
مهران زینلیان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان خبر داد که مصوبات سفر رییس جمهور به اصفهان ابالغ شده است. به گفته زینلیان؛ اختالف هایی 
درخصوص آب میان اصفهان و تهران وجود داشت که به نفع اصفهان برطرف شده است

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی                           

پنجشنبه  3  شهریور  1401  
27   محرم   1444

25    آگوست   2022
 شماره 3609      

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

7

8

 آغاز رزمایش مشترک تخصصی پهپادی 
ارتش با محوریت استان اصفهان

7

 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از ابالغ مصوبات سفر 
رییس جمهور خبرداد؛

بسم ا...

مدیر منطقه سه شهرداری: 

 خانه کودک و نوجوان
  تا پایان سال 1402 

افتتاح می شود

معاون حمل ونقل اداره کل راهداری 
استان اصفهان:

بلیت فروشی اربعین از 
چند روز آینده آغاز می شود

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
خبرداد:

بهره برداری از 34  طرح تعاونی 
در اصفهان در هفته دولت

8

5

3

7

ایراندوست، سرمربی 
سپاهان شد

3

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی 
اصفهان و حومه مطرح کرد:

هزینه 150 میلیارد 
تومانی برای خط چهارم 

BRT اصفهان

رنا
 ای

س:
عک

مهلت تحويل اسناد به دِبيرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 13:00 روز شنبه به تاریخ 1401/06/19
تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1401/06/20

دريافت اسناد : سايت اينترنتی
WWW.abfaesfahan.ir  شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا:  36680030-8- 031

)  داخلی 334  (

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان از بهره برداری هشت طرح مرتبط 
با آب و فاضالب استان اصفهان به مناسبت هفته دولت خبر داد.حسین اکبریان 
گفت: اصالح شبکه روستای بتلیجه بویین میاندشت، اجرای خط انتقال ۶ روستای 
شمال شهرســتان دهاقان به خط آبرسانی دهاقان، آبرســانی به ۲ روستای دره 
مهدیقلی و ونک علیا چادگان و آبرسانی به مورچه خورت و نواحی جمعیتی مجاور 
آن درشهرستان شاهین شــهر شماری از طرح های مورد اشــاره است.وی اضافه 
کرد: اصالح و توسعه شبکه کلهرود شاهین شهر، آبرسانی به روستای کی کوهپایه، 
تامین آب و آبرسانی به روستای نسار اسکندری شهرستان فریدن و اصالح و توسعه 

شبکه آب روســتایی منطقه بادرود دیگر پروژه های هفته دولت امسال را تشکیل 
می دهد.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان با بیان اینکه طرح های یاد شده 
به سبب آبرسانی پایدار به ۱۶ روســتا نیز انجام می شود، خاطرنشان کرد: بیش از 
چهار هزار و ۳۰۰ خانوار و در مجموع حدود ۱۳ هزار نفر از اجرای طرح های فوق منتفع 
می شوند.اکبریان ادامه داد: افزون بر ۳۸ میلیارد تومان برای طرح ها هزینه شده 
که بیشتر آن ها اعتبارات عمرانی و یک پروژه هم عمرانی و جاری بوده است.دوم تا 
هشتم شهریور به عنوان »هفته دولت« نام گذاری شده است. شرکت آب و فاضالب 

اصفهان، یکصد شهر و ۹۴۸ روستای استان را تحت پوشش دارد.

سرپرســت اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان گفت:کتابداران عالوه 
بر عضویت، امانت و فعالیت هــای فرهنگی در کتابخانه هــا باید فرهنگ کتاب 
خوانی را ترویج دهند.حجت االســالم رمضانعلی معتمدی در مراســم افتتاح 
جشــنواره اهدای کتاب و رونمایی از مسابقه سراســری کتاب خوانی »داروی 
درد؛ حاج قاسم« اظهار کرد: این جلســه به خاطر جایگاه و اهمیت کتاب برگزار 
شده است؛ در قرآن هم آیات زیادی درباره جایگاه کتاب و نوشتن داریم و موضوع 
تفکر و اندیشه در اسالم بســیار مورد توجه قرار گرفته است.وی با بیان اینکه در 
روایت اشاره شده، یک ســاعت تفکر بهتر و ثواب آن بیشــتر از ۷۰ سال عبادت 
است، افزود: به دنبال این هستیم که فرهنگ مطالعه، اندیشه و کتاب خوانی را در 
جامعه گسترش دهیم به نحوی که کتاب در سبد نیاز های خانواده قرار بگیرد؛ باید 
برنامه ای ریخته شود که به جای استفاده مداوم از تلویزیون و گوشی، خانواده ها 
در روز، زمانی را به طور مشــترک به مطالعه اختصاص دهند که این موضوع به 
یک فرهنگ عمومی نیاز دارد.معتمدی با اشاره به اینکه برای ترویج کتاب خوانی 

باید روی خانواده ها ســرمایه گذاری شود، خاطرنشــان کرد: کتابداران عالوه بر 
عضویت، امانت و فعالیت های فرهنگی در کتابخانه ها باید فرهنگ کتاب خوانی 
را ترویج دهند که در این راستا یکی از اهداف جشــنواره اهدای کتاب، حساس 
کردن جامعه برای کتاب خواندن و مطالعه است؛ بهترین کتاب قرآن، نهج البالغه 
و صحیفه سجادیه است که باید روی آن ها برنامه ریزی شود.سرپرست اداره کل 
کتابخانه های عمومی استان اصفهان با بیان اینکه ظرفیت مردمی در همه حوزه ها 
ظرفیتی نامحدود است ،عنوان کرد: انسان باید به دنبال کسب علم و کتاب خوانی 
باشد که این هم نوعی عبادت است؛ این جشنواره جامعه را مسئولیت دار می کند 
تا در اهدای کتاب به کتابخانه ها مشارکت ویژه ای داشته باشند.وی تصریح کرد: 
به دنبال برگزاری جشنواره اهدای کتاب در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۳۰ هزار کتاب و در 
سال های بعد به ترتیب ۱۳۷ هزار و ۲۰۶ هزار کتاب به کتابخانه ها اهدا شد و امسال 
هم همه مردم می توانند به کتابخانه ها در این امر مهم کمک کنند؛ هدف گذاری ما 

برای سال ۱۴۰۱، اهدای ۵۰۰ هزار کتاب به کتابخانه هاست.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان از بهره برداری 
و افتتاح ۱۹ طرح در حوزه گردشگری در استان اصفهان و هم زمان با گرامیداشت 

هفته دولت خبر داد.
علیرضا ایزدی با اعالم این مطلب گفت: »خوشبختانه با توجه به هماهنگی های 
به عمل آمده و فعالیت قابل قبول بخش خصوصی در زمینه توسعه زیرساخت های 
گردشگری در سطح استان اصفهان، امسال و هم زمان با گرامیداشت هفته دولت، 

۱۹ طرح گردشگری در پهنه استان افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.«
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اســتان اصفهان ادامه داد: 
»این طرح ها شــامل افتتاح ۷ اقامتگاه سنتی است که در شــهر اصفهان یک 
اقامتگاه سنتی با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیون ریال توسط بخش خصوصی 
و با میزان اشتغال ۱۵ نفر مســتقیم و ۷۵ نفر غیرمستقیم، در شهر نطنز نیز یک 
اقامتگاه سنتی با اعتباری بالغ بر ۵۶۰ هزار میلیون ریال و اشتغال ۴۹ نفر به صورت 
مستقیم و ۱۹۵ نفر به صورت غیرمستقیم و همچنین ۵ اقامتگاه سنتی دیگر نیز در 
شهر کاشان جمعا با اعتباری بالغ بر ۵۶۰ میلیون ریال و اشتغال ۴۹ نفر مستقیم 
و ۱۹۵ نفر غیرمستقیم از جمله طرح هایی هستند که در این هفته به بهره برداری 

خواهند رسید.«
وی افزود: »در حوزه اقامتگاه بوم گردی نیز ۶ اقامتگاه بوم گردی در استان اصفهان 
به بهره برداری خواهد رسید که شــامل یک اقامتگاه سنتی در شهرستان نطنز با 
اعتباری بالغ بر ۶ هزار میلیون ریال و اشــتغال ۷ نفر به صورت مستقیم و ۲۵ نفر 
غیرمستقیم، یک اقامتگاه بوم گردی در شهرســتان فالورجان با اعتباری بالغ بر 
۳ هزار میلیون ریال و اشتغال ۳ نفر مستقیم و ۸ نفر غیرمستقیم، در شهرستان 

سمیرم  ۲ اقامتگاه بوم گردی با اعتباری بالغ بر ۱۰ هزار میلیون ریال و اشتغال ۴ 
نفر مستقیم و ۱۵ نفر غیرمستقیم و همچنین شهرستان آران و بیدگل ۲ اقامتگاه 
بوم گردی با اعتباری بالغ بر ۲۱ هزار میلیون ریال و اشتغال ۱۸ نفر مستقیم و ۳۵ 

نفر غیرمستقیم می شود.«
ایزدی تصریح کرد: »از دیگر طرح هایی که در این هفته افتتاح می شود می توان به 
۲ خانه بوم گردی در شهر کوهپایه جمعا با اعتباری بالغ بر ۴۵۰ هزار میلیون ریال و 
اشتغال مستقیم ۹ نفر و اشتغال ۴۰ نفر به صورت غیرمستقیم، در شهرستان نطنز 
یک مورد سفره خانه سنتی بااعتباری بالغ بر ۶ هزار میلیون ریال و ۸ نفر اشتغال 
مستقیم و ۴۰ نفر اشتغال غیرمستقیم، در شهرســتان مبارکه یک مورد افتتاح 
مجموعه گردشگری کشاورزی با اعتباری بالغ بر ۲۰۰۰میلیون ریال و ۶۰ نفر اشتغال 
مستقیم و ۱۵۰ نفر اشــتغال غیرمستقیم، در شهرستان ســمیرم بهره برداری از 
مجموعه گردشگری طبیعت گردی با اعتباری بالغ بر ۵هزار میلیون ریال و اشتغال 
۳ نفر مستقیم و ۱۰ نفر غیرمستقیم و همچنین یک مورد مجموعه اقامتی پذیرایی 
در این شهرستان با اعتباری بالغ بر ۹۰ هزار میلیون ریال و ۷ نفر اشتغال مستقیم 

و ۱۵ نفر اشتغال غیرمستقیم اشاره کرد.«
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی استان اصفهان تاکید کرد: 
»تمام این طرح ها با همکاری و سرمایه گذاری بخش خصوصی به بهره برداری 
خواهد رسید و امیدوارم با توجه به پایان رکودهای ناشی از همه گیری بیماری کرونا 
و آغاز مجدد فعالیت های مربوط به حوزه گردشگری، هر چه سریع تر شاهد رونق 
بیشتر این صنعت در سطح استان و توسعه همه جانبه زیرساخت های گردشگری 

در اصفهان باشیم.«

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان خبرداد:

بهره برداری از هشت طرح آب و فاضالب در استان اصفهان

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی اصفهان:

ترویج کتاب خوانی باید روی خانواده ها سرمایه گذاری شود

همزمان با هفته دولت انجام می شود؛

بهره برداری از ۱۹ طرح گردشگری در استان اصفهان

مدیر طرح ساماندهی ناژوان اصفهان در نشست خبری با اهالی رسانه اصفهان با بیان اینکه 
900 هکتار از پارک جنگلی ناژوان در تملک مالکان است و شهرداری اصفهان تنها 300 هکتار 

این پارک را در اختیار دارد؛ از رویکرد جدید و جالب شهرداری برای این عرصه خبرداد؛ 

نوبت دوم

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايی به شرح زير را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

گام بلند برای گردشگری کشاورزی
 بازدید مدیرعامل آبفای استان اصفهان 

از خانه فرهنگ آب

مبلغ تضمين)ريال (مبلغ برآورد )ريال(محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

۴۰۱-۲-۲۰۷
عملیات بهره برداری آب 

و خدمات مشترکین 
منطقه گلپایگان

۴۹.۳۹۶.۶۷۳.۲۱۶۲.۴۶۹.۸۳۳.۰۰۰جاری

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی                          

پنجشنبه  27  مرداد  1401  
20   محرم   1444

18    آگوست   2022
 شماره 3603      

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

5

3

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

3

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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چاپ دوم

5
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 لباس فرم؛ چالش تکراری بازگشایی مدارسی که
 ساز خود را می زنند

آموزش با اعمال شاقه!
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   دردسرهای جمع آوری طالی کثیف در اصفهان؛ 
آیا شهرداری بی گدار به آب زد؟

نیت خوب، نتیجه بد!



      پولتیکو:موافقان و مخالفان احیای برجام برای رویارویی در واشنگتن آماده می شوند؛ 

ماراتن مذاکرات در ایستگاه آخر؟
پولتیکو در مطلبی به قلم »نهال طوسی« نوشت: مذاکرات احیای برجام 
همچنان ممکن است شکســت خورده یا به تعویق بیفتد. ایران به دنبال 
تغییر در نقشه راه پیشنهادی برای بازگرداندن توافق و ایاالت متحده در حال 
بررسی گزینه های مختلف است. گفته می شود، پس از یک سال گفت وگو، 
خوش بینی قابل توجهی بین طرفین وجود دارد. بنابراین نبرد در اتاق های 
فکر، تلویزیون و گفت وگوهای آرام در تاسیسات دولتی بار دیگر سخت تر 
می شود. اسراییل، دولت خارجی که به شــدت مخالف توافق هسته ای 
است، هفته آینده مشــاور امنیت ملی خود را به واشــنگتن می فرستد تا 
نگرانی های این کشور را مســتقیما با کاخ سفید در میان بگذارد. در همین 
حال، مقامات اسراییلی با مراجعه به رسانه ها و علنی کردن نگرانی های خود 
تالش خواهند کرد به بایدن و دستیارانش ضربه بزنند.مقامات اسراییلی 
حتی این سوال را مطرح کردند که آیا رییس جمهور و تیمش اساسا از آنچه 
اسراییلی  »امتیازدهی« به ایران در متن پیشنهادی احیای برجام می نامد، 
خبر دارند؟ این کنایه ها باعث خشم افراد داخل و نزدیک به دولت می شود، 
کسانی که هرگونه امتیاز جدید را انکار کرده و می گویند رییس جمهور کامال 
در جریان است.یک مقام کاخ سفید که خواست نامش فاش نشود، گفت: 
»ما در حال گفت وگوهای فشرده و مداوم با اسراییلی ها درباره ایران هستیم. 
هیچ حامی بزرگ تر از جو بایدن برای امنیت اسراییل وجود ندارد«. رهبران 
اسراییل این بار احتماال نسبت به هفت ســال پیش کمتر به صورت علنی 
اعتراض کنند. در آن زمان نخســت وزیر وقت بنیامین نتانیاهو برای از بین 
بردن توافق در نشست مشترک کنگره سخنرانی کرد. دولت کنونی اسراییل 
تحت رهبری موقت یائیر الپید است و این کشور اواخر سال جاری انتخاباتی 

دیگر را پیش روی خود دارد.
اما مقامات اســراییلی یک متحد قوی در واشــنگتن دارند: کمیته روابط 
عمومی آمریکا و اسراییل. طبق گزارش ها، آیپک ده ها میلیون دالر در سال 
2015 برای از بین بردن توافق اولیه هزینه کرده اســت. سخنگوی آیپک به 
برنامه این کمیته در سال جاری به طور مســتقیم پاسخ نداد؛ اما گفت که 

این گروه »نگرانی های جدی« در مورد تالش ها برای احیای برجام دارد.
در همین حال، جی استریت، گروه چپ گرای طرفدار اسراییل، قصد دارد 
حمایت خود را برای احیای این توافق اعالم کند. دیالن ویلیامز، معاون ارشد 
گروه می گوید: ابتدا نقشه راه احیای برجام را بررسی می کنیم و اگر چیزی 

باشد که انتظار داریم، »یک کمپین کامل آماده راه اندازی داریم.«
او گفت که این کمپین شامل همه چیز از تماس های تلفنی گرفته تا تبلیغات 
در رسانه های اجتماعی می شود. هدف این کمپین عمدتا دموکرات های 
میانه رو اســت که برخی از آنهــا از توافق در ســال 2015 حمایت نکردند و 
قانون گذاران جدیدی که ممکن است مواضع شان هنوز مشخص نباشد. 

توافق سال 2015 با ایران بســیاری از تحریم های اقتصادی آمریکا و بین 
المللی علیه ایران را در ازای محدودیت های شدید برنامه هسته ای تهران لغو 
کرد.دونالد ترامپ، رییس جمهور وقت آمریکا، در سال 2018 این توافق را لغو 
کرد و گفت این توافق از نظر زمانی بسیار محدود بوده است. او تحریم های 

اولیه را مجددا اعمال و تحریم های جدیدی را نیز اعمال کرد. 
همزمان با انجام مذاکرات برای بازگرداندن توافق، ایران به آدم ربایی و سوء 
قصد علیه آمریکایی ها از جمله جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی در 
دوران ترامپ متهم شده است. مقامات آمریکایی همچنین در حال بررسی 
این موضوع هستند که آیا ایران نقش مستقیمی در حمله اخیر به سلمان 

رشدی، داشته است.
مایکل سینگ، تحلیلگر موسسه واشــنگتن برای سیاست خاور نزدیک، 
می گوید این تحوالت حس واقع گرایی بیشتری را در مقایسه با سال 2015 
ایجاد کرده اســت، در آن زمان برخی از حامیان توافق امیدوار بودند برجام 

باعث تغییرات بزرگ تری در سیاست خارجی ایران شود.
سینگ که مدت ها به توافق بدبین بود، می گوید: »دولت اکنون واقع گراتر 
است. فکر می کنم آنها اشــتیاق کمتری دارند. نمی شنوید بگویند این امر 
روابط ایاالت متحــده و ایران را متحول می کنــد. بلکه معتقدم می گویند 

این تنها گزینه ماســت.«در سال 2015، اوباما و دســتیارانش کمی عقب 
نشسته و رسانه های اجتماعی و سنتی را تحت فشار گذاشتند تا آنچه را که 
آنها به عنوان بخش مهمی از میراث سیاســت خارجی خود می دانستند، 
پیش ببرند. دولت بیش از 100 بین اوباما و قانونگذاران جلســه برگزار کرد 
و در نهایت، تیم اوباما از حمایت کافی در میان دموکرات های سنا برخوردار 
شد و جمهوری خواهان نتوانستند در تالش برای متوقف کردن این توافق، 
موفق شوند.یکی از دالیلی که ممکن اســت این بار در کنگره مطرح شود 
این است که قانونی در سال 2015 تصویب شد که به آنها قدرت می دهد هر 
گونه توافقنامه ای با ایران را بررســی کند. قانونگذاران استدالل کرده اند که 
قانون بازنگری توافق هسته ای ایران یا اینارا، به کنگره این حق را می دهد که 

»توافق برای بازگرداندن توافق« را بررسی کند.
مقامات دولت بایدن در ابتدا با این تفســیر مخالفت کردند، اما در نهایت 
موافقت کردند هر توافقی که در وین به دست می آید را به کنگره اعالم کنند. 
گفت وگوها بین ایران و آمریکا غیرمستقیم بوده و مقامات اروپایی نقش 
میانجی را ایفا می کنند. یکی از سازمان های مخالف این توافق بنیاد دفاع 
از دموکراســی ها بود. اندیشــکده ای جنگ طلب که مدت هاست با توافق 

هسته ای مخالفت کرده است.

