایش سطح خدمات ارائه شده به شهروندان تهرانی و اصفهانی در حوزه حمل ونقل 
هوشمند امضا شــد.معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار اصفهان بیان کرد: طبق این تفاهم نامه، 
شناسایی سیستم های حمل ونقل هوشمند مورد نیاز در سطح ملی و جهانی و همکاری طرفین با 

یکدیگر برای توسعه آن ها در دستور کار خواهد بود.

با مسئولان 

پریا پارسادوست

»کامال دخترانه« رویکرد نو در ارائه سبک زندگی ایرانی اسالمی
مدیر اجرایی مجموعه دختران آسمانی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: مجموعه دختران آسمانی 
در آستانه ششمین سال فعالیت خود قرار دارد که مخاطب آن دختران نوجوان و جوان اصفهانی هستند. 
هدف این مجموعه ارائه سبک زندگی ایرانی اسالمی در حیطه جامعه ایرانی است و عالوه بر مخاطبان 
نوجوان خود، حتی عده ای از دختران و خانواده هایشان که کمتر به مباحث دینی پای بند هستند، عضو این 
مجموعه شده اند  که در برنامه ها و فعالیت های با رویکرد دینی و سبک زندگی اسالمی شرکت می کنند. 
مژده قدم زن افزود: مجموعه دختران آسمانی تبلیغات خاصی انجام نمی دهد و مخاطبانش چهره به چهره 
دورهم جمع می شوند. کادر فعال در این مجموعه داوطلبانه کار می کنند و هیچ هزینه ای از مخاطب گرفته 
نمی شود. عالوه بر فعالیت های فوق برای خانواده دختران عضو این مجموعه یک سری جلسات آموزشی 
برگزار می شود که در آن تربیت زندگی ایرانی اسالمی دنبال می شود.مدیر اجرایی مجموعه دختران آسمانی 
ادامه داد: در این جلسات خانوادگی به والدین آموزش داده می شود که چگونه با نوجوانان خود رفتار کنند 
که امیدواریم با این آموزش ها گامی موثر در جهت تربیت نوجوانان برداریم، زیرا هر خانواده ها بازوی مهم 
تربیتی و اخالقی و البته مهم تر از هر نهاد فرهنگی است و اگر خانواده ها با ما همراه نباشند، محتوایی که 
مدنظر داریم به دست نخواهد آمد.وی با بیان اینکه شعار این مجموعه »خالق حال خوب باشید تا حال دل 
تان خوب باشد« است، گفت: محتوای جلسات مبتنی بر هویت ایرانی اسالمی نوجوان تعریف می شود و 
نوجوان بیشتر با خود، آرمان ها و اهدافی که در جامعه می تواند برای خودتعریف کنند و به آن تحقق ببخشد، 
آشنا می شود. خودشناسی، هستی شناسی و خداشناسی سه محور مهمی هستند که در سلسله جلسات 

به صورت نمایش، فعالیت هنری و کارگروه های تخصصی ارائه می شود.
 

 اصفهان ،میزبان نخستین همایش ملی دو ساالنه 
خوشنویسی است

رییس دانشکده صنایع دســتی دانشگاه هنر اصفهان از برگزاری نخســتین »همایش ملی دو ساالنه 
خوشنویسی« با رویکرد تخصصی و پژوهشی در آذر امسال در اصفهان خبر داد.فرهاد خسروی بیژائم در 
گفت و گو با ایرنا افزود: نخستین دوره همایش ملی دو ساالنه خوشنویسی توسط دانشکده صنایع دستی 
دانشگاه هنر اصفهان و همزمان با هفته پژوهش در ۲۳ آذر ســال جاری برگزار خواهد شد.دبیر اجرایی 
همایش ملی دو ساالنه خوشنویسی اظهار داشت: این رویداد نخستین همایش تخصصی و پژوهشی 
در زمینه خوشنویسی است که در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم نمایه شده و با همکاری حدود ۱۵ 
دانشگاه و نهاد فرهنگی و هنری برگزار خواهد شد.خسروی، محور اصلی این همایش را »منبع شناسی و 
متون کهن در خوشنویسی و هنرهای وابسته« عنوان و اضافه کرد: محورهای فرعی این همایش نیز شامل 
احوال و آثار خوشنویسان، نسخه آرایی، مضمون شناسی کتیبه های اسالمی، مواد و ابزار خوشنویسی و 
کتیبه نگاری، نقش خوشنویسی و گرایش های نوین در هنر معاصر، سیر تحول و تطور خوشنویسی در 
جغرافیای جهان اسالم، زیبایی شناسی آثار خوشنویسی و کتیبه نگاری، سبک شناسی خوشنویسی و 
کتیبه نگاری و شناسایی و معرفی نسخه های شــاخص در تاریخ خوشنویسی است.وی با بیان اینکه 
محورهای این همایش با تاکید بر سده های یک تا چهار هجری قمری است، خاطرنشان کرد: ثبت نام 
و دریافت مقاله در این رویداد از اول مرداد آغاز شده و عالقه مندان تا یکم آذر امسال برای ارسال مقاله 
به دبیرخانه و تا دهم آذر برای ثبت نام فرصت دارند.استاد دانشگاه هنر اصفهان با تاکید بر اینکه تاکنون 
در زمین پژوهش خوشنویسی در کشور قوی عمل نکرده ایم، افزود: ۲ سال گذشته دانشگاه هنر اصفهان 
همایشی درباره خوشنویســی و نگارگری برگزار کرد؛ اما به دلیل حیطه گسترده خوشنویسی و اهمیت 
پژوهش در آن تصمیم گرفتیم تا همایش دو ساالنه خوشنویسی بصورت مجزا برگزار و کم کاری در این 
زمینه جبران شود.خسروی با اشاره به اینکه در منبع شناســی خوشنویسی نیز ضعیف عمل کرده ایم، 
ادامه داد: خوشنویسی سنتی احیا شده اما آنقدر در نظام استاد شاگردی مانده ایم که از مسائلی مانند 
تاریخچه، سبک شناسی و زیبایی شناسی خوشنویسی غفلت شد و الزم است دانشگاه ها درباره آن کار 