گیشه
پنجشنبه 3 شهریور 1401 / 27 محرم 1444 / 25 آگوست 2022 / شماره 3609

نمایندگانی که گزارش غلط درباره فوالدمبارکه را منتشر کردند، 
پیدا کنید

روزنامه همشهری در سرمقاله خود نوشــت: چند روز است رسانه های اهریمنی بهانه ای پیدا کرده اند 
برای متهم کردن جمهوری اســالمی به فسادســازمان یافته. مبنا را هم گــزارش تحقیق و تفحص از 
تخلفات فوالدمبارکه قرار داده اند. عده ای نیز در داخل ساده اندیشانه ویا مغرضانه خط خبری خناسان 
رسانه ای غرب را دنبال کردند. گزارش هیئت تحقیق و تفحص به صورت علنی منتشر شد؛ چرا؟ ثمره این 
انتشار علنی چه بود؟ رییس هیئت تحقیق و تفحص گفته است از انتشار علنی گزارش بی خبرم و آن را 
تایید نمی کنم. آیا عذر بدتر از گناه نیست؟ کدام نماینده یا نمایندگانی دچار چنین خطای نابخشودنی 
شدند؟ نهاد نظارتی مجلس کجاست؟ گزارشی که در حد یک ارزیابی کارشناسی است و باید به دادگاه 
ارجاع شود تا مورد قضاوت محکمه قرار بگیرد چرا باید در دسترس رسانه های اهریمنی قرار بگیرد تا 

بر سر انقالب و کشور آتش بریزند؟
 

عضو مجمع تشخیص مصلحت: 

 وقتی نمی گذارید مردم کاندیدا داشته باشند اعتمادشان
 کم می شود

عضو مجمع تشخیص مصلحت در گفت وگو با روزنامه شرق اظهار داشت:اعتماد زمانی به وجود می آید 
که دولت و حاکمیت مردم را در همه مسائل مشارکت دهند. شما وقتی اجازه نمی دهید مردم مشارکت 
سیاسی و فرهنگی داشته باشند و حتی اجازه نمی دهید در انتخابات ها کاندیدای خودشان را داشته 
باشند، طبیعی اســت که به مرور زمان آن اعتمادی که از اول انقالب بین مردم و دولت وجود داشت، 
کاهش پیدا کند. در زمان جنــگ وضعیت اقتصادی خیلی بدتر از االن بــود یعنی اکثر کاالها موجود 
نبود و بقیه هم کوپنی بودند. با این حال مشکالت کنونی در ایران وجود نداشت برای اینکه یک رابطه 
دوستانه و اعتمادساز بین دولت و ملت وجود داشت. متاســفانه به مرور زمان به دلیل عملکردهای 
اشتباه، سوءاستفاده ها، دروغ  و اختالس  آن رابطه اطمینان بخش خدشه دار شد و اعتماد مردم از بین 
رفت. در نهایت مجموعه این عوامل باعث شد که موتور اصلی توسعه یعنی همان »سرمایه« به خارج 

از کشور منتقل شود.
 

روزنامه جوان:

  اینکه برجام طبق نظر روحانی و ظریف پیش نرفته،
 تقصیر رهبری است؟

روزنامه جوان نوشت: سید حسین موســویان، از اعضای تیم مذاکرات هســته ای دولت اصالحات 
که هم اکنون ساکن امریکاست، اخیرا در نشستی در دوحه گفته که »بعد از خروج ترامپ از برجام و 
پیروی اروپا از تحریم های آمریکا علیه ایران، مقام معظم رهبری اعالم کردند که نباید امید و اعتمادی 
به اروپا داشــت. در حقیقت اعالم عدم اعتماد به آمریکا و اروپا، میخی بر تابوت روابط عادی ایران و 
غرب است!« موســویان یک دیپلمات بوده و خود را در حوزه سیاست خارجی صاحب نظر می داند، با 
این حال در اظهاراتی عجیب، میخی بر تابوت این روابط را کار ایران می داند! آیا غربی ها جای خالی بر 
تابوت روابط عادی ایران و غرب گذاشته بودند که ایران بخواهد میخی بزند؟!... وزارت خارجه مجری 
سیاست های کلی نظام در حوزه سیاست خارجی اســت، اما اینکه چگونه این سیاست ها را اجرا کند، 

برعهده دولت متبوع آن است.
آن زمان که فکر می کردند برجام موفق می شــود، روحانی می گفت همه مســئولیت مذاکرات با من 
اســت، حال اگر امور آن طور که موســویان و رفقایش در دولت روحانی انتظار داشتند، پیش نرفته و 
به در بسته خورده اند، باید مسئولیت پذیر باشــند و نتیجه اقدامات خود را بپذیرند، نه اینکه مسائل را 

تقصیر رهبری بیندازند.

اردوغان: 

کریمه، بخش جدایی ناپذیر اوکراین است
»رجب طیب اردوغان« رییس جمهور ترکیه گفت که بازگشت شبه جزیره کریمه به اوکراین که بخشی 
جدایی ناپذیر از این کشــور بوده، از الزامات حقوق بین الملل اســت.وی در ادامه سخنانش گفت: 
»حمایت از حق حاکمیت اوکراین و وحدت سیاسی و جغرافیایی این کشور فقط برای منطقه مهم 
نبوده بلکه برای امنیت بین الملل نیز مهم است«.از سوی دیگر، »ولودیمیر زلنسکی« رییس جمهور 
اوکراین کنفرانس بین المللی کریمه را سه شــنبه )2۳ اوت( افتتاح کرد و در این مراســم گفت که 
کی یف حاکمیت اوکراین را بر این منطقه الحاق شده به روسیه باز می گرداند.طی هفته های اخیر 
چند انفجار مهیب در برخی پایگاه های روسیه در کریمه اتفاق افتاده و مقام های اوکراینی ادعاهایی 
را در خصوص این منطقه مطرح کرده اند. جمعه )1۹ اوت( در پی وقوع سومین انفجار در پایگاه های 

نظامی روسیه در کریمه، یک مقام اوکراینی گفت این شبه جزیره به اوکراین برمی گردد.
 

وزیر دفاع اسراییل: 

 تمام تالش خود را برای تاثیرگذاری بر توافق هسته ای 
به کار خواهیم بست

»بنی گانتز« وزیر دفاع رژیم صهیونیســتی از تماس این رژیم با واشــنگتن و کشــورهای منطقه 
درباره مذاکرات احیای توافق هســته ای ایران خبر داده است.وی گفت: »تمام تالش خود را برای 
تاثیرگذاری بر توافق به کار خواهیم بســت و هرگز طرفی در هیچ توافقی نخواهیم بود.«وزیر دفاع 
رژیم صهیونیستی در ادامه لفاظی های خود گفت: »آزادی عمل خود برای هرگونه اقدام نظامی علیه 
ایران در صورت نیاز را حفظ خواهیم کرد.«وی افزود: »اسراییل می داند چگونه از آزادی عمل خود 

در صورت ضرورت، محافطت کند«.
 

زلنسکی:

 آماده انجام مذاکرات آتش بس با روسیه نیستیم
رییس جمهور اوکراین در سخنرانی گفت که این کشــور آماده انجام مذاکرات آتش بس با روسیه 
نیست.»ولودمیر زلنسکی« در ادامه ســخنانش گفت: »نمی خواهیم تجربه منفی توافقنامه های 
مینسک را که به دست رفتن بخشی از کشورمان منجر شــد، تکرار کنیم«.از سوی دیگر ولودیمیر 
زلنسکی، کنفرانس بین المللی کریمه را سه شــنبه )2۳ اوت( افتتاح کرد و در این مراسم گفت که 
کی یف حاکمیت اوکراین را بر این منطقه الحاق شده به روسیه باز می گرداند.به گزارش خبرگزاری 
رویترز، وی مدعی شد: برای غلبه بر تروریســم، پیروزی در مبارزه با تجاوز روسیه ضروری است. 

آزادسازی کریمه ضروری است. این احیای نظم و قانون جهانی خواهد بود.
 

اسپوتنیک: 

بوی گاز، نظامیان فرانسوی را به یمن کشاند
به نقل از اسپوتنیک، »ابوبکر القربی«، وزیر خارجه سابق یمن اعالم کرد که گروهی از نیروهای نظامی 
فرانسه وارد بندر بلحاف در جنوب استان شبوه در حدود 2۳0 مایلی شرق عدن شدند. منابع غربی گفته اند 
که هدف از ورود این نیروها تامین امنیت تاسیسات مهم صادرات گاز طبیعی مایع )LNG( در آنجاست.

القربی از سال 2001 تا سال 201۴ به عنوان وزیر امور خارجه یمن مشغول به کار بوده است و در خبر خود 
درباره ورود نیروهای فرانسوی به یمن گفت: زمینه سازی ها برای صادرات گاز از تاسیسات بلحاف یمن 
با توجه به افزایش شدید قیمت گاز بین المللی و کاهش گاز ورودی روسیه به اروپا در حال انجام است.
تاسیسات گاز »ال ان جی« یمن در بلحاف از ســال 200۶ وارد مدار تولید شد و در آوریل 2015، یک ماه 
پس از حمله ائتالف متجاوز عربستان سعودی به یمن از کار افتاد و از آن زمان غیرفعال باقی مانده است. 

خبر روز

معاون دفتر رییس جمهور:

 آمریکا پیشنهاد داد که سپاه 
از فهرست تروریسم خارج 

شود؛ در عوض، ایران قاتلین 
حاج قاسم را فراموش کند؛ 

ما گفتیم »نه«
معاون سیاســی دفتر رییس جمهور در توئیتر 
نوشــت: خارج کردن سپاه از لیســت ترور )نه 
تحریم( پیشــنهاد آمریکا به دولــت قبل بود. 
آمریکا بار دیگر پیشنهاد داد که سپاه از فهرست 
تروریسم خارج شود و در عوض آن، ایران قاتلین 
حاج قاســم را فراموش کند. ایران گفت »نه«. 
آمریکا سه بار دیگر پیشنهاد هایی برای امنیت 
نیروهایش داد. ایران همــه را رد کرد و آمریکا 
نهایتا پا پس کشید.معاون سیاسی دفتر رییس 
جمهوربا بیان اینکه خارج کردن سپاه از لیست 
ترور )نه تحریم( پیشنهاد آمریکا به دولت قبل 
بود تا ایران را وادار به پذیرش مذاکرات منطقه 
ای و موشکی کند به این پرسش که چرا سپاه از 
فهرست تروریسم خارج نشد، پاسخ داد.محمد 
جمشیدی در توئیتر نوشت: خارج کردن سپاه از 
لیست ترور )نه تحریم( پیشنهاد آمریکا به دولت 
قبل بود تا ایــران را وادار بــه پذیرش مذاکرات 
منطقه ای و موشــکی کند. آمریــکا می گفت 
بدون مذاکره منطقه ای و موشــکی، بازگشت 
به توافق 2015 نیز غیرممکن اســت. تیم آقای 
رییسی این خواســته را رد کرد.آمریکا بار دیگر 
پیشنهاد داد که سپاه از فهرست تروریسم خارج 
شود و در عوض آن، ایران قاتلین حاج قاسم را 
فراموش کند. ایران گفت »نه«. آمریکا سه بار 
دیگر پیشنهادهایی برای امنیت نیروهایش داد. 
ایران همه را رد کرد و آمریکا نهایتا پا پس کشید. 

حاال چه کسی امتیاز داده؟

بین الملل من فقط نماینده جمهوری اسالمی هستم
معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: اینکه هنرمندان بگویند نماینده ما هستید، چنین موضوعی صحت ندارد. برخی از هنرمندان عالقه مند به 
یارکشی هستند، من نماینده هنرمندان نیستم، نماینده دولت جمهوری اسالمی ایران هستم و باید منویات آن را اجرا کنم.محمود ساالری افزود: معاون هنری 
نیامده است تا هنرمندی، خالف سیاست های کالن نظام جمهوری اسالمی ایران عمل کند و دولت از او حمایت کند. قرار نیست چنین اتفاقی رخ بدهد. قرار است 
سیاست های جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر مفاهیم انسانی و اســالمی در حوزه های مختلف هنری را اجرایی کنیم. اگر هنرمندی با این سیاست ها و تفکر 
عالقه مند بود، همراهی و مفاهیم اخالقی را ترویج کند، روی چشم ما جای دارد و حتما در خدمتش هستیم.ساالری افزود: اگر هنرمندی بخواهد بی اخالقی یا 
اخالق لیبرالی را ترویج کند، دلیل ندارد دولت از او حمایت کند. هر فردی که می خواهد به جمهوری اسالمی توهین کند، پولش را از همان افرادی بگیرد که به او 

می گویند توهین کند. چه ضرورتی دارد دولت از او حمایت کند؟
معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بیان کرد: پول توهین به جمهوری اســالمی ایران، از جمهوری اسالمی ایران نمی تواند تامین شود. حمایت ها 
فقط شامل جریانی از هنر است که بتواند منشور هنر جمهوری اسالمی ایران را که امام خمینی )ره( بیان کردند، تقویت کند. هر کس در این جریان و تقویت آن 

هست، حتما حمایت می شود.

یک مقام ارشد دولت آمریکا گفت »توافق نزدیک 
تر از دو هفته پیش است«، اما هشدار داد که نتیجه 
نامشخص اســت »چون برخی شــکاف ها باقی 

مانده است.«
واشنگتن پســت نوشــت: مقامات آمریکایی می 

گویند انتظار دارند تا روز چهارشنبه به 
اصالحیه های ایران روی پیش نویس پیشنهادی 
اروپا پاسخ دهند و پس از آن احتماال به دور دیگری 
از مذاکرات در وین برای نهایی کردن جزئیات توافق 

نیاز خواهد بود.
در ادامه ایــن مطلب آمده اســت: تحوالت جدید، 

از جمله تشــدید کمپین های پیام رسانی عمومی از 
سوی تهران و واشنگتن، نشــان می دهد که توافق 

ممکن است نزدیک باشد.
با وجود حرکــت رو به جلو، موانــع متعددی باقی 
مانده اســت و نقاط مورد اختالف کلیدی همچنان 
می تواند تالش ها برای احیای برجام را با مشــکل 

مواجه کند.
در واشــنگتن، دولت بایدن با مخالفت سیاســی 
قابل توجهی برای بازگشت به توافق 2015 از سوی 
دموکرات ها و جمهوری خواهان کنگره مواجه است 
که متقاعد نشده اند که این توافق در راستای منافع 

امنیت ملی ایاالت متحده است.
یک مقام ارشد دولت آمریکا گفت »توافق نزدیک 
تر از دو هفته پیش است«، اما هشدار داد که نتیجه 
نامشخص اســت »چون برخی شــکاف ها باقی 

مانده است.«

واشنگتن پست از قول مقامات دولت »بایدن«:

احتماال به دور دیگری از مذاکرات در وین نیاز خواهد بود

عکس روز  

سرکرده گروهک 
 تروریستی تندر؛ 
پای میز محاکمه

هفتمین جلسه محاکمه جمشید 
شــارمهد، ســرکرده گروهــک 
تروریســتی تندر ســه شــنبه )1 
شهریور( در شــعبه 15 انقالب و به 
ریاست قاضی صلواتی و با حضور 
مستشــار دادگاه، وکیــل متهم و 

نماینده دادستان تهران برگزار شد.

عکس: ایرنا
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معاون حمل ونقل اداره کل راهداری استان اصفهان:

بلیت فروشی اربعین از چند روز آینده آغاز می شود
معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان اصفهان گفت: برای رفع معضل 
کمبود اتوبوس بین شهری در زمان سفرهای اربعین، با ارگان هایی که ناوگان اتوبوسرانی در اختیار 

دارد، هماهنگی انجام شده است تا در این مدت خدمت رسانی کند.
محمدعلی صلواتی با بیان اینکه قیمت بلیت اتوبوس ها نســبت به اردیبهشت ماه تغییری نداشته 
، اظهار کرد: پیش بینی شــده که تعداد زائران اربعین حسینی امسال نسبت به سال ۹۸ تقریبا ۱.۵ 
برابر باشد؛ البته این موضوع با سفرهای آخر تابستان و بازگشت دانشجویان به محل های تحصیل، 

هم زمان شده است، بنابراین باید سفرهای داخلی نیز مدیریت شود.
وی افزود: در کمیته حمل ونقل ستاد اربعین اســتان، هماهنگی های الزم برای خدمت رسانی به 
مسافران و زائران اربعین با معاونت امنیتی سیاســی و مدیریت بحران استانداری، دستگاه های 
امنیتی نظامی، صنایع، سازمان صمت، ســامانه پایانه های مسافربری شــهرداری، انجمن های 
شرکت های مسافربری و سایر دستگاه های ذی ربط انجام شد.معاون حمل و نقل اداره کل راهداری 
و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان گفت: ناوگان مسافربری همه دستگاه ها، صنایع و بخش های 
نظامی موظف شدند که برای سفرهای برگشت از مرزهای چهارگانه خدمت رسانی کنند تا بهترین 
سرویس دهی به زائران امام حسین )ع( انجام شود.صلواتی اضافه کرد: در »سامانه امید« طی زمان 
صدور بلیت، کد ملی افراد وارد و واکسیناسیون آن ها کنترل می شود؛ اگر فردی واکسیناسیون انجام 
نداده باشد عمال نمی تواند بلیت دریافت کند. افراد باید حتما تست پی سی آر منفی داشته باشند. 
این اقدام از نوروز شروع شده و برای سفرهای اربعین نیز تشدید می شود.صلواتی خاطرنشان کرد: 
در اســتان اصفهان ۲,۹۰۰ ناوگان اتوبوس وجود دارد که ۴۰ درصد از آن ها وظیفه سرویس دهی به 
کارخانجات را برعهده دارند. برای رفع معضل کمبود اتوبوس بین شهری در این زمان نیز با ارگان هایی 
که ناوگان اتوبوسرانی در اختیار دارد، هماهنگی انجام شد تا این ناوگان در مدت سفرهای اربعین 
خدمت رسانی کند.وی تصریح کرد: قرار اســت مجموعه ریلی ظرفیت ناوگان خود را به ویژه برای 
مقاصد تهران، مشهد و یزد افزایش دهد تا خأل ناشی از کمبود ناوگان مسافربری در سفرهای داخلی 
جبران شود.معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان گفت: در چند 
روز آینده سایت های فروش بلیت اتوبوس برای اربعین باز خواهد شد. برخی از شرکت ها بلیت مبدأ 
تا نجف را به فروش می رسانند، البته این بلیت ها به تعداد محدود خواهد بود. برای بازگشت نیز در 

نظر داریم بلیت اتوبوس از کربال به اصفهان فروخته شود.
 

 تصویب 173 میلیارد تومان تسهیالت در جلسه کمیته
 رونق تولید استان اصفهان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: با تصویب ۱۷۳ میلیارد تومان تسهیالت 
در کمیته رونق تولید، پیش بینی می شــود برای ۴۳۰ نفر اشتغال زایی ایجاد شود.امیررضا نقش 
،معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان در حاشیه دهمین جلسه کمیته رونق تولید 
امسال عنوان کرد: در این نشست ۱۵ پرونده فعاالن اقتصادی استان با حضور نمایندگان بانک های 
صادرات، ملی و تجارت بررسی شد و تولیدکنندگان به بیان مشکالت واحد های تولیدی خود پرداخته 
و دالیل درخواست تسهیالت از بانک های مورد نظر را شــرح دادند.وی ادامه داد: در این کمیته ۱۵ 
پرونده مورد بررسی قرار گرفت و ۱۱ طرح شــامل ۹ طرح سرمایه ثابت و ۲ طرح سرمایه در گردش 

مشمول دریافت تسهیالت از بانک های عامل شدند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به اینکه در نشست اخیر کمیته رونق 
تولید ۱۷۳ میلیارد تومان تسهیالت مصوب شد، اظهار کرد: پیش بینی می شود با ارائه این تسهیالت 
برای ۴۳۰ نفر در استان اشتغال زایی ایجاد شــود همچنین این واحد های تولیدی به کسب و کار 

خود رونق خواهند داد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از ابالغ مصوبات سفر رییس جمهور خبرداد؛

بسم ا...

یک فعال اصالح طلب گفته بود: » در زمان 
آقای رییسی که به قولی کف گیر به ته دیگ 
خورده است و اعتبارات بسیار کاهش بافته ، رفتن رییس دولت به شهرستان 
ها، نوعی گفتار درمانی و هم نوایی با مردم است. در این سفرها اتفاق خاصی 

نمی افتد چرا که اعتباری نیست تا به مردم بدهند.«
با این حال استاندار اصفهان چنین اعتقادی ندارد و سفرهای استانی رییس 
جمهور را منشأ خیر و برکت و تحقق اهداف عالی برای استانی هایی چون 
اصفهان می داند. رییس دولت هم با وجود تمام انتقادات، اعالم کرد با پایان 
یافتن دور اول سفرهای استانی، دور دوم هم برای پیگیری مصوبات آغاز 
خواهدشد. این قول رییسی در حالی مطرح شده که برخی استان ها از جمله 
اصفهان همچنان پیگیر ابالغ مصوبات دور اول سفر رییس جمهور بودند.در 
همین زمینه هم چندروز پیش صدا و سیمای اصفهان در گزارشی اعالم کرد: 
»در سفر یک روزه رییسی و هیئت دولت به استان اصفهان ۲۱۷ مصوبه با 
تسهیالت و اعتبار ۳۰ هزار میلیارد تومانی و با هدف توسعه و رفع مشکالت 
این استان مصوب شد که هنوز بعد از گذشــت دو ماه از این سفر هنوز این 
مصوبات برای اجرا از تهران ابالغ نشده است. این مصوبات که در حوزه های 
زیربنایی، بهداشــت و درمان، آب، خاک و کشــاورزی، رفاهی اجتماعی، 

اشتغال، فرهنگی، آموزشی و ورزشی و سایر بخش هاست منتظر ابالغ و 
تامین اعتبار است تا موجب توسعه استان و رفع مشکالت شود. با توجه به 
اینکه دور دوم سفرها بر اســاس انجام مصوبات دور اول برنامه ریزی می 
شود و با توجه به اینکه اصفهان در پایین لیست سفرهای استانی دولت قرار 
گرفته بود، تاخیر در ابالغ و اجرایی شدن مصوبات دور اول سفر رییس جمهور 
به اصفهان، می تواند دور بعدی سفر رییس جمهور به استان را تحت الشعاع 
قرار دهد.«استاندار اصفهان اما در نشست خبری  با اصحاب رسانه با انتقاد 
از تعجیل و بی خبری صدا و سیما در ارائه این گزارش، گفت که مصوبات به 

جز در دو حوزه که پیگیر افزایش اعتبارات آنها بوده ایم، ابالغ شده است. 
ســیدرضا مرتضوی درحالی با قاطعیت از ابالغ تمام مصوبات خبر داد که 
همزمان حجت االســالم محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر 
در مجلس شورای اسالمی در مورد ابالغ مصوبات سفر استانی رییسی به 
استان اصفهان گفت: »مصوبات سفر استانی رییس جمهور هنوز به شکل 
رسمی به سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان ابالغ نشده اما براساس 
گزارشی که از آقای قاسمی، رییس سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان 

دریافت کردم پرداخت های ۵۰۰ و ۶۰۰ میلیاردی انجام شده است.«
نقدعلی البته این را هم گفت که استاندار اصفهان دائما در حال پیگیری است 

تا مصوبات به صورت کامل اجرا شود و مبالغ مصوب شده اختصاص یابد.
اما ســرانجام روز گذشــته مهران زینلیان، معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری اصفهان خبر داد که مصوبات سفر رییس جمهور به اصفهان ابالغ 
شده است. به گفته زینلیان؛ اختالف هایی درخصوص آب میان اصفهان و 

تهران وجود داشت که به نفع اصفهان برطرف شده است. 
گفتنی اســت؛ معاون اجرایی رییس جمهور پیش از این و در پایان سفر 
رییس جمهور به اصفهان گفت که در این سفر استانی تقریبا برای ۳۰ دستگاه 
مصوباتی صورت گرفت و در مجموع ۲۱۷ مصوبه عمرانی به تصویب رسیده 
و تعداد قابل توجهی مصوبه در رابطه با بنگاه های اقتصادی در این استان به 
تصویب رسید و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت برای رفع مشکالت 
پیش بینی شد. مصوبات استان اصفهان به تفکیک شامل ۴۵ مصوبه در 
حوزه زیربنایی، ۳۳ مصوبه در حوزه بهداشت و درمان، ۴۲ مصوبه در حوزه 
آب، خاک و کشــاورزی، ۲۶ مصوبه در حوزه رفاهی و اجتماعی، ۸ مصوبه 
در حوزه اشتغال، ۵۳ مصوبه در حوزه های آموزشی، فرهنگی و ورزشی و ۹ 
مصوبه در سایر حوزه ها به تصویب رسیده و یک سوم از کل اعتبارات در نظر 
گرفته شده برای استان به سامان بخشی و توزیع پروژه های فاضالب استان 

اختصاص داده شده است.

عضو هیئت مدیره انجمــن تولیدکنندگان فوالد ایران 
گفت: باید دســت دولت از تمام شرکت های فوالدی 
قطع شده و هیچ نوع دخالتی در سیاست گذاری و یا 
قیمت گذاری از طرف دولت انجام نشود. دولت باید 
سیاست کلی را تعیین کند به نحوی که شرکت ها فقط 
از طریق بورس کاال و یا صــادرات بتوانند محصوالت 
خود را به فروش برسانند.ســیدرضا شهرســتانی در 
گفت وگو با خبرنگار ایمنا درخصوص وظایف انجمن 
تولید کنندگان فوالد ایران در قبال تخلفات فوالد مبارکه، 
اظهار کرد: انجمن، یک نظام اجرایی نیست که بتواند 

بر عملکرد فوالد مبارکه نظارت کند، این انجمن فقط 
می تواند اطالع رسانی کرده و به تولیدکنندگان مشورت 
دهد، حتی در قیمت گذاری نیز دخالتی ندارد و فقط 
پیشنهاد ارائه می کند.وی اضافه کرد: یکی از مشکالت 
اساســی، دولتی بــودن شــرکت ها و در واقع همان 
ایمیدرو است؛ این شــرکت، به همراه وزارت صمت 
برای شرکت های خصوصی که دیگر دولتی نیستند، 
تعیین تکلیف می کنند و عمال به صورت دستوری با این 
شرکت ها برخورد می شود.عضو هیئت مدیره انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران گفــت: این احتمال وجود 
دارد که مدیر وقت این شــرکت، می توانسته مقداری 
از این تخلفات را کاهش دهد؛ اما به علت دســتوری 
بودن قیمت فوالد این اتفاق نیفتاده است.شهرستانی 
اضافه کرد: آنها مسلما براساس مصوبات و دستوراتی 

که وجود داشــته و در چارچوب قوانین عمل کرده اند 
و بعدها مشخص شــده که هزارها میلیارد اختالس 
شده است.وی ادامه داد: باید دســت دولت از تمام 
شرکت های فوالدی قطع شود و هیچ نوع دخالتی در 
سیاست گذاری و یا قیمت گذاری از طرف دولت انجام 
نشود. دولت فقط باید سیاست های کلی را تعیین کند. 
ایمیدرو و ارگان های دولتی باید سهام خود را واگذار 
کنند تا شــرکت ها کامال به بخــش خصوصی واگذار 
شود.به گفته عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران، همانطور که دولــت اعالم کرد که بانک ها 
باید زمین ها و امالک خود را از طریق مزایده بفروشند، 
سهام دولتی شــرکت های فوالدی نیز باید از طریق 
بورس، کامال به مردم واگذار شود. همچنین باید اجازه 

داده شود مجمع برای هیئت مدیره تصمیم بگیرد.

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران مطرح کرد:

دخالت دولت، عامل تخلفات فوالد مبارکه

مهران زینلیان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
اصفهان خبر داد که مصوبات سفر رییس جمهور به 
اصفهان ابالغ شده است. به گفته زینلیان؛ اختالف هایی 
درخصوص آب میان اصفهان و تهران وجود داشت که به 

نفع اصفهان برطرف شده است

با مسئولان

معاون استاندار:

مصوبات سفر رییس جمهور به اصفهان ابالغ شد
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: اختالف هایی در خصوص آب میان اصفهان و تهران وجود داشت که به نفع اصفهان برطرف و مصوبات سفر 
ابالغ شد. بر اساس اعالم آب منطقه ای ، دریچه های سد زاینده رود برای کشاورزان غرب اصفهان بازگشایی شده است.مهران زینلیان در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با 
بیان بیان اینکه مصوبات سفر رییس جمهور به اصفهان ابالغ شده است، اظهار کرد: اختالف هایی در خصوص آب میان اصفهان و تهران وجود داشت که به نفع اصفهان 
برطرف شد.وی افزود: بر اساس اعالم آب منطقه ای ، دریچه های سد زاینده رود برای کشاورزان غرب اصفهان بازگشایی شده است. این در حالی است که آب به پل های 
تاریخی و داخل شهر اصفهان نمی رسد و از سد نکوآباد وارد کانال های آبرسانی شده و در دسترس کشاورزان غرب قرار خواهد گرفت.معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری اصفهان در خصوص برداشت آب از زاینده رود برای طرح بن-بروجن ادامه داد: آنچه در حال حاضر از عمان سامانی برای شرب و طرح بن_بروجن وصل 
شده از زاینده رود است که با این رویه مخالف هستیم چرا که بارگذاری جدید بر حوضه زاینده رود بوده و باید برداشت از حوضه کارون انجام شود.وی خاطرنشان کرد: 

برای جلوگیری برداشت از زاینده رود از طریق وزارت کشور و ریاست جمهوری اقدام کردیم و به نظر می رسد برای این کار باید اقدام ملی انجام شود.

وز عکس ر

خبر روز

آینده؛ از آن هلدینگ میدکو
موفقیت ها و اقدامــات هلدینگ میدکو در ســال های اخیر فــراوان بوده و پیامد ایــن اقدامات را 
می توان در افزایش تولید حتی با وجــود محدودیت های انرژی، کاهش حــوادث کاری و افزایش 
ایمنی در کار، کســب گواهینامه ها و جوایز متعدد از ســوی این هلدینگ و شرکت های زیرمجموعه 
طی ســال ۱۴۰۰، افزایش بهره وری تولیــد حتی با کاهش عیــار معادن و افزایــش باطله برداری، 
بومی سازی و توجه به ســاخت داخل، توجه به مسئولیت  های اجتماعی در سطح محلی و کشوری، 
آموزش مســتمر نیروی انســانی و برگزاری دوره های متعــدد تخصصی در این زمینــه و مهم تر از 
 همه، قرار گرفتــن هلدینگ میدکو در بین ۱۰۰ شــرکت برتر ایران با کســب رتبه ۴۱ مشــاهده کرد.

هلدینگ میدکو طی سال ۱۴۰۰ توانسته از نظر کسب درآمد و سودآوری سال درخشانی را پشت سر 
بگذارد. این شرکت در مدت یاد شده بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان فروش تلفیقی ناشی از فعالیت 
شــرکت های زیرمجموعه و شرکت اصلی داشــت. این در حالی است که طی ســال ۱۳۹۹ فروش 
تلفیقی شرکت کمی بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان بود. رشــد بیش از ۱۵۰ درصدی فروش تلفیقی 
در هلدینگ میدکو نشــان می دهد طرح های میدکو یکی پس از دیگری به بهره برداری رسید و با به 
 ظرفیت رسیدن این پروژه ها در سال های آتی باز هم شاهد رشد فروش این هلدینگ خواهیم بود. 
 از آنجا که همواره در زمان بحران ها برخی بنگاه ها زمین می خورند و بعضی دیگر می توانند بحران را 
به خوبی مدیریت کنند و حتی جهشی در حرکت خود به وجود بیاورند که این بستگی به نوع مدیریت و 
عملکرد مدیریت ارشد آن بنگاه دارد، عملکرد شرکت»میدکو« به عنوان آخرین شرکت تحریمی با ۲۲ 
هزار نفر پرسنل بدون تعدیل نیرو طی بهره برداری ۵ پروژه در دوره دولت قبل با ۷ میلیارد دالر سرمایه در 

دوران تحریم می تواند الگوی بخش خصوصی و سایر مجموعه های معدنی و صنعتی باشد.

مهم ترین برنامه های میدکو در سال 1401شرکت هلدینگ
 میدکو با اســتراتژی ایجــاد یکپارچگــی در زنجیــره تولیــد و اســتفاده از تیــم مدیریتی قوی 
و مجــرب در حوزه معــدن و صنایــع معدنی، دســتیابی ۱۳۴ میلیــون تن عملیات اســتخراج و 
 باطله بــرداری از معــادن را در اهــداف برنامه هــای شــرکت طی ســال جاری قرار داده اســت.
این شرکت با هدف ســرمایه گذاری در بخش معادن و صنایع معدنی کشور فعالیت می کند در نظر 
دارد گسترش فعالیت در ۱۱ پهنه اکتشافی، ۷۴ میلیون تن عملیات معدنکاری و ۲۰ میلیون تن حمل 
 مواد معدنی و تولید ۱۷ میلیــون و ۸۰۰ هزار تن محصول را طی ســال جاری اجرایی و عملیاتی کند.

این شرکت همچنین طی امسال برنامه هایی همچون، بهره برداری از نیروگاه برق بوتیا، کارخانه تولید 
شمش منیزیم، دیواترینگ مجتمع کنسانتره و گندله زرند و درایر کنسانتره این مجتمع را در دستور 
کار قرار داده است.این اقدامات نشان از فکری عمیق در راســتای تحوالت بنیادین به منظور تحقق 
اهداف کلی نظام و همین طور عملیاتی ساختن شعارهای رهبر انقالب است. بنابراین اگر عملکرد این 
شرکت مورد توجه سایر بنگاه ها قرار گیرد، کشور می تواند به جهش تولیدی که مورد تایید رهبر معظم 

انقالب است، برسد.

خبر

 معاون امور بازرگانی سازمان
 صمت استان اصفهان:

شناسنامه دار کردن فرش 
دستباف وظیفه دولت است 
معاون امور بازرگانی سازمان صمت استان اصفهان 
گفت: اگر نیــروی انســانی را در زنجیره تامین 
فرش دســتباف مدنظر قرار داده و در این زمینه 
ســرمایه گذاری و ایجاد انگیزه کنیم، با افزایش 
سهم بیشــتر قالی بافان در این زنجیره، موجب 
شکوفایی اقتصاد فرش در کشــور خواهیم بود.
اسماعیل نادری در گفت وگو با ایسنا درباره ضروت 
توجه به اقتصاد قالی دستباف، اظهار کرد: یکی از 
موارد مدنظر در حوزه اقتصاد فرش دستباف، تاکید 
و دقت در زنجیره تامین است و به طور همه جانبه 
توجه به نیروی انسانی بخش تولید مورد تاکید 
اســت.وی با بیان اینکه همواره با توسعه صنعت 
در شهرها و کالن شهرهای بزرگ شاهد مهاجرت 
نیروی کار از روستاها به سمت شهرها و در کنار آن 
معضل اجتماعی حاشیه نشینی هستیم، افزود: 
اگر اقتصاد خانوار در روستاها مورد توجه قرار گیرد 
و تقویت شود، به طور قطع می توان با جلوگیری 
از مهاجرت، شاهد مهاجرت معکوس نیز باشیم.
معاون امور بازرگانی سازمان صمت استان اصفهان 
گفت: یکی از راهکارها برای جلوگیری مهاجرت 
از روســتاها به شــهرها، آموزش روســتاییان و 
مدنظرقرار دادن اقتصاد خانوار روستایی است و در 
این خصوص دولت و بخش خصوصی باید برای 
تقویت اقتصاد خانوار روســتایی تالش کرده و به 
وظایف خود عمل کنند.وی، حمایت و تسهیل گری 
را وظیفه دولت ها دانســت و افزود: از جمله این 
حمایت ها تخصیص بودجه برای آموزش و بیمه 
قالی بافان اســت و در کنار آن بخش خصوصی 
باید آموزش هایی را برای بهبــود اقتصاد خانوار 
روســتاییان و قالی بافان در نظر بگیرد، از سوی 
دیگر مبلغ و حق الزحمه ای که برای قالی بافان در 
نظر گرفته می شود، سبب ایجاد انگیزه برای فرد 
خواهد شد.نادری با تاکید بر ضرورت ورود جوانان 
و نوجوانان به حوزه فرش با همکاری نزدیک دولت 
و بخش خصوصی، توضیح داد: یکی از مشکالت و 
چالش های موجود این است که جوانان ما رغبتی 
زیادی برای ورود به قالی بافی ندارند و حتی اگر 
مشکالت حوزه صادرات و انتهای زنجیره فرش 

را حل کنیم.

برداشت خوشه های 
سبز در گیالن

با فرارســیدن مرداد ماه، برداشت 
خوشــه های طالیی برنج در گیالن 
آغاز می شــود .ســال ۱۴۰۱ تولید 
برنج در استان گیالن در واحد سطح 
افزایش داشــته و برنج مرغوب و 
با کیفیتی توســط دســتان پر مهر 

کشاورزان برداشت شد.

عکس: فارس



         مروری بر محله های قدیمی اصفهان؛

    یادها و یادواره ها
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آن قدر در کوچه پس کوچه های محله مان به دنبال هم می دویدیم که ظهر خسته و کوفته به خانه برمی گشتیم، ظهر بود و وقت خواب نیمروز اما خواب مان نمی 
آمد! دور و برمان پر بود از کتاب و پر می شدیم از سوال های بی جواب. آن موقع بود که باید صبر می کردیم تا زمان می گذشت و آفتاب کنار می رفت و ما درباره کتاب 
هایی که خوانده بودیم به گفت وگو با هم محله ای ها می نشستیم. یادش به خیر محله های قدیمی و بچه محل ها. به بهانه مرور این خاطرات کودکانه که هنوز 
در ذهن مان تر و تازه مانده اند و هیچ پاک کنی نمی تواند از گنجینه خاطره هایمان پاک شان کند، گشتی زده ایم در محله های قدیمی اصفهان، همان هایی که هر 
کدام شان روزگاری نه چندان دور در گذشته محل قرارهای هر روزه ما بودند در ظهرهای داغ و خلوت تابستان. همان هایی که بر کف شان پا زدیم و قد کشیدیم. 

ای کاش اما روزی که ما دیگر در این دنیا نبودیم، این محله های باصفا باشند و خاطرات کودکان فردا  و فرداهای دور را بسازند.

محله دردشت
یکی از محالت بزرگ شهر اصفهان محله دردشت است. محله دردشت در جنوب خیابان عبدالرزاق واقع شده و بازار دردشت به عنوان ستون فقرات محله دردشت 
به شمار می رود، که عناصر مذهبی و خدماتی مثل مسجد آقانور، کاروانسرای قدیمی و مسجد پاسنگ و حمام دردشت را در اطراف خود دارد. سازماندهی مرکز 
محله دردشت شهر اصفهان را در واقع می توان یک شهر صفوی نامید. بازار صفوی اصفهان، واقع در شمال میدان نقش جهان، این میدان را به میدان کهنه سلجوقی 
متصل می کند. محور صفوی به همراه بازار اهمیت بارزی پیدا کرده و در واقع از اصلی ترین محورهای شهری شد. از این محور اصلی، محورهای نیمه عمومی و 
نیمه خصوصی منشعب می شده اند که محله ها و مراکز را به محور متصل می کردند و هر کدام با اتصال به میدان اصلی شهر با تداوم، وحدت و یکپارچگی شهر 

را انسجام می بخشیدند.

محله کارالدان یا گارالدان
یکی از محله های قدیمی در غرب شهر اصفهان است و عمارت تاریخی منارجنبان که آرامگاه عمو عبدا... کارداالنی است، در آن قرار دارد. در لغت نامه دهخدا ذیل 

واژه کارالدان با عنوان محله ای از اصفهان که منارجنبان ها در آن واقع است، تعریف شده است.

محله طوقچی
محله طوقچی یا به زبان محلی طخچی، نام یکی از محله های قدیم اصفهان است. نام امروزی اش میدان قدس است. وجه تسمیه طوقچی را گفته اند به خاطر 
این است که ابتدای دروازه شمالی اصفهان قدیم قرار داشته و دارای باغ های فراوان و حاصلخیز بوده که مانند طوقی سبز گرداگرد شمالی اصفهان را دربر می 
گرفته است. این باغ ها اکثرا سلطنتی و محله یهودی نشین را که قسمت جنوبی این محله قرار داشت و همچنین در قسمت شرقی این محله قبرستان به قدمت 
قبل صفویه بوده را از این قسمت کامال مجزا می ساخته است. در نزدیکی میدان طوقچی، باغ بزرگی به نام باغ قوش خانه وجود دارد که تاریخ بنای آن به زمان 
صفویه برمی گردد. به نظر می رسد کاربرد این باغ عالوه بر استفاده تفریحی خاندان پادشاهی در ایام تابستان، پرورش مرغ های شکاری یا همان قوش بوده 
است. باتوجه به این مطلب که به این نوع از مرغ یا به طور کلی در زبان ترکی به مرغ طوق یا طوقی گفته می شده و پسوند چی برای استفاده کاربری به آن اضافه 
شده است مانند گاری چی، پس طوقچی نشان از شغل یا حرفه افرادی داشته که پرورش مرغ های شکاری را عهده دار بوده اند و به طبع محله ای که این افراد 

همراه با خانواده در آن ساکن بوده اند را محله طوقچی می گفته اند.