کنند تا این خأل پژوهشی برطرف شود.

خبر  روزاخبار

برگزاری جشنواره 
»خندستان: با محوریت 

آثار صحنه ای و بیرونی
رییس اداره هنری سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان گفت: پنجمین دوره 
جشــنواره سراسری خندســتان در دو بخش 
نمایش صحنــه ای و بیرونی آذرماه امســال 
در اصفهــان برگزار می شــود.علی عطریان در 
گفت وگو با ایسنا ضمن اشــاره اینکه جشنوره 
ملی خندســتان، یک دوره با محوریت متن، 
نمایشــنامه و پژوهش های کمدی و یک دوره 
با محوریت اجراهای صحنه ای و بیرونی برگزار 
می شود، گفت: این جشــنواره در سال گذشته 
ویژه نمایشــنامه و پژوهش های کمدی بود و 
امســال اجراهای صحنــه ای و بیرونی در این 
جشنواره شــرکت داده می شــوند.وی افزود: 
نمایش های صحنــه ای با موضــوع آزاد اجرا 
می شــوند و گروه های هنری از سراسر کشور 
می توانند بعــد از ثبت نام و ارســال رزومه در 
ســایت جشــنواره، فیلم اجرای خود را ارسال 
کنند، پس از ارزیابی آثار، ۱۴ اثر برای حضور در 
اصفهان و اجرای نمایش در مدت ۱۰ روز دعوت 
می شــود.عطریان ادامه داد: آثــار صحنه ای 
در بخش هــای کارگردانی، نویســندگی متن، 
بازیگری مرد، بازیگــری زن، طراحی صحنه، 
موســیقی، تهیه کنندگی)اثر برگزیده(، گریم و 
رسانه ارزیابی می شــوند.رییس اداره هنری 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان با اشاره به اضافه شدن بخش رسانه و 
تبلیغات به بخش های جشنواره گفت: در این 
شــاخص فاکتورهای  تبلیغات، اطالع رسانی 
و تیزرهای ۵۹ ثانیه ای و بروشــور و پوستر نیز 
بررسی خواهندشــد.وی ادامه داد: آثار بخش 
بیرونی با دو موضوع آزاد و بخش ویژه زنده رود 
اجرا می شود و در هر موضوع ۲۰ اثر شامل تئاتر 
خیابانی، محیطی، پرفورمنس و سایر زمینه های 
مرتبط برای اجرا در مکان های مشخص شهر 
انتخاب می شــوند.عطریان گفت: هنرمندان 
برای شرکت در این جشنواره می توانند آثار خود 
را تا پانزدهم مهرماه ١۴٠١ ارسال کنند، همچنین 
اختتامیه این جشنواره و معرفی برگزیدگان در  

آذرماه ١۴٠١ برگزار خواهد شد.

مانور نجات از 
تله کابین در اصفهان

مانور نجات محبوس شــدگان در 
تله کابیــن، توســط اکیــپ نجات 
در ارتفــاع و کوهســتان ســازمان 
آتش نشــانی اصفهان در تله کابین 

کوه صفه برگزار شد.