محله کنگاز
 نام محله ای از ۶ محله معروف اصفهان قبل از اسالم یا همان جی است که در تقسیم بندی امروزی جزئی از شهرداری خوراسگان)شهرداری منطقه 15 کالن شهر 
اصفهان( محسوب می شود. این محله در خیابان جی، بعد از محله ابر و شهرک اریسون و نرسیده به خوراسگان قرار گرفته است. قدمت این محله به قبل از اسالم 
بازمی گردد که به مرور زمان که اصفهان به سمت غرب و باالدست رودخانه زاینده رود کشیده شد، کم کم کنگاز به حاشیه شهر رفت. طبق گفتارهای محلی تا قبل از 
حمله مغول ها این محله یکی از محله های پررونق از لحاظ اقتصادی محصوالت برای اصفهان بود که مانند برج کبوتر در وسط محله قرار داشته است. از دو کتیبه 
داخل مسجد که مشاهده عینی بوده) متاسفانه به علت نبود نظارت حکومت و سازمان میراث فرهنگی این مسجد که قدمتی ۶۰۰ سال داشت در سال های اخیر 
به بهانه نوسازی ویران شد( و تاریخ ۹۰۰ هجری و 1۰1۰ هجری بر آن حک شده بود که نشان دهنده عالقه خاص حکومت های وقت به این محله بوده است. اسم 
کنگاز از دو واژه »کنگ« به معنی پوست انداختن مار، یا تازه شدن و »آز« که معرب آژ است به معنی مار یا طمع یا ثروت تشکیل شده که در ترکیب واژه کنگاز به 
معنی محلی برای پوست انداختن مارها و در معنی لغوی آن می توان به محله ثروتمندان جدید معنا کرد که نامی کامال ایرانی با ریشه یابی دوره ساسانیان است. 
اهالی کنگاز به تبعیت شهر خود اصفهان، تا سال ۲۳ هجری دین زرتشتی داشته اند. حمله اعراب به یزد که فاصله نزدیک تری داشته نسبت به اصفهان باعث 
مسلمان شدن بخشی از کنگازی ها می شود. گروهی هم تقیه می کنند و اندک زرتشتیان باقی مانده تا تصرف کامل اصفهان توسط شاه اسماعیل در آنجا زندگی 
می کنند و پس از آن به هند کوچ می کنند یا اسالم را می پذیرند. کنگازی هایی که از آن دوران هستند غالبا کسانی هستند که پدران شان از تبار حسین یوسف بوده 

اند. بدیهی است که در زمان رضا شاه پهلوی که برای مردم شناسنامه مقرر شد تمام کسانی که آنجا زندگی می کردند را کنگازیان نامیدند.

محله گارماسه
 نام محلی در حومه اصفهان است. این محل در یک کیلومتری فالورجان واقع شده و از روستاهای ساحلی زاینده رود است. معنی این محل: گار به معنی جا و مکان و 
ماسه هم به معنی شن و ماسه است و به دلیل این که ساحل رودخانه زاینده رود در قدیم در این محل دارای شن و ماسه فراوان بوده است به این نام خوانده می شود.

محله الدان
یکی از محله های قدیمی غرب اصفهان است. این محل در دو کیلومتری بلوار آیت ا... اشرفی اصفهانی واقع شده است. از سمت شرق به محله های کوهانستان و جاوان باال، از 

غرب به خیابان قدس و محله های آزادان و جنیران، از جنوب به محله گورتان و همچنین خیابان آتشگاه و از شمال به خیابان کهندژ و محله ولدان و جاوان باال منتهی می شود.

محله لنبان
 نام محله ای در شهر اصفهان است. این منطقه قدیمی از مرکز شهر فاصله کمی دارد. یکی از خیابان های اصلی که از این منطقه عبور می کند خیابان بهشتی است. 
پیش از انقالب این خیابان شاهپور نام داشت که پس از انقالب اسالمی مصدق نام گرفت، پس از مرگ آیت ا... شهید محمد بهشتی و به دلیل سکونت قبلی وی 
در این محله به خیابان بهشتی تغییر نام داد. مسجد این محله دارای قدمتی تاریخی است و در آن درختانی کهنسال وجود دارد. هم اکنون این مسجد به دلیل 

قدمت تاریخی و اهمیت دینی که نزد ساکنان این خیابان دارد، در ایام محرم پذیرای تعداد زیادی از عزاداران می شود.

محله پاچنار
نام محله ای در جنوب شهر اصفهان و واقع در خیابان حکیم نظامی این شهر است. این محله از جنوب به محله حسین آباد، از شرق به سیچان و از شرق و شمال 
به محله ارمنی نشین جلفا محدود می شود. همچنین مسجدی با همین نام در این محله وجود دارد. تا حدود ۲۰ سال پیش بخش قابل توجهی از این محله را 

باغ های میوه و سبزی کاری به خود اختصاص می داد؛ اما به تدریج دراین زمین ها، ساختمان های مسکونی و تجاری ساخته شد.

محله جلفا
این محله از محالت قدیمی این شهر و منطقه ای ارمنی نشین است. بیش از 1۲۰۰ شیء تاریخی مربوط به ارمنیان در موزه جلفا در این محله نگه داری می شود و  
از مهم ترین مراکز تاریخی و مذهبی این محله، کلیسای وانک و کلیسای بیت الحم است. مسیحیان اصفهان از تاریخی بسیار کهن در این شهر زندگی می کنند. 
اغلب آنان را ارامنه تشکیل می دهند که در سال 1۰1۴ ه. ق از جلفا واقع در کرانه رودخانه ارس به اصفهان کوچانده شده و در کنار زاینده رود سکنی گزیده و به یاد 
وطن سابق خویش نام جلفا را بر محل سکونت جدید خود نهاده اند. در محله جلفا عالوه بر وجود کلیساهای متعدد مراکز خرید نیز وجود دارد و در این منطقه عالوه 
بر گشت و گذار از مراکز خرید آن نیز می توانید بهره مند شوید. در این محله یک میدان قدیمی مربع شکل است که دورتا دور آن از قدیم االیام مغازه بوده و هنوز هم 

همان ها با همان سبک و سیاق وجود دارند؛ انگار برگی از تاریخ اینجا همچنان ثابت مانده است. چهارسوق در این جا نیز وجود دارد.

محله جی
 یکی از مناطق کهن شهر اصفهان است که قبل از حمله اعراب، »ِگی« نامیده می شد. طی دوره های طوالنی از تاریخ، شهر اصفهان از دو بخش بزرگ جی و یهودیه 
تشکیل شد. شهر جی از روزگاران کهن تاکنون به نام های: انزان، گابا، گابیان، گابیه، گبی، گی و جی سرشناس بوده  است. زمانی که حجاج بن یوسف، والی خود 

را به شهر جی می فرستاد به او گفت: »تو را به شهری می فرستم که سنگش سرمه، مگسانش زنبوران عسل و علفش زعفران است.«

محله مرداویج
 محله مرداویج یا کوی کارمندان، محله ای در جنوب شهر اصفهان و جزو منطقه ۶ شهرداری اصفهان است، این محله حدفاصل دروازه شیراز) میدان آزادی( تا 

چهارراه فرایبورگ و کوی استادان و خیابان کارگر است.

محله نصرآباد
این محله در جوار خیابان آتشگاه اصفهان بوده و یکی از بزرگ ترین مکان های دیدنی اصفهان یعنی باغ پرندگان را در خود جای داده است.
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مفاد آراء
6/18 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 

و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره 1311 مورخ 1401/4/29 هيات اول موضوع قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنــوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضــی، مالکيت آقای 
حســين حيدريان دســتجردی  به شناســنامه شــماره 85 کدملــی 1288531060 
صــادره اصفهان فرزنــد رحيم در ششــدانگ يک قطعــه زمين مزروعی بــا کاربری 
کشــاورزی  به مســاحت 660/98 متر مربع مفــروزی از پالک شــماره 4687 اصلی 
واقع در اصفهــان بخش 5 حــوزه ثبت ملــک جنوب اصفهــان به موجــب بيع نامه 
عادی و مع الواســطه از طــرف آقای باقر آقاجان )مالک رســمی( خريــداری گرديده 
 اســت. لذا به منظور اطــالع عمومی مراتــب در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز آ گهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/03

م الف: 1361574  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

6/19 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 140160302011000049 مورخ 1401/05/12هيات اول  موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک خوانسار، تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای حسن عادلی 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 791 صادره از خوانســار در يک قطعه زمين به مساحت 
945/27 متر مربع پالک 910 فرعی از 26 اصلی واقع در بخش 4 خوانسار محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود  در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند، مي توانند از 
تاريخ  انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی 
تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/03

م الف: 1360654  اداره ثبت و اسناد امالک شهرستان خوانسار
مفاد آراء

6/20 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 140160302011000050 مورخ 1401/05/12هيات اول  موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک خوانســار، تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای ســيد 
حسين سيد صالحی فرزند سيد علی بشماره شناســنامه 365 صادره از خوانسار در يک 
قطعه زمين قلمستان به مســاحت 3576/15 متر مربع پالک 1292 فرعی از 26 اصلی 
واقع در بخش 4 ثبت خوانسار محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود  در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند، مي توانند از تاريخ  انتشــار اولين آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تســليم ا عتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در 
 صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/03

م الف: 1360667  اداره ثبت و اسناد امالک شهرستان خوانسار
مفاد آراء

6/21 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره  1386 14016030200700 مورخ 31 / 03 / 1401  هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی محمد 
حسن پور ســودرجانی فرزند قربانعلی بشماره شناســنامه 11 وکدملی 1111575266 
 صادره از فالورجان درششدانگ يک قظعه زمين کشاورزی با کاربری زراعی به مساحت

 28 / 2166 مترمربع پالک 7 فرعی از 21 اصلی واقع در سودرجان انتقال موروثی ازمالک 
رسمی محرزگرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز 
آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی 

داشته باشند می توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين 
اداره تسليم وپس از اخذ رســيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/03

م الف: 1360916 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

6/22 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره  1696 14016030200700 مورخ 21 / 04 / 1401  هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای تيمورابراهيم 
وند فرزند محمد بشــماره شناســنامه 276 وکدملی 2000946781 صــادره از دزفول 
درششــدانگ يک باب خانه به مســاحت 88 / 196 مترمربع پالک 411 اصلی واقع در 
شرودان فالورجان خريداری مع الواسطه ازمالک رسمی آقای حسين دولت آبادی فرزند 
محمود محرزگرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز 
آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين 
اداره تسليم وپس از اخذ رســيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/03

م الف: 1361547 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
تحدید حدود اختصاصی

6/23 شماره نامه : 140185602024005838-1401/05/31 چون تحدید حدود 
ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 4852/1198 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که 
طبق سوابق و  پرونده ثبتی به نام خانم زهرا زارع فرزند ناصر در جریان ثبت است 
و عملیات تحدید حدود قانونًا به عمل نیامده  اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه 
مورخ 1401/6/28 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در 

این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.

 تاریخ انتشار: 1401/06/03 
م الف: 1369161 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

فقدان سند مالکیت
6/24 شــماره نامه: 140185602210003496- 1401/05/08 ســند مالکیت 
ششدانگ  پالک ثبتی شــماره 710 فرعی از 134 اصلی واقع در بخش 20 ثبت 
اصفهان بنام عقیل حیدری خرم دشتکی  سابقه ثبت و صدور سند به شماره چاپی 
249789 الف/ 95 بشماره دفتر امالک الکترونیکی 139620302025000540 که 
به مالکیت نامبرده در آمده و سند صادر و تسلیم شده است دیده و سپس نامبرده با 
ارائه درخواست کتبی به انضمام دو برگ استشهادیه که امضاء شهود آن ذیل شماره 
یکتا 140102159091000362 و رمز تصدیق 817516  مورخ 1401/4/13  که 
به گواهی دفترخانه 480 اصفهان رســیده  مدعی است که  سند مالکیت آن بعلت 
جابجایی مفقود گردیده و وی درخواست صدور ســند مالکیت المثنی ملک فوق 
را نموده لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1370275 ناصر صیادی صومعه مدیر 

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص رشد طیور زواره
 به شناسه ملی 10260056163 و شماره ثبت 18 

به اســتناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1401/05/25 شــعبه شرکت بنشانی : 
استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان ، شهيد رجايی، 
کوچه بهشــت]83[، خيابان جی غربی ، پالک 286، ساختمان اداری تجاری کيا ، 
طبقه همکف ، واحد 302 به کدپســتی: 8156155948 تاسيس شد . الهام اختری 
 زواره بشماره ملی 1189573466 بسمت مديرشعبه بمدت نامحدود انتخاب گرديد. 
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاری زواره )1369149(
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افزایش 20 درصدی موکب های استان اصفهان در اربعین 1401
تعداد موکب های استان اصفهان در اربعین امســال ۲۰ درصد افزایش یافت.مدیر ستاد عتبات عالیات 
استان در همایش موکب داران اربعین حســینی با بیان اینکه ۱۴۸ موکب اصفهانی، خدمات متنوعی به 
عزاداران حسینی ارائه می کنند، گفت: استان اصفهان بعد از استان های تهران و خوزستان رتبه سوم کشور 
را در این زمینه به خود اختصاص داده است.جعفر عسگری افزود: ۸۲ موکب در کربال، ۳۶ موکب در مسیر 
نجف به کربال، ۷ موکب در نجف، ۱۸ موکب در نقاط صفر مرزی از جمله مهران، شلمچه، چذابه و میرجاوه 
استقرار یافته است.وی گفت: ستاد اربعین استانی برای اولین بار با تشکیل کمیته های ۱۷ گانه خدمات 

بسیاری را به زائران در ایام اربعین ارائه می کند.
 

رییس اداره مهاجرت وگذرنامه فرماندهی انتظامی استان خبرداد:

امکان تردد زمینی با گذرنامه دارای یک ماه اعتبار
رییس اداره مهاجرت وگذرنامه فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: آن دسته از گذرنامه هایی 
که تا سقف یک ماه اعتبار دارند در مرز های زمینی قابل تردد هستند.سرهنگ نعمت ا...طاهرپور اظهار 
کرد: در خصوص سفر های برون مرزی باید بر اساس اطالعات روز و دقیق اقدام کرد در حال حاضر 
هماهنگی ها با دولت عراق انجام شده و آن دسته از گذرنامه هایی که تا سقف یک ماه اعتبار دارند در 
مرز های زمینی قابل تردد هستند.وی افزود: روال اصول کار این بود که گذرنامه ها می بایست حداقل 
۶ ماه اعتبار داشته باشد و طی یک ماه تغییر یافته و در مرز های زمینی، تردد افراد دارای گذرنامه یک 
ماه حداقل یک ماه بالمانع است.رییس اداره مهاجرت وگذرنامه فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
با بیان گذر موقت یا تمدید گذرنامه های منقضی شده، گفت: توافقاتی با دولت عراق انجام شده که 
مشمول یکسری نکات فنی و قانونی است که باید لحاظ شــود و بررسی ها در مرکز در حال انجام 
است و تا چند روز آینده یک اطالعیه توسط پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا صادر خواهد شد.وی 
ادامه داد: ما هم در استان اصفهان برابر این اطالعیه صادر شده اقدام خواهیم کرد، ولی هم اکنون 
رویه به این صورت اســت که در مورد تمدید گذرنامه های منقضی شــده یا صدور برگ تردد یا گذر 
موقت مختص سفر اربعین به محض ابالغ از سوی فراجا به هم استانی ها اطالع رسانی خواهد شد.

 
سخنگوی سازمان آتش نشانی اصفهان:

جسد یکی از جوانان مفقود شده در آب ملخ پیدا شد
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از پیدا شدن جسد یکی از جوانان مفقود 
شده در منطقه آب ملخ به همت آتش نشانان خبر داد.فرهاد کاوه آهنگران در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره 
به حادثه مفقود شدن دو جوان در منطقه آب ملخ اظهار داشت: بنابر اعالم اهالی منطقه ای، دو جوان در آب 
مشاهده شده اند.وی با بیان اینکه این حادثه روز ۲۷ مرداد ماه اتفاق افتاده است، تصریح کرد: نیروهای 
امداد و نجات هالل احمر از روز بیست و هفتم تاکنون برای یافتن جسد این دو جوان تالش کردند.سخنگوی 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ادامه داد: اعالم درخواست غواص از آتش نشانی 

اصفهان انجام شد و آتش نشانان موفق شدند یکی از جوانان که حدود ۲۳ سال سن دارد را پیدا کنند.

در هفدهمین دوره ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی صورت گرفت؛

رقابت 400 حافظ قرآن کریم استان اصفهان
حدود ۴۰۰ حافظ قرآن کریم استان اصفهان، در هفدهمین دوره ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی با هم 
رقابت کردند.مدیر امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسالمی استان گفت: از هزار و ۴۲ ثبت نام کننده مرد و زن 
در این استان، ۹۰۰ نفر در آزمون کتبی شرکت کردند که از این تعداد،۳۹۰ نفر به مرحله شفاهی راه یافتند.

مهدی مسماریان افزود:در این مرحله، به مدت چهار روز، شــرکت کنندگان در سه رشته حفظ ۱۰ /۲۰ و 
کل قرآن کریم به رقابت می پردازند و در پایان به پذیرفته شدگان مدرک تخصصی مرتبط اعطا می شود.

لباس فرم؛ چالش تکراری بازگشایی مدارسی که ساز خود را می زنند

آموزش با اعمال شاقه!

به گزارش خبرنگار ایمنا، هر چه به روزهای پایانی تابستان و زمان بازگشایی 
مدارس نزدیک می شویم، دغدغه خانواده ها برای مواجهه با مسائل شروع 
سال تحصیلی پررنگ تر می شــود. تهیه لباس فرم، تغییر دائمی رنگ و 
مدل، اجبار برای تهیه هر ساله آن و افزایش قیمت ساالنه سبب می شود 
خانواده ها با حساسیت بیشــتری این موضوع را مورد بررسی قرار دهند، 
کما اینکه برخی خانواده ها نیز از این بابت دلخور هســتند و آن را ضرری 
بر اقتصاد خانواده می دانند.قصه لباس فرم مدرســه و درآمدی که از آن 
نصیب تولیدکنندگان و مدارس می شد، آن قدر جدی شد که سال ۹۶ حتی 
کارگروه ساماندهی مد و لباس اســالمی-ایرانی وارد ماجرا شد تا با ارائه 
دستورالعمل کلی سروسامانی به لباس فرم دانش آموزان بدهد. هرچند 
زور فعاالن این حوزه به کارگروه مد هم چربید و این دستورالعمل هیچ وقت 
براساس نظام واحدی تدوین نشد تا دست مدارس در انتخاب رنگ، طرح 
و مدل مطابق با استانداردهای تعریف شده، حسابی باز شود و هر مدرسه 
ساز خودش را در فرم پوششی بزند! اینجا بود که دردسر والدین شروع شد؛ 
این مسئله در حالی است که مشکالت اقتصادی برخی خانواده ها به صورتی 
است که شاید دیگر جایی برای خرید لباس فرم مدارس در سبد خانواده 

وجود نداشته باشد و هزینه آن برای برخی والدین سنگین باشد.

صحبت والدین از تنگناهای مالی و اجبار به تغییر رنگ لباس مدارس
شعبانی، مادر دو دانش آموز دوره ابتدایی و متوسطه اول با بیان اینکه مدیر 

مدرسه اجبار کرده است لباس فرم تهیه کنیم، می گوید: مگر نه این است 
که خرید لباس فرم اجباری نیســت، آن هم در این وضعیت که هزینه ها 
باالست؟ حتی برخی از این لباس ها پارچه های نامرغوبی دارند و در مدرسه 
دخترم کارت هایی را توزیع کرده اند که به فالن خیاطی مراجعه و لباس فرم 
تهیه کنید، هزینه این لباس تقریبا ۴۵۰ هزار تومان است که ۲۰۰ هزار تومان 
بیعانه گرفته اند و مابقی را هم زمان تحویل لباس باید پرداخت کرد.شعبانی 
می گوید: تغییرات هرساله لباس فرم دانش آموزان عالوه بر اینکه هزینه های 
سنگینی به خانواده ها تحمیل می کند، به طورکامل دست والدین و اولیای 
دانش آموزان را از نظر قیمت، کیفیت، رنگ و دوخت می بندد؛ بنابراین باید 
به صورت تحمیلی این لباس ها را از خیاطی طرف قرارداد خریداری کنیم.

در شرایطی که تنگناهای مالی در بعضی خانواده ها در کنار افزایش هزینه 
تحصیل فرزندان وجود دارد، در آغاز سال تحصیلی اجبار به تغییر رنگ لباس 

مدارس غیرمنطقی است و این خود هزینه خانواده ها را دوچندان می کند.

افزایش اعتماد به نفس و هویت بخشــی دانش آمــوزان با لباس
 فرم مدارس

علیرضا رحیمی، کارشناس آموزشی و تربیتی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، 
درباره اینکه خرید لباس فرم مدرسه یکی از مسائل مدارس و خانواده ها در 
ابتدای سال تحصیلی است، می گوید: با یک نگاه کلی نمی توانیم بگوییم 
که بحث لباس فرم دانش آموزان، موضوعی مناســب و نامناسب است؛ 

باید اهداف این طرح را مورد کاوش قرار داد.وی، پیرامون اینکه استفاده 
از فرم مدرسه و بحث بر ســر مفید یا مضر بودن آن تنها مختص کشور ما 
نیست، اظهار می کند: بسیاری از کشــورها به ویژه کشورهایی در شبه قاره 
هند با امکانات عالی تحصیلی بر این باورند که پوشیدن لباس فرم مدرسه 
فواید بیشتری نسبت به معایب آن برای دانش آموزان دارد که نمی توان از 
آن چشم پوشی کرد.این کارشناس آموزشی و تربیتی، پوشیدن فرم یکسان 
در مدارس با یک استاندارد منظم را نشانه دانش آموز بودن و فرهنگ خاص 
آموزش می داند و می افزاید: افزایش اعتماد به نفس از مهم ترین مزایای 
استفاده از لباس فرم در مدارس است. پوشیدن فرم یکسان تاثیر مثبتی 
روی عزت نفس دانش آموزان دارد. وقتی همه یک شکل لباس بپوشند، 
دیگر کسی لباس خودش را با دیگری مقایسه نمی کند چراکه همگی از 
نظر ظاهری شبیه هم هستند. معتقدم پوشیدن لباس فرم سبب هویت 

بخشیدن به دانش آموزان می شود

تهیه فرم مدرسه برای دانش آموزان اجباری نیست
شهرام صانعی، رییس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش وپرورش 
استان اصفهان با بیان اینکه برای تهیه فرم مدرسه اجباری برای دانش آموز 
و مدرسه وجود ندارد، می گوید: در سال جاری آموزش و پرورش در موضوع 
فرم مدارس تنها مجری ماده ۸۵ قانون آیین نامه اجرایی مدارس است که 
در آن به تصویب مدل فرم دانش آموزی توسط شورای مدرسه اشاره شده 
و ادامه فرآیند نظیر انعقاد تفاهمنامه بــا تولیدی، نظارت بر دوخت و دوز، 
قیمت و کیفیت تا زمان توزیع فرم، در اختیار انجمن اولیا و مربیان مدرسه 
اســت.وی با بیان اینکه آموزش و پرورش نقشــی در تعیین قیمت فرم 
دانش آموزی مدارس ندارد، اظهار می کند: در صورت اجبار دانش آموز برای 
خرید فرم مدرسه از سمت مدارس، این موضوع از طریق کارشناسی های 
انجمن اولیا و مربیان نواحی و مناطق و کارشناسی های ارزیابی عملکرد 
و بازرسی ادارات، قابل پیگیری است.رییس اداره انجمن اولیا و مربیان 
اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان می افزایــد: به علت درگیری 
دانش آموزان با شیوع بیماری کرونا و نبود آموزش حضوری، فرم مدرسه 
تولید و خریداری نشده است؛ بنابراین احتمال اینکه فرم مدرسه خریداری 
و استفاده شده در سه سال گذشته مناسب استفاده در زمان کنونی برای 
دانش آموزش باشــد، وجود ندارد و تاکیدی مبنی بر اینکه مدارس رنگ 
یا مدل فــرم دانش آموزی را تغییر ندهند، برای زمانی اســت که آموزش 
حضوری دانش آموزان هر ساله تداوم داشــته باشد.رییس اداره انجمن 
اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهــان با بیان اینکه 
در بخشنامه ارسالی به همه مدارس طی ســال جاری الزام خانواده ها به 
خرید لوازم غیر از فرم مدرســه ممنوع اعالم شده اســت، اظهار می کند: 
هیچ تولیدی حق عرضه سایر اقالم به والدین در کنار فروش فرم مدرسه 
را ندارد.وی با بیان اینکه دغدغه موجود رضایت خانواده ها و تهیه البســه 
مرغوب با نازل ترین قیمت است، ادامه می دهد: تهیه البسه مرغوب به طور 
قطع در یادگیری و بازدهی دانش آموزان تاثیرگذار خواهد بود و احساس 
خوشایندی برای آن ها دارد و از صفر تا صد این فرآیند در سال جاری توسط 

نمایندگان اولیای دانش آموزان کنترل خواهد شد.

با مسئولان جامعه

قطعی و بحران آب 
در همدان

قطع آب شــرب به شهرســتان 
همدان مرکز استان همدان نیز 
رسید. با توجه به تنش و محدود 
بودن منابع آبی در شهر همدان، 
برنامه زمان بندی مدیریت فشار 
و توزیع آب در مخازن و شــبکه 

شهری همدان اعالم شد.

وز عکس ر

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

موکب داران اربعین تزریق واکسن کرونا را به پایگاه های مرزی موکول نکنند
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به موکب داران و زائران توصیه کرد که تزریق واکسن را به دلیل عوارض و حساسیت های احتمالی از اکنون انجام 
دهند.حمید گله داری با تاکید بر حفظ سالمت جسمانی برای توان سالمت معنوی در اربعین گفت: یکی از مسائل مهم و الزامات در پیشگیری از ابتال به کرونا در 
سفر اربعین دریافت دوز یادآور واکسن کروناست.وی اظهار داشت: اکنون در تمام مراکز خدمات جامع سالمت شهری و روستایی، پایگاه های سالمت و خانه های 
بهداشت استان ۲ نوع واکسن »سینوفارم« و »پاستوکووک« موجود است که این واکسن ها مورد تایید کشور عراق است.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان به موکب داران و زائران توصیه کرد که تزریق واکسن را به دلیل عوارض و حساســیت های احتمالی از اکنون انجام دهند.وی همچنین با تاکید بر رعایت 
موازین بهداشتی در زمینه پیشگیری از ابتال به کرونا گفت: استفاده از ماسک و شست و شوی دست ها در طول سفر بسیار الزم و ضروری است.گله داری افزود: 
امسال در ۵۰ موکب پرجمعیت استان اصفهان، کارشناسان بهداشت محیط مستقر می شوند و بر موضوع رعایت مسائل بهد اشتی و درمانی نظارت دارند.وی با 
اشاره به امکان انتقال دارو از سوی جمعیت هالل احمر گفت: موکب داران دارو های مورد نیاز خود را به کمیته درمان ستاد اربعین استان اعالم کنند تا از طریق هالل 
احمر برای تامین و انتقال آن ها اقدام شود.رییس کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین استان اصفهان همچنین با اشاره به شیوع بیماری وبا در کشور عراق به 

موکب داران و زائران توصیه و تاکید کرد که درصدد تامین آب بسته بندی و شست و شوی مواد غذایی و سبزی ها با آب سالم باشند.

۱۴۸ موکب از اســتان اصفهــان در مناطق مختلف 
کشور و خاک عراق به زائران اربعین خدمت رسانی 

می کنند.
مدیر روابط عمومی ستاد توسعه و بازسازی عتبات 
عالیات استان با بیان اینکه ۱۴۸ موکب در استان به 
زائران خدمات رسانی می کنند، گفت: از این تعداد، 
۸۹ موکب در کربال و ۳۲ موکب در مســیر نجف تا 

کربال مستقر می شوند.
به گفته حســن علی صادقی، یک موکب در شــهر 
سامرا، دو موکب در  شهر کاظمین و یک موکب هم در 
کوفه در کشور عراق به زائران اربعین خدمت رسانی 

می کنند.وی به استقرار سه موکب در نقاط مختلف 
استان اشاره کرد و افزود: یک موکب در مسیر منتهی 
به شهر اصفهان و دو موکب در شهرستان های بویین 
میاندشــت و نایین به زائرانی که از شرق کشور وارد 

استان می شوند، اقامت و خدمات ارائه می کنند.
مدیر روابط عمومی ستاد توسعه و بازسازی عتبات 
عالیات استان به اســتقرار موکب ها در نقاط صفر 
مرزی اشاره کرد و گفت: سه موکب در مرز شلمچه، 
هشــت موکب در مرز مهران، یک موکب در چذابه، 
یک موکب در شوش و یک موکب در مرز میرجاوه 
خدمات مختلف ارائه می دهند.حسن علی صادقی 

با اشــاره به اینکه به صورت میانگیــن هر موکب به 
حدود دو هزار نفر خدمت رســانی می کند، افزود: 
پذیرایی ســه وعده و میــان وعده غــذا، اینترنت، 
دستگاه یخ ساز، ماشین لباسشویی، امور فرهنگی، 
خدمات درمانی و پزشکی، سرویس های حمام و 
بهداشــتی و اقامت از خدمات موکب های اســتان 

اصفهان خواهد بود.

ستاد بازسازی عتبات عالیات استان تشریح کرد:

جزییات خدمت رسانی 14۸ موکب به زائران در ایران و عراق

فرمانده انتظامی کاشان خبر داد:

توقیف بیش از یک میلیارد کاالی قاچاق در کاشان
فرمانده انتظامی کاشان از توقیف بیش از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال کاالی قاچاق در کاشان خبر 
داد.سرهنگ ایرج کاکاوند در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه پلیس در مقابل افراد یا گروه هایی که 
بخواهند با انجام فعالیت هایی امنیت اقتصادی مردم را نشانه بگیرند برخورد می کند، اظهار داشت: 
پلیس امنیت اقتصادی به این منظور در کنار مردم با اخالل گران به شدت مقابله می کند.وی با بیان 
اینکه ماموران پلیس امنیت اقتصادی کاشان در حین کنترل خودروهای ورودی به کاشان به سه 
دستگاه خودروی پژو مشکوک شدند، ابراز داشت: ماموران در حین بازرسی از این خودروها تعداد 
زیادی از کاالهای قاچاق را کشف و ضبط کردند.فرمانده انتظامی شهرستان کاشان با اشاره به اینکه 
چهار دستگاه کولر گازی، هشت دستگاه جارو برقی و شش دستگاه تلویزیون »ال ای دی« فقط 
قسمتی از اقالم کشف شده بود، تصریح کرد: بیش از یک هزار عدد انواع لوازم التحریر، ۱۵۷ عدد 
ترموستات یخچال و تعدادی از لوازم آشپزخانه نیز از دیگر اقالم کشف شده بود.وی با اشاره به اینکه 
تمامی اقالم فوق قاچاق و فاقد مجوز گمرکی بود، خاطرنشــان کرد: کارشناسان ارزش ریالی این 
اقالم را بیش از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال تخمین زده اند.سرهنگ کاکاوند افزود: در خصوص 

این پرونده سه نفر دستگیر و پرونده متشکله برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.
 

جزییات جدید از آتش سوزی شهرک فرش آران و بیدگل:

 نقص سیستم های برقی، عامل حریق بود
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان جزییات جدیدی از حادثه آتش سوزی در شهرک فرش 
سلیمان صباحی را بیان کرده و اظهار داشت: حوالی ساعت ۲۰ گزارش  رسید که شهرک فرش سلیمان 
صباحی در شهرستان آران و بیدگل دچار حریق شــده است و بالفاصله آتش نشانی شهرداری آران و 
بیدگل برای اطفای حریق به محل اعزام و مدیریت بحران و فرمانداری آران و بیدگل نیز در محل حاضر 
شدند.منصور شیشــه فروش افزود: شهرک فرش ســلیمان صباحی با بیش از ۵۵۰ واحد تولیدی 
فرش بزرگ ترین شرکت تولید فرش کشور است و به دلیل گســتردگی آتش و منطقه، از مدیریت 
بحران شهرستان کاشان درخواســت کمک کردیم و تیم های امدادی و اطفای حریق شهرداری های 
شهرستان آران و بیدگل، کاشان و ظرفیت آتش نشانی صنایع همجوار از جمله سایپا برای کنترل حریق و 
پیشگیری از سرایت به واحدهای فرش دیگر به محل اعزام شدند.مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان تصریح کرد: حدود ۲۰ دستگاه ماشین آالت اطفای حریق به منطقه اعزام و نزدیک به ۵۰ نفر 
نیروی عملیاتی در عملیات اطفای حریق شرکت داشتند و موفق شدند که ظرف ۴ ساعت آتش را مهار 
کرده و خاموش کنند.وی خاطرنشان کرد: نیروهای امدادی برای ایمن سازی و پیشگیری از سرایت 
حریق به واحدهای دیگر،برق شهرک را قطع کرده و بین سوله های دچار حریق با سایر واحدها فاصله 

ایجاد کردند و پس از ۴ ساعت موفق شدند که آتش را مهار کنند.

جزییات برخورد یک دستگاه میکسر با هفت خودروی 
سواری در اصفهان

رییس پلیس راهور استان اصفهان از برخورد یک دستگاه میکسر با هفت خودروی سواری در چهارراه 
فرایبورگ خبر داد.ســرهنگ محمدرضا محمدی از برخورد یک دستگاه میکسر با هفت خودرو در 
چهارراه فرایبورگ اصفهان خبر داده و اظهار داشت: در چهارراه فرایبورگ یک دستگاه میکسر در حال 
تخلیه بتن، به دلیل بی توجهی راننده و عدم کشیدن ترمز دســتی، خودرو خالص شده، شروع به 
حرکت کرده و بدون راننده با ۷ دستگاه خودروی سواری برخورد و به آن ها خسارت وارد کرده است.

وی با بیان اینکه تصادف های رخ داده همگی خســارتی بودند و خوشبختانه مورد جرحی گزارش 
نشده است، خاطرنشان کرد: راننده میکسر در این حادثه مقصر شناخته شده است.

خبر روزشهرستان ها

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان 
مطرح کرد:

لزوم حمایت مسئوالن در 
توانمندسازی مددجویان

مدیرکل کمیته امداد در جلســه با فرمانداران 
استان اصفهان که در محل استانداری برگزار 
شــد با ارائه گزارشــی از عملکرد ایــن نهاد، 
مســیرهای توانمندســازی هرچه بیشــتر 
مددجویان را مطرح کرد.کریم زارع در جلسه 
با فرمانداران استان با بیان اینکه در حال حاضر 
۱۲۹ هــزار و ۵۶۳ خانوار تحــت حمایت این 
نهاد هستند، اظهار کرد: ایجاد اشتغال، تامین 
مسکن، پرداخت مســتمری، ارائه تسهیالت 
قرض الحســنه و حمایــت ایتــام، از جمله 
برنامه هایی اســت که همواره برای حمایت 
از اقشار آســیب پذیر جامعه و توانمندسازی 
مددجویان انجام می شود.وی، تامین مسکن 
مددجویی را یکی از مهم تریــن برنامه های 
امداد دانست و افزود: مهم ترین چالش های 
ساخت مسکن، نبود یا کمبود زمین شهری و 
روســتایی و عدم تامین مصالح ساختمانی 
با توجه به افزایش شــدید قیمت هاست که 
برای رفع این معضل و عملیاتی کردن طرح ها، 
امیدواریم مسئوالن همکاری الزم را با این نهاد 
داشته باشــند.مدیرکل کمیته امداد اصفهان 
به عدم تمکین بانک های عامل در تســهیل 
ضمانت های بانکی به واســطه ضمانت های 
زنجیره ای و اخذ ضمانت هــای خارج از توان 
مددجویان اشاره کرد و گفت: برخی بانک ها 
با طرح منفی شدن منابع نسبت به مصارف، 
از ارائه تســهیالت اشــتغال بــه مددجویان 
و پذیــرش متقاضیان خــودداری می کنند 
همچنین بــا توجه به وضعیــت اجتماعی و 
اقتصادی نیازمنــدان و مددجویان ضمانت 
بانکی بیشتر بانک ها بیش از توان مددجویان 
اســت که این مورد نیازمند اقدام اساســی 
است.وی به مشــکالت فروش محصوالت 
طرح های اشتغال اشاره کرد و گفت: همکاری 
بیشتر شهرداری ها درخصوص در اختیار قرار 
دادن فضــای بازارچه های مشــاغل خانگی 
شهرستان به کمیته امداد می تواند بخشی از 

این مشکالت را برطرف کند. 

عکس: تسنیم
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افسردگی »شکیرا« پس از رابطه جدید »پیکه«
اتفاقات اخیر بین جرارد پیکه و شکیرا باعث ناراحتی شدید خواننده کلمبیایی شده است.انتشار تصاویری 
از رابطه جدید جرارد پیکه با یک دختر 23 ساله، به نظر می رسد باعث ناراحتی و عصبانیت شکیرا شده است. 
این زوج که در ماه ژوئن از هم جدا شدند پیش از این توافق کرده بودند که خبری در خصوص روابط بعدی 
آن ها منتشر نشود اما پیکه زیر این توافق زده و همین موضوع باعث ناراحتی همسر سابق او شده است.اخیرا 
تصویری از حضور پیکه همراه با کالرا چیا مارتی 23 ساله که دانشجوی روابط عمومی و کارمند خود پیکه است 
در جشنواره Summerfest Cerdanya منتشر شده است.پس از این اتفاق، جوردی مارتین که یک خبرنگار 
پاپاراتزی در برنامه تلویزیونی El Gordo y La Flaca است تصاویری از شکیرا منتشر کرده که او را کامال 
ناراحت نشان می دهد.شکیرا و جرارد در ماه ژوئن به رابطه 12 ساله خود پایان دادند و خیلی زود مشخص 
شد که جرارد مخفیانه با کالرا چیا مارتی 23 ســاله که برای او کار می کند در ارتباط است. در این بین شکیرا 

در حال حاضر با ماجرای فرار مالیاتی 12میلیون یورویی هم درگیر است و باید بی گناهی خود را ثابت کند.
 

قرارداد چهار هزار میلیاردی برای لیگ عربستان!
نام لیگ حرفه ای عربستان در مراسمی رسمی تغییر کرد.لیگ حرفه ای عربستان در سال های اخیر 
با این نام فعالیت می کرد و اغلب با کمک های دولتی اداره می شــد؛ اما حاال با امضای قراردادی 
رسمی، نام این لیگ به »روشن« تغییر کرده تا این شرکت شناخته شده سعودی تبدیل به اسپانسر 
اول لیگ عربستان شود.»روشن« نام شــرکتی فعال در حوزه ساختمان و شهر سازی است که با 
قراردادی به ارزش 12۷ میلیون دالر، معادل چهار هزار میلیارد تومان، مسئوالن فوتبال عربستان را 
مجاب کرده تا لیگ خود را به این نام تغییر بدهند.این رقم صرف هزینه برگزاری مسابقات خواهد 
شد و همچنین باشگاه های لیگ برتری نیز از آن ســهم خواهند برد تا از فصول آینده با این درآمد 

میلیون دالری، حضوری فعال تر در بازار نقل و انتقاالت داشته باشند.
 

شواین اشتایگر:

 یونایتد برد؛ اما لیورپول تیم برتر میدان بود
باستین شواین اشتایگر، ستاره سابق فوتبال آلمان، می گوید لیورپول مقابل یونایتد تیم بهتر میدان بود 
و شیاطین ســرخ چون برای بقا می جنگیدند به پیروزی رسیدند.منچســتریونایتد در هفته سوم لیگ 
برتر انگلیس در خانه خود میزبان لیورپول بود و موفق شد با گل های جیدون سانچو و مارکوس راشفورد 
حریفش را 2-1 شکست داده و سه امتیاز بسیار مهم به دســت بیاورد. یونایتد که دو هفته اول فصل را با 
دو شکست تحقیرآمیز به پایان برده بود برای خروج از بحران به پیروزی مقابل لیورپول نیاز مبرم داشت.

درحالی که اکثر کارشناســان فوتبال از عملکرد یونایتد تعریف کرده و شاگردان اریک تن هاخ را شایسته 
پیروزی می دانند؛ اما باستین شواین اشتایگر، ستاره سابق فوتبال آلمان، در مصاحبه با بی بی سی نظری 
مخالف اکثر کارشناسان داشت و معتقد بود در این بازی لیورپول تیم برتر میدان بود. شواین اشتایگر سابقه 
بازی در منچستریونایتد را دارد و در این مصاحبه تاکید کرده که به عنوان یک هوادار یونایتد صحبت می کند.