عکس خبر

برای نخستین بار در استان انجام می شود؛

راه اندازی 2 خط معاینه فنی موتورسیکلت در اصفهان
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: در حال حاضر یک مرکز معاینه فنی خودروی سنگین، هفت مرکز معاینه خودروی سواری و ۱۱ خط معاینه فنی در 
اصفهان وجود دارد، همچنین به منظور توسعه این مراکز امسال دو مرکز معاینه فنی خودروی سواری و دو خط معاینه فنی موتورسیکلت برای نخستین بار در استان 
راه اندازی می شود.به گزارش خبرنگار ایمنا، حسین حق شناس امروز _چهارشنبه بیست وششم مردادماه_ در دوره آموزشی یک روزه ویژه اعضای ستادهای معاینه 
فنی شهرداری های استان اصفهان که در سالن هنرسرای خورشید برگزار شد، اظهار کرد: اقدام در جهت کاهش آلودگی هوا و تأمین ایمنی شهروندان یک ضرورت 
است، در این راستا برنامه های متعددی از جمله برگزاری دوره های آموزشی با هدف آموزش، هماهنگی و همگرایی برنامه ریزی شده است.وی با بیان اینکه رویکرد 
اصلی و شعار شهرداری اصفهان در این دوره »اصفهان من، شهر زندگی« است که این هدف در کل استان قابل تسری است، ادامه داد: یکی از پیش نیازهای اصلی 

شهر زندگی، هوای پاک و بحث ایمنی است که از طریق معاینه فنی می توان آن را کنترل کرد.

مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه روز 
آزادگان تنها یادمانی از پاسداشت رزمندگان سرافراز 
کشور، گفت: به مناســبت گرامیداشت سی ودومین 
سالروز ورود آزادگان به میهن اسالمی مراسم تکریم 
تعــدادی از آزادگان این منطقــه در محله های دهنو 
و ولدان برگزار شــد.به گزارش خبرنگار ایمنا، محمد 
صیرفی نژاد در مراسم تکریم تعدادی از آزادگان منطقه 
دو شهرداری اصفهان در محله دهنو و ولدان، با اشاره به 
اینکه روز آزادگان تنها یادمانی از پاسداشت رزمندگان 
سرافراز کشور است، اظهار کرد: شهدا و رزمندگان روزی 

تمام داشــته های خود را رها کردند و به مصاف جنگ 
با دشمن متجاوزگر رفتند و ما امروز تمام آسایش و 
امنیت خود را مرهون همین ازخودگذشتگی آنها داریم.
وی خاطر نشــان کرد: این منطقه یکــی از افتخارات 
خود را خدمت به محله دهنو با بیشترین شهید دوران 
دفاع مقدس )۱۶۰ شهید واالمقام( و خانواده ایثارگر 
در منطقه می داند.مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان 
افزود: هر آنچه آسایش و رفاه در کشور داریم، حاصل 
رشادت های شهدا و رزمندگانی است که با افتخار برای 
دفاع از ناموس و ارزش وطن به جنگ با دشمن رفتند.
وی ادامه داد: در دوران گذشــته به رغم وجود داشتن 
بیشترین خانواده شهدا و ایثارگر در بعضی از محله های 
منطقه دو شهرداری، رسیدگی شایسته ای به محله ها 
نشده و همچنان گرد محرومیت بر سر این منطقه پهن 

است.صیرفی نژاد گفت: در همین راستا دو محله ولدان 
و دهنو برای رفع محرومیت انتخاب شدند و مبالغی 
برای رسیدگی به این دو محله از سوی شورای اسالمی 
شهر و شهرداری اصفهان اختصاص یافت که امیدواریم 
بتوانیم خدمات شایسته ای به این محله ها ارائه دهیم 
و رضایت مندی شــهروندان از جمله خانواده شهدا را 
جلب کنیم.در این مراســم، ولی اللــه آقاجانی، یکی 
از آزادگان ســر افزار دوران هشت سال دفاع مقدس 
ساکن محله دهنو منطقه دو شهرداری که در سال ۵۹ 
در میمک واقع در شهرستان مهران به اسارت دشمن 
درآمد، گفت: در حالی که از ناحیه پا مجروح شده بودم، 
توسط نیروهای بعثی عراقی دستگیر شدم و به اسارت 
درآمدم و به رغم شرایط جسمانی نامساعد، کیلومترها 

با پای مجروح من را پیاده به سمت عراق بردند.

مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان:

روز آزادگان تنها یادمانی از پاسداشت رزمندگان سرافراز کشور است

 حاشیه نوشتی از نشست شورای شهر  ششم با اصحاب رسانه؛

ما چقدر خوبیم!