 

شلیک مهاجم برزیلی به نژادپرست ها!
یاگو کاریلو، مهاجم تیم پورتیموننزه که در شــادی گل پس از باز کــردن دروازه ویتوریا گیمارش از 
پرچم کرنر به عنوان اسلحه جهت شلیک به تماشاگران رقیب استفاده کرده و به شدت مورد انتقاد 
قرار گرفته بود، در اینستاگرام نوشت: امروز من تفنگ را به سمت هواداران ویتوریا که مورد احترام 
من هستند، نگرفتم. این واکنشی به نژادپرستان بود که آب دهان پرتاب می کردند و با الفاظی بد، 
هم تیمی های من را خطاب کردند.گفتنی است پس از انجام این شادی، یکی از بازیکنان ویتوریا با 
عصبانیت به کاریلو واکنش نشان داد؛ اما کاریلو دست های خود را به نشانه عذرخواهی باال برد و حاال 

هم در یک پست اینستاگرامی منظور خود را بیان کرد.

خبر  روز

قلب قرمز یاغی پرسپولیسی ها »فیک« است!
صفحه اینستاگرامی منتسب به شیخ دیاباته جعلی اســت. باشگاه پرسپولیس پس از عقد قرارداد با 
یورگن لوکادیا تصمیم به جذب شیخ دیاباته گرفته و در چند روز گذشــته مذاکراتی هم با این مهاجم 
سابق استقالل داشته است. در شرایطی که گفته می شد حضور دیاباته در پرسپولیس قطعی شده و او به 
زودی به تهران سفر خواهد کرد؛ اما گویا موانعی در مسیر انتقال آقای گل سابق لیگ برتر به پرسپولیس 
به وجود آمده و خبرها حاکی از آن است که احتماال حضور دیاباته در پرسپولیس منتفی خواهد شد.در 
این بین اخیرا یک صفحه اینستاگرامی که از مدت ها قبل با نام دیاباته فعالیت می کند، اقدام به انتشار 
استوری هایی از او کرده و پیامی هم به نقل از این مهاجم منتشر کرده است. این صفحه حتی تصاویری از 
دیاباته با لباس و قلب قرمز هم منتشر کرده تا از این طریق توجه هواداران پرسپولیس را جلب کند. با این 
حال این صفحه جعلی است و هیچ ارتباطی با مهاجم سابق استقالل ندارد. دیاباته چندی پیش اقدام 

به ساخت یک صفحه اینستاگرامی کرده که در آن هم فعالیت خاصی ندارد.
 

بازگشت »عزت اللهی« به ایران منتفی شد
باتوجه به عدم فسخ قرارداد سعید عزت اللهی و وایله بولدکالب پیش از 30 مرداد، بازگشت او به ایران عمال 
منتفی است.باتوجه به سقوط وایله دانمارک به لیگ یک، در پنجره تابستانی شایعات زیادی پیرامون 
سعید عزت اللهی و انتقالش به تیمی از لیگ برتر ایران وجود داشت و گفته می شد دو تیم پرسپولیس و 
استقالل، مشتری جدی او خواهند بود اما در ادامه فوالد و به خصوص تراکتور نیز ستون شایعات رسانه ها را 
در این مورد به خود اختصاص دادند.اگرچه باشگاه وایله اعالم کرده که عزت اللهی راهی تیمی جدید خواهد 
شد؛ اما او قرارداد خود را تا پیش از 30 مرداد فسخ نکرد و به این ترتیب بازگشتش به ایران حتی در صورت 
عالقه وی، منع قانونی خواهد داشت و بنابراین او حداقل در این فصل برای تیمی ایرانی به میدان نخواهد 
رفت.عزت اللهی حاال تنها یک هفته فرصت دارد تا نظر وایله برای صدور رضایت نامه اش را جلب کند و در 
غیر این صورت باید در دانمارک بماند.در این بین شایعه پیوستن عزت اللهی به تراکتور، باتوجه به حضور 
قربان بردیف، سرمربی سابق وی در این تیم، بسیار پررنگ  بود اما در نهایت این اتفاق رخ نداد و مدیرعامل 
تراکتور نیز در این باره می گوید: عزت اللهی شاگرد آقای بردیف بود و ارتباط نزدیکی با این سرمربی دارد. 
آقای بردیف با عزت اللهی تماس گرفته است، ولی این بازیکن اعالم کرده که دوست دارد فوتبالش را در 

خارج از کشور ادامه دهد و اگر بخواهد به ایران بازگردد، تراکتور و قربان بردیف اولویت اصلی اش است.

»شجاع« به کرونا مبتال شد
شجاع خلیل زاده، مدافع لژیونر تیم فوتبال االهلی قطر به ویروس کرونا مبتال شد.در چارچوب رقابت های 
هفته دوم لیگ ستارگان قطر، تیم فوتبال االهلی به مصاف الریان رفت و در یک جدال حساس و دراماتیک، 
در لحظات پایانی با نتیجه دو بر یک به برتری رسید. محمدحسین کنعانی زادگان، ۹0 دقیقه برای االهلی 
بازی کرد و گل برتری این تیم را نیز به ثمر رساند؛ اما شجاع خلیل زاده مدافع تیم ملی کشورمان در لیست 
االهلی برای این دیدار حضور نداشت.اکنون خبر می رسد شجاع خلیل زاده به دلیل ابتال به ویروس کرونا 
در بازی تیمش برابر الریان قطر غایب بوده است؛ خلیل زاده هم اکنون در قرنطینه به سر می برد تا پس از 
طی شدن دوران نقاهت و منفی شدن تست کرونایش مجددا در تمرینات و بازی های االهلی حاضر شود.

 

بمب پرسپولیس خیلی زود ایرانی شد! 
مهاجم هلندی پرسپولیس، اســتوری تازه ای به زبان فارسی منتشر کرد.یورگن لوکادیا بازیکن سابق 
تیم های برایتون ، بوخوم و پی اس وی آیندهوون که به تیم پرسپولیس پیوسته است، با انتشار استوری 
در صفحه شخصی اینستاگرامش، به زبان فارسی نشــان داد که چه قدر سریع به ایران و زبان فارسی 
عادت کرده است. او در این استوری نوشت: » تمرین انجام شد، حاال استراحت کنید، امیدوارم همه روز 

پربرکتی داشته باشند.«

اخبار

سرمربی تیم ملی فوتسال: 

دوره حرف قشنگ زدن و 
عمل نکردن گذشته است

سرمربی تیم ملی فوتسال که یک حق رای 
در انتخابات هشــتم مهر ریاست فدراسیون 
فوتبال دارد، در گفت وگو با ایسنا در خصوص 
کاندیدای اصلح برای ریاســت فدراســیون 
فوتبال توضیح داد: ایــن حرفی که می زنم 
نظر شخصی من اســت. هم تاج که ریاست 
فدراسیون را در گذشته بر عهده داشته است، 
هم ماجدی که اکنون سرپرستی فدراسیون 
را بر عهده دارد و هم عزیز محمدی که سابقه 
کار در ســازمان لیگ را دارد، اشراف زیادی 
به فوتبــال دارنــد و من هم با هر ســه این 
بزرگواران دوست و رفیق هستم. کسی باید 
این مسئولیت را قبول کند که بخواهد خدمت 
کند. من از زمان ریاست مصطفوی وارد این 
چرخه شدم و رؤسایی چون صفایی فراهانی، 
دادکان، کفاشیان،تاج، عزیزی خادم و حاال 
ماجــدی را دیــده ام و به صورت مســتقیم 
یــا غیر مســتقیم بــا آن هــا کار کــرده ام. 
همه این عزیــزان نقص هــا و خوبی هایی 
داشــته اند. از کســانی کــه وارد ایــن گود 
 شــده اند تقاضا دارم ماهیت گذشته خود را 

فراموش نکنند.
وحید شمســایی،  ادامه داد: در 2 ســال و 
نیمی که فرصت دارند، حرف های قشــنگ 
قبل از انتخابات شان را فراموش نکنند. اگر 
کار عملیاتی نمی تواننــد انجام دهند، نیازی 
نیست درباره آن حرف بزنند و وعده و وعید 
دهند. قــول کارهایی را بدهند که زورشــان 
می رســد انجام دهند. این فدراســیون به 
کســی نیاز دارد که کار کند و بخواهد فوتبال 
و فوتسال را پیشرفت دهد. دیگر زمان زدن 
حرف های قشــنگ و عمل نکردن به آن ها 
گذشــته اســت. من چون حــق رای دارم، 
حســابی به این موضوع فکــر خواهم کرد 
و حرف هــا و صحبت های این ســه عزیز را 
بررسی می کنم و از ســایر دوستان که حق 
رای دارند از جملــه رفقایی که در هیئت های 
استانی هســتند می خواهم که آن ها نیز در 

راه خدمت به فوتبال و فوتسال رای بدهند.

فوتبال جهان

وز عکس ر

»آزمون« در کنسرت 
خواننده مهاجر

مازیار فالحی یکی از خواننده های 
پاپ مشــهور و پرطرفدار در ایران 
بود کــه چندی پیش بــه اوکراین 
مهاجرت کرد و پس از جنگ در این 
کشور راهی آلمان شــد. در اولین 
کنسرتی که این خواننده مهاجر در 
آلمان برگزار کرد، سردار آزمون هم 
حضور داشت و مازیار فالحی نیز در 

حین اجرا، از او تشکر کرد.

ایراندوست، سرمربی سپاهان شد
سرمربی سابق تیم ملی فوتبال بانوان، هدایت سپاهان را به عهده گرفت.به گزارش ایسنا و به نقل از باشگاه ســپاهان، مریم ایراندوست پس از انجام مذاکره 

با مدیرعامل و هیات مدیره باشگاه فوالد مبارکه سپاهان با عقد قراردادی به مدت یک فصل هدایت تیم فوتبال بانوان فوالد مبارکه سپاهان را به عهده گرفت.
ایراندوست که فارغ التحصیل رشته تربیت بدنی است، دارای مدرک مربیگری فوتبال A  آسیاست. او سابقه مربی گری تیم ملی زیر 1۶ سال، سرمربی تیم ملی 
زیر 1۶ سال، مربی گری تیم ملی بزرگساالن در مسابقات مقدماتی آسیا در سال 13۸۹، مربی گری تیم المپیک نوجوانان و جوانان سنگاپور، سرمربی گری تیم 
ملی بزرگساالن ایران و سرمربی گری تیم زیر 1۹ سال را در کارنامه خود دارد.کادر فنی تیم بزرگساالن با نظر ایراندوست از بین مربیان استان اصفهان انتخاب 

خواهد شد.

این دیدار برای سپاهانی ها بازی رونمایی از پیام نیازمند، 
دروازه بان ملی پوش این تیم به شمار می رود، او که 
پس از یک فصل دوری از سپاهان روز شنبه در انتقالی 
غافل گیرکننده به سپاهان بازگشت به احتمال زیاد در 

بازی با گل گهر جانشین رشید مظاهری می شود

دهم آگوســت و فینال ســوپر جام اروپا، پایان راه 
مثلث جادویی رئال مادرید در مرکز زمین بود. 

هلســینکی آخرین مقصد برای هافبک هایی بود 
که فوتبال قاره اروپا را از فصل 1۶-2015 به تسخیر 
خودشان درآورده بودند؛ اما دیگر قرار نبود در کنار هم 

به میدان بروند. 
حاال هسته اصلی و شــاکله درخشان دوران طالیی 
چند ســال اخیر این تیم از هم پاشــیده اســت. 
کاســمیرو، مودریچ و کروس موفق شدند 1۶ جام 
قهرمانی در کنار هم به دست آورند ؛اما بزرگ ترین 
دستاورد آنها چهار قهرمانی در لیگ قهرمانانی است 
که در میــالن، کاردیف، کیف و پاریــس با یکدیگر 
تجربه کردند. چهار عنوان قهرمانی که سه تای آنها به 

صورت متوالی به دست آورد و در تاریخ این رقابت ها 
بی سابقه بود. 

آنها هفــت فصــل در کنار هم بــه میــدان رفتند، 
تاریخ ســازی کردند و توانستند نام شــان را در بین 
بهترین هافبک های تاریخ به ثبت برســانند. هفت 
سالی که در آن شــاهد حضور یکی دیگر از بهترین 
خطوط میانی تاریخ بودند که با حضور بوســکتس، 

ژاوی و اینیستا شکل گرفته بود. 
حضور آنها در میدان در ترکیب بارســا با حضور این 
سه بازیکن مصادف شــده بود. آنها هم هفت سال 
درخشان را ســپری کردند، ســه لیگ قهرمانان را 
با یکدیگر به دســت آوردند و در مجمــوع 21 جام 

قهرمانی کسب کردند. 

جام های قهرمانی، تاثیرگذاری روی بازی، سلطه بر 
میانه میدان... مقایسه این دو خط میانی از مدت ها 
قبل ادامه داشته؛اما با پایان دوران مثلث جادویی 
رئال مادرید، این موضوع بار دیگر مطرح شده است.

حاال هر ســه این  بازیکنان به فهرســت درخشان 
بازیکنانی وارد شده اند که تا همیشه در تاریخ فوتبال 

اروپا باقی خواهند ماند.

خداحافظی با مثلث برمودا؛

کاسمیرو-کروس-مودریچ یا بوسکتس-ژاوی-اینیستا؟

هفته سوم لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس؛ گل گهر-سپاهان؛

صدرنشیندرقلعهسیرجانیها

ایمنا فردا و در چارچوب رقابت های هفته ســوم لیگ 
برتر فوتبــال، از ســاعت 21:30 تیم های گل گهر 
سیرجان و سپاهان در ورزشگاه شهید ســلیمانی سیرجان به مصاف 

یکدیگر می روند.
این دوتیم در حســاس ترین دیدار هفته ســوم لیگ برتر در حالی به 
مصاف یکدیگر می رونــد که هر دو تیم در این فصــل از جمله تیم های 
مدعی به شمار می روند و مصاف آنها می تواند جذابیت باالیی به همراه 

داشته باشد.
سپاهان در حالی به سیرجان می رود که از دو بازی نخست خود مقابل 
استقالل و نســاجی امتیازات کامل را گرفته اســت و به عنوان تنها تیم 
شــش امتیازی در صدر جدول قرار دارد. عملکرد شــاگردان مورایس 
در بازی مقابل اســتقالل نیز مطلوب بود؛ اما در بازی با نســاجی این 
تیم متزلزل عمل کرد و نشــان داد مانند دیگر مدعیان هنوز به آمادگی 
صددرصد برای رقابت قهرمانی نرسیده اســت. دیدار با گل گهر پس از 
بازی با استقالل دومین آزمون سخت مورایس در آغاز کارش در سپاهان 
به شمار می رود، دیداری که مقابل تیم امیر قلعه نویی، سرمربی سابق 

سپاهان انجام می شود و از این لحاظ هم حساسیت های باالیی دارد.
در سوی دیگر گل گهر نیز شرایطی تقریبًا مشــابه با سپاهان دارد، این 
تیم در بازی نخســت خود تراکتــور را با »قربان بردیوف« ســرمربی 
جدیدش شکست داد و در بازی دوم در حالی که عملکرد چندان جالبی 
نداشــت در زمین مس رفســنجان با تســاوی بدون گل متوقف شد. 
گل گهر که با چهار امتیاز در رده ســوم جدول است، مانند فصل گذشته 
هزینه زیادی برای بستن تیم انجام داده، امیدوار است بر خالف فصل 
 گذشته رتبه ای خوب در جدول کسب کند و حداقل سهمیه آسیایی به 

دست آورد.
مصاف این دو تیم در ســیرجان یادآور بازی جنجالی فصل گذشته دو 
تیم است، جایی که گل گهر موفق شد در روزی که اشتباهات داوری به 
نفعش رقم خورده بود، سپاهان مدعی محرم نویدکیا را با حساب چهار 
بر دو شکست دهد اما تخلف باشگاه گل گهر در استخدام و استفاده از 
»اریک باگناما« در دیدار با ســپاهان باعث شد نتیجه این دیدار سه بر 
صفر به سود سپاهان اعالم شــود، موضوعی که در پایان فصل منجر به 

باالتر ایستادن سپاهان نسبت به گل گهر شد.

این دیدار برای ســپاهانی ها بازی رونمایی از پیام نیازمند، دروازه بان 
ملی پوش این تیم به شــمار می رود، او که پــس از یک فصل دوری از 
سپاهان روز شــنبه در انتقالی غافل گیرکننده به ســپاهان بازگشت به 

احتمال زیاد در بازی با گل گهر جانشین رشید مظاهری می شود.
سپاهان در حالی به مصاف گل گهر می رود که جالل الدین علیمحمدی و 
محمد کریمی را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد و در سوی دیگر گل 
گهر نیز همچنان از اریک باگناما به دلیل محرومیت نمی تواند استفاده 
کند. کی روش استنلی، مهاجم گل گهر نیز که در بازی قبل مقابل مس 

رفسنجان مصدوم شده بود به بازی با سپاهان می رسد.
ترکیب احتمالی دو تیم به شرح زیر است:

گل گهر: محســن فروزان، بهنام برزای، آرمین ســهرابیان، مهران 
گلزاری، شایان مصلح، علیرضا علیزاده، امین پورعلی، علی اصغر 

عاشوری، رضا شکاری، کی روش استنلی و مرتضی تبریزی
ســپاهان: پیام نیازمند، رناتو داسیلویرا، نیلســون جونیور، امید 
نورافکن، رامین رضاییان، مسعود ریگی، یاسین سلمانی، مانوئل 

فرناندز، محمدرضا حسینی، محمد علی نژاد و شهریار مغانلو
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مدیر منطقه سه شهرداری: 

خانه کودک و نوجوان تا پایان سال 1402 افتتاح می شود
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان گفت: امســال پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار برای احداث خانه 
کودک و نوجوان اعتبار در نظر گرفته شده است که امیدواریم با اختصاص بودجه برای نازک کاری و مراحل 
نهایی، این پروژه تا پایان سال ۱۴۰۲ مورد بهره برداری قرار گیرد.محمدباقر کالهدوزان، در مراسم آغاز عملیات 
احداث خانه کودک و نوجوان، اظهار کرد: خانه کودک و نوجوان پس از احصای نیازهای محالت، برای محله 
دردشت در زمینی به مساحت ۱۳۵۰ مترمربع در نظر گرفته شده است.وی با بیان اینکه خانه کودک و نوجوان 
در دو طبقه احداث می شود، ادامه داد: امسال پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار برای احداث خانه کودک 
و نوجوان اعتبار در نظر گرفته شده است که امیدواریم با اختصاص بودجه برای نازک کاری و مراحل نهایی، این 
پروژه تا پایان سال ۱۴۰۲ مورد بهره برداری قرار گیرد.مصطفی نباتی نژاد، رییس مرکز پژوهش های شورای 
اسالمی شهر اصفهان نیز با اشاره به احداث خانه کودک و نوجوان در محله دردشت، گفت: انتظار داریم در پایان 
دوره ششم مدیریت شهری، تحول در محله دردشت ایجاد شود و تمام شهروندان شیرینی خدمات را بچشند.

 
عضو شورای شهر: 

تکمیل پروژه های برجای مانده مهم تر از تعریف پروژه جدید است
رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شــهر اصفهان در حاشیه آیین افتتاح پروژه های منطقه سه 
شهرداری با بیان اینکه مهم تر از تعریف یک پروژه، تکمیل پروژه های نیمه تمام و برجای مانده از گذشته 
است، گفت: در این راســتا ســعی کردیم طبق برنامه ریزی این پروژه ها را به اتمام برسانیم و در اختیار 
شهروندان قرار دهیم.مصطفی نباتی نژاد اظهار کرد: یکی از سیاست های مهم مدیریت شهری پیگیری 
پروژه های محله محور و منطقه محور است که در سال اول آغاز به کار شورای اسالمی شهر در بودجه، مدنظر 
قرار گرفت.وی ادامه داد: مهم تر از تعریف یک پروژه، تکمیل پروژه های نیمه تمام و برجای مانده از گذشته 
است، افتتاحیه ای که شاهد آن هستیم تکمیل پروژه های نیمه تمام گذشته بود؛ در این راستا سعی کردیم 
طبق برنامه ریزی این پروژه ها را به اتمام و در اختیار شــهروندان قرار دهیم.رییس مرکز پژوهش های 
شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: امیدواریم طی ماه ها و هفته های آینده شاهد افتتاحیه های واقعی از 
پروژه های واقعی باشیم و مانند آنچه در منطقه سه رخ داد در مناطق دیگر نیز پروژه های شهری افتتاح 
و به بهره برداری برسد.وی با اشاره به شاخصه پروژه های محله محور، اضافه کرد: پروژه های محله محور، 

خدمات شهری را در مقیاس های محله ای با شاخص دسترس پذیری به صورت عادالنه توزیع می کند.
 