جلســه دقیقا سه ســاعت بود و تجربه 
 ثابــت کــرده نشســت های خبــری با

 تایم های طوالنی معموال در یک ســاعت پایانی با همهمه و شلوغی 
همراه هستند. با این حال سواالت زیاد بود و پاسخ ها هم گاهی قانع 
کننده، گاهی کلی و بدون اشــاره به جزییات و گاهی هم توام با آمار و 
ادعاهایی که چندان با واقعیت جور درنمی آمد. بــه طور کلی به نظر 
می رســد از نظر »مهندس« نورصالحی و »دکتــر« صالحی )رییس 
و سخنگوی شورای شهرششم اصفهان( همه چیز در اصفهان بر وفق 
مراد اســت و در دایره گل و بلبلی می چرخد و اصفهان واقعا به مثابه 
 سالیان گذشته همچنان در بهترین شکل ممکن خود قرار دارد و »شهر 
زندگی است.« اما حداقل از سواالت تند و انتقادی خبرنگاران حاضر 
در نشســت که اینطور برداشت نمی شد. اکثر ســواالت از کمبودها و 
مشکالت حکایت داشــت و پاســخ ها همان بود که بوده: »ما خیلی 

خوبیم«!
 حتی آغاز و پایان به موقع جلســه هم بهانه ای بود تا آقای ســخنگو 
به آن ببالد و بگوید کمتر شــاهد چنین چیزی بوده ایم! چندبار اشاره 
به سه نشست خبری هم از همین دســت بهانه ها برای بالیدِن آقای 

سخنگو بود تا به این وســیله صحه بر »پاسخگو بودن« شورای شهر 
کنونی بگذارد؛ اما واقعا هیچ نکته تازه ای مطرح نشد؛ حرف ها همان 

بود و وعده ها همان. 
رییس شورای شهر چنددقیقه ای از عملکرد و دستاوردها گفت: صدور 
الکترونیکی پروانه ساختمان، خرید میدل باس، خط دو مترو، علی 

آباد کلنگان، سامانه سوت زنی، شفافیت، سرای ۱۱۰ و... .  
سوال ها اما گســترده بود و تنوع زیادی هم داشت. اکثرا هم رنگ و 
بوی انتقادی به خود می گرفت. وقتی رییس شــورا در باب شفافیت 
و پایان فامیل بازی در شورا و شهرداری حرف می زد و صالحی هم بر 
آن مهر تایید می زد، ســخت نبود صحبت های خبرنگاری را بشنویم 
که زیر لب به همکار خود می گفت: خود شهردار و رییس شورای شهر 

که فامیل هستند!
آقای ســخنگو البته بعدا تبصــره آورد کــه منظورمان پســرخاله و 
 پســرعمه و دختردایــی نیســت. منظورمــان فامیــل درجــه یک

 است فقط! 
یا وقتی برای چندمین بار درباره »اصفهان زیبا« و »ایمنا« و حمایت 
ویژه شهرداری اصفهان از این دو رسانه اختصاصی شان مطرح شد، 

رییس شورای شهر گفت که این دو رسانه برای اصفهان مفید هستند. 
توضیحاتی در باب مفید بودن شــان هم داده شــد و زمزمه درگوشی 
خبرنگار دیگری به گوش می رسید که گفت : »ولی خود آقای صالحی 
وقتی عضو شــورا نبود، می گفت ایمنا تنبل پروره و حقوق الکی میده 

ولی حاال حامی ایمنا شده!«
صحبت از اشــتباه بودن طرح زوج و فردکردن دریافت پسماندها که 
شد، نورصالحی گفت این کار را کردیم تا زباله ها دوروز در خانه ها بماند 
و فرهنگ سازی شــود! عجیب ترین توجیهی که می شد در پاسخ به 

سوال انتقادی یک خبرنگار از یک مسئول شنید! 
چندخبرنگار هم درباره پاســخگو نبودن شــورای شهر و سخت بودن 
دسترسی به اعضا صحبت کردند و همانند نشست های قبلی و به روال 
تازه مدشده در مدیریت جدید شهری، شماره تماسی برای هماهنگی 

و پیگیری امور اعالم شد. 
خبرنگاری پرسید که شــما چه طرح های عمرانی قابل توجهی دارید 
که بر روی آنها مانور بدهید؟ طرح هایی که از آن صحبت می کنید همه 
مربوط به دوره قبلی هســتند. و نورصالحی گفت »طرح و پروژه زیاد 
داریم«. اعالم شد که از شهریورماه کلنگ زنی ها آغاز می شود، آن هم 
درحالی که برخی پروژه های باقی مانــده از دوره های قبلی مدیریت 
شــهری هم همچنان پادرهوا روزگار می گذرانند و تکلیف شان معلوم 

نیست. 
بیشتر تاکیدات برروی موضوع شفافیت در این دوره از شورا و سامانه 
ســوت زنی بود که به گفته نورصالحی تا االن هــزار و ۸۰۰ گزارش در 
سامانه ســوت زنی ثبت شــده که ۱۵ مورد از تخلفات صحت داشته 

است.
رییس شــورای شــهر خبر داد که ۴۰۰ دســتگاه اتوبــوس جدید به 
ناوگان حمل و نقل شــهری اضافه می شــود. خــط دو مترو هم ۴۰ 
درصد پیشرفت فیزیکی داشــته و با شرکت مپنا به عنوان بزرگ ترین 
تولیدکننده داخلی برای تامین تجهیزات نــاوگان مکانیکال برق خط 
دوم مترو قرارداد بسته اند که قرارداد سنگینی هم هست و در نوع خود 

در ایران بی نظیر است. 
رییس شورای شهر در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره موضوع 
کاهش حقوق کارمندان شــهرداری هم تاکید کرد کــه هیچ کاهش 

حقوقی صورت نگرفته است. 
و خالصه و در مجموع همان طور که اشــاره شد، ماحصل این نشست 
این بود که از نظر شورای شهر ششــم، اصفهان همچنان شهر زندگی 

آن هم در ایده آل ترین حالت ممکن است و ما ... ما هیچ، ما نگاه!

عکس: صدا وسیما
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مدیرمنطقه12 شهرداری اصفهان در جمع خبرنگاران  فرزانه افسرطاها
با اشــاره به اینکه این منطقه به لحاظ وســعت به 
عنوان بزرگ ترین منطقه شهرداری اصفهان محســوب شده و دارای محدوده 
قانونی و حریم، استقرار زمین های کشاورزی و بایر است، حضور سرمایه گذاران 

به منظور مشارکت در احداث پروژه های منطقه را نویدبخش خواند.

   تغییرات مطلوب با اجرای پروژه های مشارکتی
علی اکبر رسالت، مدیرمنطقه 12شــهرداری اصفهان با اشاره به سابقه 27سال 
فعالیت خود در شهرداری اصفهان، از اجرای پروژه های مختلفی ازجمله میدان 
امام علی)ع( نام برد و گفت: اکنون در منطقه 12 به عنوان یکی از مناطق شاخص 
اصفهان به لحاظ وسعت، دارای محدوده قانونی و حریم، گستردگی زمین های 
کشاورزی و بایر و همچنین، مناطق صنعتی محمودآباد و شاهپور با پیامدهای 
نامطلوب زیست محیطی برای زندگی مردم منطقه، انجام وظیفه می کنم و سعی 
براین اســت تا با حضور ســرمایه گذاران و اجرای پروژه های مشارکتی بتوانیم 

تغییرات مطلوبی در منطقه ایجاد کنیم.
 وی، وسعت منطقه 12 را 6هزارو745هکتار با محدوده قانونی یکهزارو478هکتار 
و کل منطقه و حریم به وسعت 8هزارو223 هکتار با جمعیت 146هزارنفر اعالم 

کرد که عمدتا مهاجر هستند.

   »سرای 10«، سهولت در ارتفاع سازی
رســالت، بودجه منطقه12 شــهرداری اصفهان را 390میلیارد تومان با افزایش 
50درصدی نســبت به ســال گذشــته عنوان کرد و افزود: درخواســت ساالنه 
144پروانه ساخت و 102پایان کار داریم. عالوه براین، در حوزه شهرسازی با آمدن 
سرای 10، شرایط برای صدور پروانه درزمینه ارتفاع سازی فراهم شده و سرمایه 

گذاران برای ارتفاع سازی وارد شده اند.
مدیرمنطقه12 شــهرداری اصفهان، بودجه عمرانی را 2500میلیاردریال و بودجه 
خالص عمرانی را 830میلیاردریال بیان کرد و از پروژه عمرانی و مشارکتی میدان 
علیخانی به عنوان بزرگ ترین پروژه مشارکتی و نگینی در منطقه نام برد و گفت: 
ورزشگاه نگین، پروژه تجاری و مشارکتی دیگری با زیربنای 3هزارو63 مترمربع، 
اجرا و تملک انجام شــده است. ورزشــگاه این مجموعه شاخص دارای سالن 
های بدن سازی، استخر و آب درمانی و تجهیزات به روز است. همچنین، احداث 
ورزشگاه چندمنظوره عاشق آباد برحســب نیازسنجی منطقه با وسعت 700متر 
مربع، 11میلیارد تومان اعتبار و 250میلیارد تومان آزادسازی آغاز شده و در دهه 

فجر افتتاح می شود. وی از پروژه اتصال پارک نگین به پارک مادر صحبت کرد که 
زمینی به وسعت 3هزارو 600متر مربع با 18 میلیاردریال اعتبار و 23میلیاردریال 
آزادسازی در حال احداث است. اتصال بلوار معلم به بلوار فرزانگان از دیگر پروژه 
های مهم منطقه 12 به طــول 2هزار متر، اعتبار 26میلیــارد تومان و 22میلیارد 
تومان آزادسازی در دست ساخت اســت که نقش مهمی در حوزه حمل و نقل 
و ترافیــک منطقه دارد. علی اکبر رســالت از اجرای پــروژه خیابان صنعتگران 
با 500متر طــول، 22متر عرض و 11هــزار مترمربع مســاحت، 53میلیاردریال 
اعتبــار و 2500میلیاردریال تملک خبرداد و افزود: 5هزار تن آســفالت ریزی با 
72میلیاردریال اعتبار در منطقه انجام شده است . هرچند که هنوز بخش قابل 
توجهی از معابر نیازمند بازسازی و آسفالت است. ضمن اینکه در حوزه حمل و 

نقل و ترافیک، اصالحات هندسی، ایمن سازی و موارد دیگر دنبال شده است.