خط 103 اتوبوسرانی اصفهان از خیابان صاحب الزمان)عج( 
عبور نمی کند

معاون بهره برداری شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفت: با توجه به انجام عملیات آسفالت ریزی 
در خیابان صاحب الزمان )عــج( محله اصفهانک، اتوبوس هــای خط ۱۰۳ تا اطالع ثانــوی از خیابان 
صاحب الزمان )عج( واقع در این محله عبور نمی کند و تا ابتدای خیابان امام حسین )ع( خدمت رسانی 
خواهد کرد.سیدمهدی کاظمی اظهار کرد: با توجه به انجام عملیات آسفالت ریزی در خیابان صاحب الزمان 
)عج( محله اصفهانک، مسیر عبوری خط ۱۰۳ اتوبوسرانی اصفهان دچار تغییراتی شده است.وی ادامه 
داد: با توجه به این موضوع، اتوبوس های خط ۱۰۳ تا اطالع ثانوی از خیابان صاحب الزمان )عج( محله 
اصفهانک عبور نمی کند و تا ابتدای خیابان امام حسین )ع( خدمت رسانی خواهد کرد.معاون بهره برداری 
شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه با بیان اینکه شهروندان ساکن در خیابان صاحب الزمان )عج( 
می توانند برای استفاده از خط ۱۰۳ به ابتدای خیابان امام حسین )ع( مراجعه کنند، خاطرنشان کرد: مسیر 
این خط از پایانه آبشار آغاز می شود و با گذر از ایستگاه های بوستان شهرداری، میدان شهید قوچانی، ردان، 
کشاورزی، شهید مطهری، سه راه اشکاوند، مخابرات، ورودی اصفهانک، بوستان های یک، هفت و ۱۰، 
میدان آزادی، موسوی، ابتدای شهرک، فرعی ۲۱، مسجد صاحب الزمان )عج(، نیکان، ابتدای درختی، 

شریعتی، امیرکبیر، مسجد جامع، زکریا و کشاورز، به مقصد می رسد.

با مسئولان

آغاز رزمایش مشترک تخصصی پهپادی ارتش با محوریت 
استان اصفهان

ســخنگوی رزمایش پهپادی ۱۴۰۱ ارتش از آغاز رزمایش پهپادی ارتش  خبر داد و گفت: رزمایش 
مشترک تخصصی پهپادی ارتش جمهوری اسالمی ایران با محوریت استان اصفهان و همکاری سایر 
استان های مرزی با مشارکت نیروهای چهارگانه ارتش آغاز شد.امیر دریادار سید محمود موسوی در 
جمع خبرنگاران  با اشاره به جزییات رزمایش مشترک پهبادی ۱۴۰۱ ارتش، اظهار داشت: رزمایش 
مشترک تخصصی پهبادی ارتش جمهوری اسالمی ایران با محوریت استان اصفهان و همکاری سایر 
استان های مرزی با مشارکت نیروهای چهارگانه ارتش شامل نیروی پدافند هوایی، نیروی زمینی، 
نیروی هوایی، نیروی دریایی و قرارگاه پدافند ارتش آغاز شد.وی افزود: در این رزمایش بیش از 
۱۵۰ فروند انواع پرنده های بدون سرنشین شامل پرنده های شناسایی، مراقبت، جمع آوری، رزمی 
و انهدامی مشارکت دارند و نیروی مدافع با استفاده از سامانه های جنگالی، جنگالی زمین پایه و 
هوا پایه اقدامات پدافندی خود را به مرحله اجرا در خواهد آورد.معاون عملیات ارتش و سخنگوی 
رزمایش پهپاد با بیان اینکه ایــن رزمایش در برگیرنده توانمنــدی و قابلیت های ارتش جمهوری 
اسالمی ایران اســت، گفت: این رزمایش نشان از توانمندی در ســاخت، بهره برداری، طراحی و به 
کار گیری از انواع پرنده های بدون سرنشــین با اســتفاده از نیروهای جوان و متخصص خود دارد 
که به عنوان دستان توانمند جمهوری اسالمی ایران آمادگی اجرای انواع ماموریت های عملیاتی را 
در مناطق مختلف بنا به نیاز دارا هستند.وی ادامه داد: استان های مرزی و جنوبی کشور، مرزهای 
دریایی و زمینی در این رزمایش حضور دارند لیکن محوریت اقدامات عملیاتی و رزمی در اســتان 

اصفهان برنامه ریزی و به مرحله اجرا در خواهد آمد.

ارتقای توان رزم مطابق با فناوری روز به کمک پهپادها
همچنین فرمانده رزمایش مشترک پهپادی ۱۴۰۱ ذوالفقار ارتش با بیان اینکه بحمدا... امروز کشور 
ما دارای نیرو های مسلح قوی، با تجربه و مقتدر است، گفت: نیرو های مسلح از تجهیزات الزم برای 
انجام ماموریت خود برخوردار هستند ؛اما اگر ما نگاه مان به آینده نباشد و مطابق با فناوری های روز و 
آینده حرکت نکنیم قطعا از دیگران عقب خواهیم ماند.امیر دریادار حبیب ا...سیاری با تاکید بر اینکه 
پهپاد امروزه یک پدیده جدید است، افزود: اثرگذاری این پدیده در جنگ های اخیر در دنیا ثابت شده 
که می توان به جنگ های آذربایجان و ارمنستان و اوکراین و روسیه اشاره کرد.وی گفت: امروز پهپاد 
در ارتقای توان رزم نیرو های مسلح به ویژه ارتش جمهوری اسالمی ایران جایگاه بزرگی پیدا کرده 
و در سازمان رزم ارتش گنجانده شده و در کنار ســایر تجهیزات دیگری که وجود دارد توان رزم ما را 
مطابق با فناوری روز ارتقا بخشیده است.معاون هماهنگ کننده ارتش با تاکید بر اینکه در این حوزه 
نمی خواهیم به دیگران وابسته باشیم و تجهیزات حوزه پهپادی تماما به صورت بومی تولید می شود، 
عنوان کرد: بیشتر پهپاد هایی که در این رزمایش شاهد حضور و اجرای عملیات آن ها هستیم، تولید 
اولیه اش در داخل ارتش بوده و برای تکمیل و تولید انبوه به وزارت دفاع و یا شرکت های دانش بنیانی 
که در سطح کشور هستند، سپرده شده اند.امیر دریادار سیاری با بیان اینکه داشتن توانمندی پهپادی 
به توان بازدارندگی کشور کمک می کند، تاکید کرد: امنیت کشور و منطقه باید توسط خودمان تامین 
شود، اگر قرار است کسی برای ما امنیت برقرار کند این به معنای امنیت عاریه ای است که هیچ ارزش 
ندارد.وی افزود: توانمندی ملت قهرمان ایران و نیرو های مسلح به میزانی است که می تواند در مقابل 

همه تهدیدات ایستادگی کند و آزموده را آزمودن خطاست.
معاون هماهنگ کننده ارتش با بیان اینکه با وجود مدت زمان کمی که برای تجهیز به فناوری پهپاد 
پیمودیم و نتیجه کار جهشی بوده، گفت: نتایج بسیار ارزشمندی در مدت زمان کمی به دست آمده 

که حاصل هوش و ذکاوت پژوهشگران ماست.
امیر دریادار سیاری تاکید کرد: دراین رزمایش تعدادی از پهپاد های ارتش در شرایط خاص و دشوار 
به کار گرفته خواهند شد و در حوزه های مراقبت و شناسایی، جنگ الکترونیک و رزمی مورد ارزیابی 

قرار خواهند گرفت.

خبر  روزگزارش

مدیرعامل سازمان نوسازی و 
بهسازی شهرداری:

مرمت بازار بزرگ اصفهان 
کلید خورد

مدیرعامل ســازمان نوســازی و بهســازی 
شــهرداری اصفهان گفت: طــرح »میدان تا 
میدان« با مرمت یک کیلومتر از سقف و کف 

بازار بزرگ اصفهان بهره برداری شد.
محمدعلی ایزدخواستی اظهار کرد: طرح »میدان 
تا میــدان«  که بــه استحکام بخشــی و مرمت 
طاق های بازار بزرگ و بازار های انشعابی به طول 
یک کیلومتر پرداخته اســت، مــورد بهره برداری 
قرار گرفــت.وی ادامه داد: بازار بــزرگ که تاریخ 
دولت های صفوی و سلجوقی را اتصال می دهد، 
کانال شریان تاریخی در طول تاریخ و محل حضور 
صنعت گران و انبوه بار هایی بوده که در کاروانسرا ها 
تخلیه می شده است.مدیرعامل سازمان نوسازی 
و بهسازی شهرداری اصفهان تصریح کرد: با توجه 
به اینکه طاق های بازار نیاز به حفاظت جدی دارد 
و دســتخوش آســیب هایی در طول زمان شده 
حدود یک کیلومتر از ســقف مــورد مرمت ویژه 
شامل سبک ســازی و عایق و استحکام بخشی 
شده اســت.وی با بیان اینکه پس از استحکام 
بخشــی، تزیینات زیر طاق ها مــورد مرمت قرار 
گرفته اســت، گفت: بر اساس شــواهد تاریخی 
مشابه مصالحی که زیر طاق ها به کار گرفته شده، 
در این پروژه به کار رفته است، همچنین با توجه به 
اینکه سنگ فرش کف بازار با پستی و بلندی هایی 
روبه رو بود، این بخش هم یکنواخت شده است.

ایزدخواستی با تاکید بر اینکه با احداث ناکش ها 
در بازار توانســته ایم از رطوبت زیرسطحی در این 
بخش محافظت کنیم، افــزود: در طرح میدان 
تا میدان حدود ۸۰ طاق مــورد مرمت قرار گرفته 
که ۳۲ ســقف در بازار سماورسازها، ۱۲ سقف در 
بازار قناد ها و مابقی در شــریان های اصلی بازار 
بوده است.وی با اشاره به اینکه مجموعه عواملی 
همچون آتش سوزی و برق می تواند امنیت بازار 
بزرگ اصفهان را به خطر بیندازد، اظهار کرد: یکی از 
این نوع خطرات، در بخش سازه ای و فرسودگی 
سقف هاســت که با کمترین بــارش این خطر 
دوچندان می شــود، بنابراین در این طرح سعی 
شده است با استحکام بخشی طاق ها، محافظت 

قابل توجهی از بازار صورت گیرد،.

عکس خبر

 طرح »نذر آب 5«
  در استان اصفهان

 اجرا می شود
سرپرســت جمعیــت هالل احمــر 
اصفهان گفت: امسال پویش نذر آب 
پنج با رویکردهای محیط زیســتی، 
آموزشــی و ارتقــای ســالمت در 
»ورکان« کاشان، »چوپانان« نایین 
و »قورتــان« ورزنه که جــزو مناطق 
کم برخــوردار و دارای تنــش آبــی 

هستند، اجرایی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه مطرح کرد:

هزینه 150 میلیارد تومانی برای خط چهارم BRT اصفهان
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفت: ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای زیرساخت، ایستگاه ها و خرید اتوبوس خط چهارم BRT صرف شده است.

سیدعباس روحانی در خصوص آغاز به کار خط اتوبوس تندروی پایانه جی تا سه راهی درچه، اظهار کرد: با توجه به حجم درخواست سفر در خطوط، تغییر استراتژی 
برای حمل ونقل عمومی انجام می شود.وی ادامه داد: محور پایانه جی تا سه راهی درچه، شامل خطوط ۶۸ از مبدأ میدان امام حسین )ع( تا پایانه پزوه و خط ۲۶ از 
پایانه درچه به سمت میدان امام حسین )ع(، درخواست سفر و تبادل مسافر بین این مسیر و ایستگاه به ویژه در سال تحصیلی بسیار زیاد است.مدیرعامل شرکت 
واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه تصریح کرد: با تصویب ۱۲ خط BRT در اصفهان و بر اساس مطالعات انجام شده طی دو سال گذشته خط اتوبوس تندروی پایانه 

جی تا سه راهی درچه به عنوان خط چهارم انجام شد و اکنون به صورت خط واحد تحت عنوان خط BRT یا خط تندور آغاز به فعالیت کرده است.

مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان گفت: هدف اصلی مدیریت شهری 
این است که ضریب ایمنی شهر را افزایش دهد تا در 
ســاعت های پیک ترافیک بتوانیم در کمترین زمان 
ممکن به محــل حادثه مراجعه کنیم.آتشــپاد دوم 
ابراهیم مطلبی در مراســم بهره برداری از ایســتگاه 
شــماره ۲۷ آتش نشــانی، اظهار کرد: در راســتای 
خدمت رسانی به مردم توانستیم یکی از ایستگاه های 
استراتژیک آتش نشــانی را در هسته مرکزی شهر 
افتتاح کنیــم.وی با قدردانــی از تالش ها و خدمات 

مناطق یک و سه شهرداری اصفهان، افزود: با توجه به 
تاکیدات شهردار اصفهان تجهیزات خوبی خریداری 
شده اســت و به زودی در این ایســتگاه به کارگیری 
می شود.مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری اصفهان تصریح کرد: ســال های 
زیادی خأل وجود ایســتگاه آتش نشــانی در هسته 
مرکزی شهر احساس می شد به نحوی که هر صبح و 
شام به دلیل نبود این ایستگاه آتش نشانی مجبور به 
استقرار خودروی آتش نشانی در میدان امام حسین 
)ع( بودیم.وی خاطرنشان کرد: هسته مرکزی شهر و 
وجود میدان امام )ره(، منطقه گردشگری و همچنین 
گذر چهارباغ بر اهمیت این منطقه می افزاید، از این رو 
احداث ایستگاه آتش نشانی در این محور ضروری بود.

مطلبی با تاکید بر اینکه هدف اصلی مدیریت شهری 
افزایش ضریب ایمنی شهر اســت تا در ساعت های 

پیک ترافیک بتوانیم در کمترین زمان ممکن به محل 
حادثه مراجعه کنیم، گفت: در این راستا دستگاه های 
چهار چرخ خریداری شده است که می تواند قابلیت 
حضور نیروهــای آتش نشــانی را در معابر کم عرض 
هسته مرکزی شــهر و همچنین زمان های ترافیک 
بسیار ســرعت بخشــد.وی گفت: طبق استانداردها 
تعداد ایستگاه های آتش نشانی باید به ۴۰ ایستگاه 
برسد، در این راســتا احداث چند ایستگاه در دست 
اقدام است، البته با همکاری مدیران مناطق مختلف 
شهری درصدد افزایش این ایســتگاه ها برای سال 
آینده هســتیم.مدیرعامل ســازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان ادامه داد: هرچه 
ضریب ایمنی در شهر افزایش یابد، مردم با اطمینان 
خاطر بیشتری زندگی خواهند کرد و شعار »اصفهان 

من، شهر زندگی« محقق می شود.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری: 

افزایش ضریب ایمنی شهر، هدف اصلی مدیریت شهری است

 دردسرهای جمع آوری طالی کثیف در اصفهان؛ آیا شهرداری بی گدار به آب زد؟

نیت خوب، نتیجه بد!

تیرماه امسال بود که شهرداری اصفهان تصمیم به تغییر 
روند جمع آوری پسماندهای تر گرفت، اما اجرای ناموفق 
این طرح باعث بروز مشکالت و گالیه هایی از سوی شهروندان شده است.

برنامه ریزی نامناسب معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان سبب 
انباشته شدن زباله ها در نقاط مختلف محله های این شهر شده و سیمای 
اصفهان را زشــت کرده، همچنین در روزهای گرم تابستان بوی نامطلوب 
زباله ها در فضای کوچه ها به مشــام می رســد که درخور شــأن اصفهان 
نیست.از سوی دیگر، نزدیک به دو دهه طرح جمع آوری پسماند براساس 
برنامه زمان بندی روزهای زوج و فرد تقویم در مناطق ۱۵ گانه سطح شهر 
اجرا می شد که این روند برای ساکنان مناطق مختلف شهر عادی به نظر 
می رسید و کمتر کیســه های زباله خارج از ساعات و روز مقرر در کوچه ها 
و محالت گذاشته می شد.اما با وجود این روند، مدیریت شهری با هدف 
بهبود شــرایط کاری پاکبانان در قراردادهای جدیدشان تصمیم به تغییر 
فرآیند جمع آوری پســماند گرفت، به گونه ای که این تقویم از ماه به هفته 
تبدیل شد تا بر این اساس روزهای جمعه، روز تعطیلی نیروهای خدمات 

شهری و پاکبانان باشد.

طرحی با هدف ارتقای رفاه پاکبانان
ماجرا از آنجا شــروع شد که علی قاسم زاده، شــهردار اصفهان روز چهارم 
تیرماه ۱۴۰۱ از آغاز تغییر در روند حمل زباله ها از درب منازل خبر داد و گفت: 
به جای جمع آوری پسماندهای تر بر اساس تقویم ماهانه، روزهای زوج 

و فرد هفته مبنای جمع آوری زباله شــد. اجرای این طرح به نفع کارگران 
زحمتکش شهرداری است؛ کارگرانی که هر شب تا صبح در شهر مشغول 
خدمت رسانی به شهروندان هستند، بنابراین یکی از اهداف اصلی اجرای 
این طرح ارتقای رفاه کارگران اســت تا آن ها نیز بتوانند حداقل یک شب 
در هفته را در جمع خانواده خود ســپری کنند.وی همچنین با اشــاره به 
جمع آوری ۳۰۰ تن شیرابه در هر شب در شهر اصفهان، از شهروندان برای 
کمک به کاهش تولید شیرابه دعوت کرد و گفت: اگر شهروندان این موضوع 
را از منزل مدیریت کنند و کیسه های زباله  شــیرابه نداشته باشد، کمک 
بزرگی به شهر خواهند کرد.اگرچه شهرداری اصفهان حدود یک هفته قبل 
از اجرای این طرح، با نصب بنر در محالت مختلف شهر و انتشار اخبار آن 
در رسانه ها، تالش کرد این موضوع را به شهروندان اعالم کند، اما با وجود 
گذشت دو ماه از اجرای این طرح، بسیاری از شهروندان دچار سرگردانی و 
نارضایتی شده اند.این روزها با گذری در محالت و کوچه های شهر، انباشت 
زباله در خارج از روز و ساعت جمع آوری پسماندهای تر مشاهده می شود 
که عالوه بر زشت کردن چهره شهر، باعث آلودگی محیط زیست، افزایش 

جمعیت حیوانات موذی و خطر بروز بیماری شده است.

گالیه های شهروندان از دردسرهای طرح جدید شهرداری
یکی از شهروند ســاکن منطقه ۱۰ اصفهان در محدوده خیابان پروین به 
ایسنا می گوید: بیشتر ساکنان محله ما هنوز با این طرح آشنایی ندارند 
و مثل قبل زباله هایشــان را بیرون می گذارند، درصورتــی که ماندن این 

زباله ها در کوچه  به غیراز اینکه زیبایی محله را از بین می برد، باعث تجمع 
موجودات موذی می شود.شهروند دیگری در منطقه ۶ محدوده خیابان 
سعادت آباد هم می گوید: شیرابه های زباله در کوچه ها جاری شده و باعث 
آلودگی محل زندگی ما شــده اســت، بوی نامطلوب آن هم قابل تحمل 
نیست.  به نظرم اطالع رسانی درستی انجام نشد و هنوز خیلی ها از تغییر روز 
جمع آوری زباله ها خبر ندارند.همچنین شهروندی از منطقه ۱۳ محدوده 
خیابان امیرحمزه با بیان اینکه روزهای تعطیل زباله بیشتری داریم، اما به 
خاطر اذیت نشدن همسایه ها مجبوریم زباله ها را در خانه نگه داریم. این 
کار نه فقط زحمت ما را برای تمیز کردن خانه زیاد می کند، بلکه حتی ممکن 
است باعث بیماری شود.مهدی بقایی، معاون خدمات شهری شهرداری 
اصفهان در گفت وگویی با ایســنا، هدف اصلی این طرح را کمک به بهبود 
شرایط پاکبانانی اعالم می کند که سال ها بود هر شب بیرون از خانه بودند.