   خروج منطقه 12 از بافت فرسوده
مدیرمنطقه 12 با اشــاره به احداث پردیس بزرگ خانواده به وســعت 45هزار 
مترمربع، گفت: 70درصد آزادسازی شده اســت. این پردیس که دارای پروژه 
های تجاری، ورزشگاه و امکانات دیگری است می تواند برای مناطق 8 و12 موثر 
باشد. وی با ابراز خرسندی از وعده های معاونت  شهرسازی و معماری شهرداری 
اصفهان برای تخفیفات درنظرگرفته شده در منطقه، آن را فرصتی برای کمک به 

خارج شدن منطقه از بافت فرسوده و تقویت سرمایه گذاری دانست. 

   سرانه باالی فضای سبز در منطقه12 
  وی با بیان اینکه 306هکتار وسعت فضای سبز و سرانه باالی فضای سبز باوجود 
10پارک محلی بزرگ، بالغ بر 21مترمربع اســت، ضرورت احداث مخزن پساب 
شهرک نگین با وسعت هزارمتر مربع و 60میلیاردریال اعتبار را مطرح کرد و گفت: 

آب حاصل را می توان به آبیاری فضای سبز منطقه اختصاص داد.
رسالت با اذعان به پتانسیل خوبی که در منطقه برای سرمایه گذاری و مشارکت 
وجود دارد، استقبال از ســرمایه گذاران، تســهیل در صدور پروانه و امتیازهای 
دیگری به لحاظ چشم انداز آینده منطقه 12 شــهرداری اصفهان را عنوان کرد و 
افزود: شعار ما در منطقه، نگین توسعه و سرمایه گذاری است و پذیرای سرمایه 

گذاران هستیم. 

   برنامه های فرهنگی و افزایش شورونشاط اجتماعی
مدیرمنطقه12 شــهرداری اصفهان در زمینه فرهنگی اجتماعــی از اجرای 120 
برنامه در دهه والیت و جشــن ها و مراســم دیگری در مناسبت های مختلف 
در وســط محالت خبــرداد و سیاســت کلی شــهرداری در حــوزه فرهنگی را، 
مشــارکت با مردم، افزایش شور و نشــاط اجتماعی، آموزش های فرهنگی در 

فرهنگسراها، محرومیت زدایی و توسعه عدالت محوری بیان کرد.  وی به موضوع 
توانمندسازی با همکاری مساجد منطقه و برنامه هایی برای کودکان و نوجوانان و 
یادواره شهدا پرداخت و افزود: 440میلیون تومان کمک هزینه عمرانی به مساجد 

اختصاص یافته است. 

    ضرورت انتقال شهرک صنعتی امیرکبیر به علویجه
وی در صحبت از سیاست های محله محوری شورای شــهر اصفهان، تاکید بر 
اجرای پروژه های محله محوری در مناطق کمتر برخوردار را یادآور شــد و گفت: 
در محمودآباد و عاشــق آباد به عنوان مناطق شاخص منطقه 12 و دارای وسعت 
باالی بافت فرسوده، اقدامات محله محوری خوبی انجام گرفته است. چنانچه، 
برای محمودآباد با وســعت 81هکتار دارای اراضی کشــاورزی، استقرار کارگاه 
های سنگ، بودجه مصوب شــده و تاکنون نیز 850میلیون تومان به بازسازی 
منطقه اختصاص یافته اســت. ضمن آنکه پروژه های دیگری ازجمله بهسازی 
پارک محمودآباد تا پایان سال اجرا می شود. به گفته علی اکبر رسالت، به دلیل 
مشــکالت زیســت محیطی و کارگاه های صنعتی در محمودآباد، استانداری و 
دادگستری ورود کرده اند و باید طبق رای دیوان، محدوده این منطقه مشخص 
شود. همچنین، الزم است شــهرک صنعتی امیرکبیر به علویجه انتقال یابد که 
مستلزم همکاری بیشتر اداره های راه و شهرسازی و راهداری و فراهم کردن بستر 
مناسب است. وی، توقف ماشین های سنگین را موجب خسارت به زیرسازی 

آسفالت، ایجاد شیب در خیابان، آلودگی و دیگر مشکالت تردد بیان کرد. 

   علی آباد کلنگان فاز دو وسه ندارد
مدیرمنطقه 12 شــهرداری اصفهان درباره وضعیت زمین های علی آباد کلنگان 
اظهار کرد: مشکالت این منطقه به دلیل مالکان زیاد با خرید زمین ها از ارتش، 
بعد از 50 سال حل شــد. اکنون هفتادهکتار آماده اســت  و با همکاری تعاونی 
ارتش، اقدامات خوبی برای ساماندهی درحال انجام و اسناد مالکیتی نیز درحال 
بررسی است. وی توصیه کرد: همه افراد دارای زمین، به تعاونی ارتش مراجعه 
کنند و با ارائه معرفی نامه به شهرداری منطقه 12، برای صدور پروانه اقدام کنند.

علی اکبر رسالت تاکید کرد: علی آباد کلنگان، فاز دو و سه ندارد و متاسفانه، عده 
ای سودجو با عنوان جعلی فاز دوم و سوم، سندهای جعلی و فاقد اعتبار، زمین 

های خارج از محدوده را به مردم 
فروخته اند که کامال تخلف اســت. مردم باید قبل از هرگونه خرید و فروش، با 

تعاونی مسکن ارتش و سپس شهرداری هماهنگی کنند.

بعد از موافقت مجلس شورای اسالمی با ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از 
فوالد مبارکه اصفهان این شــرکت در بیانیه ای برای انجام هرگونه همکاری 

جهت رسیدگی به تخلفات صورت گرفته، اعالم آمادگی کرد.
در نشست علنی سه شــنبه 25 مرداد ماه مجلس شورای اسالمی گزارش 
نهایی کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با 168 رای موافق، 
13 رای مخالف و چهــار رای ممتنع از مجمــوع 212 آرای ماخوذه با ارجاع 
گزارش تحقیق و تفحــص از فوالد مبارکه اصفهان به قــوه قضاییه موافقت 
کردند.شــرکت فوالد مبارکه درباره گزارش تحقیق و تفحص از این شرکت 
بیانیه ای صادر کرد که متن آن به شــرح زیر اســت:»ان الحسین مصباح 

الهدی و سفینة النجاة. 
حضرت اباعبدا... الحســین )ع( و یــاران با وفایش با نثــار جان خویش 
چراغ هدایتی جاودانه در طول تاریخ روشــن کردند. پیــام نهضت جاودانه 
عاشــورا ضرورت بصیرت، حق طلبی و  مبارزه با فســاد و گمراهی اســت.

با روی کار آمــدن مجلس انقالبــی و دولــت مردمی، چــراغ امید در دل 
مردم حق طلب ایــران فروزان تر شــد. نمایندگان برآمــده از تفکر انقالبی 

مردم از بدو شــروع بــه کار مجلــس یازدهم اهتمــام ویژه بــه پیگیری 
 انتظارات عدالت طلبانه و فســاد ســتیز رهبری معظم انقالب و ملت عزیز

 داشته اند.
طرح تحقیق و تفحــص از فوالد مبارکه یکی از اولیــن اقدامات این نهاد در 
حوزه نظارتی بود که بــا رای باال مورد تایید قرار گرفــت و در ماه های پایانی 
دولت ســابق به انجام رســید.امروز که پس از ماه ها تالش، گزارش پایانی 
این فرآیند در صحن علنی مجلس شــورای اســالمی قرائت شده و با رای 
نمایندگان محترم به دســتگاه قضایی ارجاع شــد، ضمن اعالم سپاس از 
دقت نظر نماینــدگان محترم به اهمیت نقش این شــرکت در اقتصاد ملی 
و ضــرورت دور کردن هرگونه زنگار ناشــی از اشــتباه و تخلــف، آمادگی و 
 همکاری الزم خود را در راســتای رفع ابهامات و برخــورد قاطع با متخلفان 

اعالم می کنیم.
امید است با انجام اقدامات مناسب و بهره مندی از تجربه ارزشمند تحقیق 
و تفحص، این شرکت بزرگ که مولود نظام مقدس جمهوری اسالمی و موثر 
در مسیر اقتصاد مقاومتی و مملو از کارکنان شریف و تالشگر است، همچنان 

با قوت و صالبت به پیش برود.«

مدیر آبفای منطقه پنج شهر اصفهان از اجرای خط آبرسانی در خیابان امام 
خمینی )ره( به طول 640 متر و قطــر 400 میلی متر چدن داکتیل و فوالدی 

خبر داد.
مهدی فتحیان با بیان این که این عملیات اســت با هزینــه ای بالغ بر 36 
میلیارد و 610 میلیون ریال به منظور تقویت فشــار آب در خیابان های رباط، 
کساره و شهید باهنر انجام شده اســت، خاطرنشان کرد: این عملیات که از 
اردیبهشت سال جاری آغاز و با پیشــرفت 95 درصدی همراه بوده تا پایان 

مرداد ماه تکمیل و در مدار بهره برداری قرار خواهد گرفت.
وی از تجهیز پنج حلقه چــاه و دو والو 1000 و 800 میلی متر در ســطح این 
منطقه به سامانه تله متری خبر داد و خاطرنشان کرد: این عملیات به منظور 
هوشمند سازی و مدیریت شــبکه انتقال وتوزیع آب و چاه های سطح آبفا 
منطقه پنج انجام شده و هوشمندسازی ســه چاه و پنج حوضچه دیگر نیز 

در دست اقدام است.
مدیر آبفای منطقه پنج شهر اصفهان درباره احداث ایستگاه پمپاژ فاضالب 
محمود آباد گفت: این ایســتگاه پمپاژ به منظور انتقال فاضالب روســتای 
محمود آباد به تصفیه خانه فاضالب شاهین شهر در زمینی به مساحت 1200 

متر مربع با هزینه ای بالغ بر 100 میلیارد تکمیل و آماده بهره برداری است.

به گزارش روابط عمومــی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای اســتان اصفهان، در 
راستای گسترش دانش فنی و اســتفاده از ظرفیت های طرفین جهت تربیت 
نیروی کار متخصص، تفاهم نامه گســترش آموزش های کاربردی فی ما بین 
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان به مدیریت آرش اخوان طبسی 

و شرکت احیاگران قلب صنعت آسیا به مدیریت محسن کریمیان منعقد شد.
آرش اخوان طبسی مدیر کل استان، اهداف این تفاهم نامه را آموزش و ترویج 
استفاده از تکنولوژی در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی، آموزش کشت علوفه به 
روش هیدروپونیک با صرفه جویی 95 درصــد در منابع آب، همکاری نظام مند 
و نهادینه ما بین طرفین تفاهم نامه به جهت برنامه ریــزی و اجرای دوره های 
آموزشــی عمومی و تخصصی مهارتی مورد نیاز کارجویان و شاغلین در راستای 
ارتقای سطح توانمندی شاغلین، صیانت از نیروی انسانی، ماندگار شغل مطابق با 
استانداردها و آیین نامه های اداره کل، اجرای طرح آموزش دوگانه )تلفیق آموزش 
در محیط کارگاههای آموزشــی اداره کل و آموزشی در محیط کارگاهی شرکت با 
استفاده از ظرفیت دســتورالعمل مهارت آموزی در محیط واقعی کار(، اعطای 
مجوز آموزش بین کارگاهی به شــرکت و ... عنوان کرد.گفتنی است؛ این تفاهم 
نامه در 9 ماده و 2 نسخه به مدت یک سال شمسی به امضا طرفین رسیده است.

مجمع عمومی عادی صاحبان ســهام آبفای اســتان اصفهان با حضور مسعود 
خشــایی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آبفای کشور و 
نماینده رییس مجمع عمومی و صد در صد صاحبان ســهام برگزار شد و صورت 

های مالی سال 1400 به تصویب رسید.
مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان به 
ریاست مسعود خشایی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی 
آبفای کشور، حســین اکبریان رییس هیئت مدیره و مدیر عامل آبفای استان 
اصفهان و ســایر اعضای هیئت مدیره، نماینده اســتانداری اصفهان و ســهام 

شهرداری ها، معاونین و مدیران مرتبط در محل این شرکت برگزار و پس از بحث 
و بررسی صورت های مالی منتهی به 1400/12/29 شرکت آبفای استان اصفهان، 
گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی شــرکت قرائت و با توجه به گزارش مقبول 

ارائه شد.
خشایی در پایان جلسه عملکرد شرکت آب و فاضالب استان اصفهان را خوب و 
مناسب اعالم کرد و افزود: از رییس و اعضای هیئت مدیره، معاونین، مدیران و 
پرسنل زحمتکش شرکت تشکر و قدردانی می کنم، چراکه عمکرد آنها منجر به 

ارائه گزارش مطلوب به مجمع عمومی بوده است.

مدیرمنطقه12 شهرداری اصفهان در جمع خبرنگاران مطرح کرد:

منطقه 12 ؛ نگین توسعه و سرمایه گذاری

در راستای گسترش دانش فنی و استفاده از ظرفیت های طرفین جهت تربیت نیروی کار متخصص صورت پذیرفت؛ اعالم آمادگی فوالد مبارکه اصفهان برای همکاری با قوه قضاییه

 انعقاد تفاهم نامه فی مابین اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان 
و شرکت احیاگران قلب صنعت آسیا

به منظور تقویت فشار آب در خیابان های رباط، کساره و شهید باهنر انجام شد؛

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت آب و فاضالب استان اصفهان برگزار شداجرای خط آبرسانی خیابان امام خمینی )ره( به طول 640 متر
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