وی اما هدف دیگر این طرح را بهبود وضعیت زیست محیطی اصفهان با 
مدیریت صحیح و به روز پسماند می داند و با اشاره به اینکه اکنون شهرهای 
توسعه یافته دنیا، تولید زباله کمتر و تفکیک صحیح آن ها را به طور جدی 
دنبال می کنند و ما هم باید در این مســیر قدم بگذاریم، می گوید: برنامه 
شهرداری اصفهان فرهنگ سازی برای تولید کمتر زباله و سپس مدیریت 
پسماند با ارتقای سیســتم جمع آوری و بازیافت پسماند است.بقایی در 
خصوص اهداف اجرای این طرح می گوید: هدف اصلی این طرح کمک به 
بهبود شرایط پاکبانان بود. کارگران ما در معاونت خدمات شهری هر شب 
مجبور بودند تا صبح بیرون از خانه باشند و حتی در دوره قبلی مرخصی هم 
برای آن ها در نظر گرفته نشده بود، در نتیجه برخی از پاکبانان حدود ۵ تا ۶ 
سال هیچ شبی در خانه حضور نداشتند.اما هدف دیگر این طرح این است 
که باید مسیری را در مدیریت پسماند طی کنیم که آغاز راه آن، اجتناب از 
تولید حجم زیادی از پسماند است، بنابراین باید سعی کنیم پسماند کمتری 
در منازل تولید شود و بعد از آن پسماند تولیدی را به درستی بازیافت کنیم که 
این کار با فرهنگ سازی و توسعه و پیشرفت سیستم جمع آوری و بازیافت 
پسماند محقق می شود.معاون خدمات شهری می گوید که شهرداری های 
مشهد، کرج، تهران مهم عالقه مندی خودشان را نسبت به این طرح نشان 
دادند. به گفته بقایی؛ مسئوالن شهرهای دیگر هم با توجه به بازخوردهایی 
که از سمت شــهروندان شــان دارند می گویند مگر می شود یک شب در 
میان زباله ها را جمع آوری کرد! و ما باید به آن ها پاسخ دهیم که شهروندان 
اصفهان به این شیوه عادت کرده اند و به یک روال عادی تبدیل شده است.

البته بقایی درحالی از عادت کردن شهروندان اصفهانی به این طرح سخن 
می گوید که روزانه انتقادات و اعتراضات زیادی نســبت به اجرای آن می 
شنویم و به نظر می رسد مردم شهر هنوز به این طرح عادت نکرده اند. بقایی 
همچنین در پاسخ به این سوال که برخی از شهروندان ممکن است هر شب 
تولید زباله زیادی داشته باشند و نتوانند آن  را در منزل نگهداری کنند، آیا 
شهرداری برای موضوع هم چاره ای اندیشیده است؟ هم می گوید: »برخی 
از اوقات ممکن است شــهروندان زباله زیادی داشــته باشند و آن را سر 
خیابان ها بگذارند، ما هر شب در معابر اصلی و فرعی های اول جمع آوری 

پسماند را انجام خواهیم داد که این مورد یکی از اشکاالت کار ماست. 

ایسنا

عکس: ایمنا
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هم اکنون مصرف سرانه آب در بهارستان 175 لیتر در شبانه روز است که نسبت به 
سال گذشته 10 درصد کاهش داشته است.مدیر آبفای بهارستان در برنامه جاری 
حیات اعالم کرد: در حال حاضر در شهر بهارستان با 57 هزار آحاد مشترک، مصرف 
سرانه آب بیش از میانگین اســت که با اقدامات فرهنگی و فنی، درصدد کاهش 
مصرف سرانه آب در این منطقه هستیم.احمد رضا زارعان با بیان اینکه در منطقه 

خشک و نیمه خشک قرار داریم و باید تک تک افراد مصرف درست آب را سرلوحه 
کار خود قرار دهند، اعالم کرد: به دلیل بارش های ناکافی و منابع محدود، باید آب را 
به درستی مصرف کنیم تا دسترسی به این منبع حیاتی پایدار باشد.وی، سازگاری 
با کم آبی را امری مهم قلمداد کرد و اظهار داشت: اصالح الگوی مصرف می تواند 
زمینه ساز غلبه بر چالش های کم آبی شــود که در این راستا اجرای برنامه های 

متنوع فرهنگی می تواند بسیار موثر واقع شود.زارعان ادامه داد: آبفای بهارستان 
فرهنگ سازی مصرف بهینه آب را برای تمام گروه های سنی در دستور کار قرار داده 
تا روند مصرف در بین اقشار مختلف جامعه اصالح شود، که در این میان می توان 
به اجرای برنامه جاری حیات اشاره کرد.مدیر آبفای بهارستان، شناسایی و توجیه 
مشترکان پرمصرف را یکی از راهکارهای کاهش سرانه مصرف آب شرب دانست و 
اظهار داشت: اگر روند مصرف توسط برخی از مشترکین، بی ضابطه و اسراف گونه 
باشد تامین و توزیع عادالنه آب با مشکالتی مواجه می شود، پس مدیریت مصرف 
ضرورتی غیر قابل انکار به شمار می آید.زارعان در ادامه به کاهش هدر رفت آب در 
بهارستان پرداخت و تصریح کرد: هم اکنون هدر رفت آب در منطقه بهارستان 12 
درصد است، این درحالیست که طول شبکه توزیع 286 کیلومتر و 40 کیلومتر نیز 

طول خطوط انتقال آب در منطقه بهارستان است، که 30 درصد شبکه توزیع و 50 
درصد خطوط انتقال نیاز به بازسازی و اصالح دارد.وی بهره مندی از سامانه GIS را 
بسیار مطلوب دانست و بیان کرد: در منطقه بهارستان با استفاده از گزارشات سامانه 
GIS ، زمان رسیدگی به حوادث بسیار کاهش یافته که این امر در کاهش هدر رفت 
آب موثر بوده اســت.درادامه این برنامه رییس خانه فرهنگ آب به راهکارهای 
مصرف بهینه آب اشاره کرد و گفت: مردم می توانند با استفاده از ابزارآالت کاهنده از 
مصرف بی رویه آب جلوگیری کنند.زهره تشیعی با اشاره به این که متقاضیان خرید 
لوازم کاهنده مصرف آب می توانند از طریق تماس با سامانه 1522 و انتخاب کلید 
شماره 8 درخواست خود را ثبت کنند، افزود: هزینه این لوازم کاهنده به صورت یک 

ساله بر روی قبوض آب مشترکین تقسیط می شود.

مدیر عامل آبفا در بازدید از خانه فرهنگ آب آبفای استان اصفهان بر حفاظت 
از آب از طریق فرهنگ ســازی و ارتقای فرهنگ مصرف صحیح آب در جامعه 
تاکیدکرد.حســین اکبریان در این بازدید اظهار داشت: آگاه سازی شهروندان 
در خصوص کمبود منابع آبی در کشــور، فرهنگ سازی و ترویج صرفه جویی 
در مصرف آب، آموزش شیوه های درست مصرف آب و جلوگیری از هدر رفتن 
آب از جمله مهم ترین برنامه هایی است که باید در خانه فرهنگ آب بیش از 
گذشته به آن پرداخته شود.وی با بیان اینکه مسئله کمبود آب در سراسر جهان 
به بحرانی عمومی تبدیل شده، عنوان کرد: هم اکنون حفظ منابع آبی اهمیت 
زیادی دارد و در این میان یکی از راهبردهای نگهداری از این منابع آموزش روش 
های مصرف بهینه آب و اصالح الگوی مصرف در جامعه است.مدیرعامل آب و 

فاضالب استان اصفهان با تاکید بر آموزش مصرف بهینه آب به گروه های هدف 
اظهار داشت: ایجاد مهارت  برای ابداع روش های مدیریت مصرف و حفاظت از 
منابع آب و ایجاد حس مسئولیت در برابر آیندگان، می تواند از اهداف آموزشی 
این مرکز باشــد.وی با اشــاره به اهمیت آموزش مصرف بهینه آب به کودکان 
گفت : نهادینه کردن فرهنگ صحیح مصرف آب به کودکان با آموزش آغاز می 
شود، بنابراین باید در خانه فرهنگ آب و همچنین در مراکز آموزشی و مدارس 
به اطفال و دانش آموزان محدودیت منابع آب و روش های مصرف درست را 
آموزش دهیم.مدیرعامل آبفای استان اصفهان همچنین تولیدات فرهنگی در 
زمینه شیوه های درست مصرف کردن آب و انتشار آن برای تشویق مشترکین به 

مدیریت بهینه مصرف آب را ضروری برشمرد.

مدیر طرح ســاماندهی نــاژوان در نشســتی با  فرزانه افسرطاها
خبرنگاران با اشاره به اهمیت ناژوان به عنوان یک 
فضای سبز با محوریت های فرهنگی، گردشگری، زیست محیطی که به عنوان 
ریه اصفهان از آن یاد می شود، به تشریح اقدامات صورت گرفته در ناژوان با هدف 
حفظ و توسعه این مجموعه پرداخت.مهدی قائلی با اشاره به اینکه طرح جامع 
ساماندهی اراضی ناژوان از مدت ها پیش شکل گرفته است، از تشکیل کمیته 
های  تخصصی با ارکانی مشخص  که ذیل آنها کارگروه هایی فعال شده اند،خبر 
داد و گفت: طبق ارکانی که برای کمیته راهبری تحقق پذیری ناژوان مشخص شده 
است، 4 زیرشاخه برای آن تعریف شده که شــامل کارگروه های حفظ باغات و 
اراضی، مشارکت مردمی، منابع طبیعی و کارگروه امالک و حقوقی است و هرکدام 
از کارگروه ها در حوزه تخصصی خود فعالیت می کنند.مدیر طرح ســاماندهی 
ناژوان با بیان اینکه هزارو 300 هکتار از عرصه ناژوان در اختیار شــهرداری و 900 
هکتار در تملک مالکان است، نقش مردم و مشارکت های مردمی در حفظ ریه 
اصفهان را قابل توجه ارزیابی کرد و گفت: از آنجایی که حدود یک چهارم در تملک 
شهرداری و سه چهارم در تملک ساکنان عرصه ناژوان است، اعتقاد ما براین است 
که عمدتا حفظ این فضا توســط مردم و مالکان این عرصه تحقق یابد و براین 
اساس، کارگروه مشارکت های مردمی می تواند نقش بسزایی ایفا کند. وی از 
تشکیل اولین جلسه کمیته تحقق پذیری ناژوان با مدیران دستگاه های مرتبط 
ازجمله جهادکشاورزی و محیط زیست خبر داد و اظهار کرد: در این جلسه قرار شد 
ســاختار کمیته راهبری را نهادینه ســازیم تا اقداماتی که باید پیگری شوند، با 
محوریت دستگاه های مرتبط انجام شود.وی افزود: کمیته منابع طبیعی به عهده 
راه و شهرسازی و کمیته امالک و حقوقی تحت نظر شهرداری فعالیت می کند. 
همچنین طبق احصای صورت گرفته برای تعیین تکلیف اراضی ساکنان ناژوان، 
حدود 800 ملک که مسکونی هستند، شناسایی شده که چون در اراضی کشاورزی 
مستقر هستند، با محدودیت های تغییر کاربری و حتی انجام تعمیرات مواجه 
شده و هیچ اقدامی در خصوص ملک خود نمی توانند انجام دهند. وی توضیح 
داد: با همکاری راه و شهرسازی، طرح هایی برای خروج از این مشکل در دست 
بررسی است و احتماال به ازای ملک، زمینی در اختیار آنها قرار می گیرد.مدیر طرح 

ساماندهی ناژوان در تشریح ماهیت سیاستگذاری و اجرای طرح ها و پیگیری 
موارد فوق در ناژوان، از بررسی پیشنهادها، اقدامات تحولی و تدوین برنامه ها در 
قالب هیئت های اندیشه ورزی در کمیته ها خبر داد و گفت: هر تصمیمی برمبنای 
اعالم درخواست به جهادکشاورزی و براساس ضوابط و مقررات آب منطقه ای 
اتخاذ می شود. قائلی در حوزه خدمات شهری در ناژوان با وجود پهنه فضای سبز 
از فعالیت های حفظ عرصه، درختکاری، تامین آب دراین منطقه شهری با توجه 
به اهمیت محیط زیستی، گردشگری و تفریحی برای شهر اصفهان سخن راند و 
بیان کرد: معابر، مسیر دوچرخه، جاده سالمت، موضوع حمل و نقل پاک که هنوز 
تحقق نیافته اســت و ابعاد فرهنگی ورزشــی و مجموعه  باغ هــای پرندگان، 
خزندگان، باغ گیاهان گرمسیری، آکواریوم، تله ســیژ و شهربازی و دیگر موارد 
هرکدام با مخاطبان خود نیازمند خدمات خاص و برنامه های به روزرسانی، ایجاد 
زیرساخت مناسب خدماتی و توسعه هســتند. وی در ادامه، به 18 کیلومتر خط 
کشی جاده سالمت و معابر ترافیکی ناژوان اشاره کرد و گفت: برای رفع گره های 
ترافیکی، میدان گردهمایی را جابه جا کردیم. این میدان دارای پارکینگ مجزاست 
و در عین حال در زمان های شــلوغی می توان از دیگر پارکینگ های پشتیبان 
استفاده کرد. مهدی قائلی با اذعان به مشکالتی که درزمینه روشنایی ناژوان وجود 
دارد، این قول را داد که در 4تا 5 سال آینده پوشش روشنایی مناسبی فراهم شود. 
وی افزود: اجرای پروژه فیبر نوری برای توسعه زیرساخت و خدمات الکترونیک 
به ویژه در بخش فروش بلیت بدون نیاز به کاغذ و همچنین برای پارکینگ می 
تواند شفافیت و رضایتمندی را به همراه داشته باشد.مدیرطرح ساماندهی ناژوان 
با اشاره به مشکالت کم آبی و کشاورزی در این منطقه، از ورود مجموعه مدیریت 
شهری در تامین و پشتیبانی خدمات خبر داد و گفت: با انجام عملیات اجرایی 
توسط گروه های جهادی، سکنه و کشــاورزان در دو تا سه شیفت کاری، احیای 
مادی و انهار در طول 8 کیلومتر شــکل گرفت، مســیر مادی های تحت تصرف 
آزادســازی و الیروبی شد و با رفع نواقص، رها ســازی آب رودخانه در مادی ها 
صورت گرفت. وی یادآور شــد: در کل عرصه ناژوان، 9 مادی و نهر وجود دارد که 
اقدامات ساماندهی و اصالح نهرها، درختکاری و تامین آب به مدت 33روز انجام 
شد. مدیر طرح ساماندهی ناژوان با بیان پتانســیل هایی در حوزه گردشگری 
کشاورزی در ناژوان گفت: اکنون در حال اجرای مقدمات هم اندیشی و برنامه 
ریزی در این زمینه هستیم. وی به ضرورت اصالح سازه باغ گیاهان گرمسیری که 
مستلزم اعتبارات قابل توجهی نیز هست، اشاره کرد و گفت: امیدواریم با اصالح 
این سازه بتوان تحولی در فضای ناژوان و باغ زیبای گیاهان گرمسیری ایجاد کرد. 
وی درباره وضعیت باغ پرندگان، ضرورت به روزسانی این مجموعه از سازه تا موارد 
توسعه و رسیدگی به وضعیت پرندگان را اعالم کرد و افزود: با توجه به وجود 2200 
پرنده در قالب 120 گونه، اخیرا 14 گونه در قالب 30 قطعه پرنده به این مجموعه 
اضافه شده اند. اکنون بودجه ای مشخص شده و طراحی و اجرا به لحاظ فنی و 
شیوه قرارداد برای اتمام کار توسط ســازمان عمران شهرداری در دست بررسی 
است. همچنین، تا پایان ســال، دو پروژه دیگر در باغ پرندگان اجرا خواهد شد. 
مدیرطرح ســاماندهی ناژوان، توجه به راه های ارتباطــی بین بازدیدکنندگان و 
پرندگان از جمله غذا دادن و موارد دیگر را مطرح کرد و گفت: بسته هایی اجرایی 

در این زمینه آماده شده و به زودی تحقق خواهد یافت.

همزمان با آغاز هفته تعاون؛

۳۴ طرح تعاونی در اصفهان به بهره برداری می رسد

در برنامه جاری حیات مطرح شد:

کاهش 10 درصدی سرانه مصرف آب شرب در بهارستان

مدیر طرح ساماندهی ناژوان اصفهان در نشست خبری با اهالی رسانه اصفهان با بیان اینکه 900 هکتار از پارک جنگلی ناژوان در تملک 
مالکان است و شهرداری اصفهان تنها 300 هکتار این پارک را در اختیار دارد؛ از رویکرد جدید و جالب شهرداری برای این عرصه خبرداد؛ 

گام بلند برای گردشگری کشاورزی
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دومین نشســت کارگروه بانوان و خانواده ادارات اصفهان با حضور مشــاور 
فرماندار در امور بانوان و خانواده؛ رییس حراســت فرمانداری، مشاور بانوان 
شرکت توزیع برق اصفهان ومشــاور بانوان بیش از 30 دســتگاه و سازمان 

اجرایی به میزبانی شرکت توزیع برق اصفهان در پارک فناوری های نوین 
برگزار شد.

در این نشست، صمدی مشــاور فرماندار در امور بانوان و خانواده بر اهمیت 
توانمندی ها و ظرفیت های بانوان اشــاره کرد و گفت: توسعه آموزش های 
مشــترک به افزایش هماهنگی و هم افزایی در حوزه بانوان و خانواده منتج 

می شود.
در ادامه سارا صالحی، مشاور امور بانوان و مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع 
برق اصفهان به محورهای مختلف برگزاری این نشســت اشاره کرد و گفت: 
نقش زنان در فرهنگ ســازی و پیشــبرد اهداف در حوزه بهره وری انرژی، 

غیرقابل انکار است.
وی به فعالیت های گســترده ای که از ســال های گذشــته تا کنون در حوزه 
مدیریت مصرف برق و کنترل بار شــبکه انجام شده اشاره کرد و تصریح کرد: 
همکاری و تالش دفتر امور زنــان و خانواده در کســب موفقیت طرح های 

مزبور، ستودنی است.
صالحی در ادامه به معرفی طرح حمایتی برق خورشــیدی ویژه اقشار کم بر 
خوردار و بانوان سرپرست خانوار پرداخت و افزود: در طرح توانمند سازی اقشار 
کم برخوردار با اســتفاده از ظرفیت قراردادهای خرید تضمینی 20 ساله برق 
خورشیدی و ابعاد درآمد پایدار 20 ساله برای ایشان، با تخصیص تسهیالت 

بانکی ویژه صورت گرفته است.
وی گفت: مشــموالن این طرح توســط چهار نهاد حمایتی کمیته امداد امام 
خمینی )ره(، سازمان بهزیستی، جهاد کشــاورزی و امور توسعه روستایی و 

عشایری منتخب می شوند.
وی ابراز داشت: از جمله مزایای این طرح معرفی به بانک های عامل جهت 
تخصیص و اخذ تســهیالت ویژه تا ســقف 120 میلیون تومان و کار مزد چهار 
درصد 80 ماه اقساط)ماهانه تقریبا 17 میلیون ریال( در نظر گرفته شده و در 
ادامه مشمولین به شرکت توزیع جهت بازدید میدانی امکان سنجی نصب و 

برآوردن نیازهای توسعه اصالح و بهینه سازی شبکه معرفی می شوند.
مشــاور امور بانوان شــرکت توزیع برق اصفهــان گفت: انتخــاب و معرفی 
پیمانکاران ذی صالح جهت تامین تجهیــز و اجرای طرح از مزایای این طرح 
اســت و همچنین نظارت بر روند نصب و راه اندازی اجرا و اتصال به شــبکه 

سامانه برق خورشیدی از دیگر شاخص های این طرح محسوب می شود.
وی اظهار داشــت: آغاز فرآیند بهره برداری، تولید و تزریق انرژی به شبکه  و 
خرید تضمینی برق و انرژی تولید توسط مالک شبکه در بخش های بعدی 
اجرایی و تضمین می شود.صالحی به دیگر مزایای این طرح اشاره کرد و گفت: 
ســرمایه گذاری در بخش مولد و تولید انرژی پاک بــدون نیاز به مواد اولیه، 
نیروی کار و نیزبازاریابی، توانمندسازی و ایجاد درآمدپایداربرای خانوارهای 

مشمول با حفظ عزت نفس و افزایش خودباوری، از جمله این مزایاست.
وی خاطر نشان کرد: در سال جاری سهمیه اولیه تخصیصی به استان اصفهان 
جهت اجرای طرح 5700 خانوار بوده است که از این تعداد 2 هزار و 700 واحد 
خانوار سهمیه بسیج سازندگی، هزار خانوار سهمیه مددجویان بهزیستی هزار 
خانوار ســهمیه مشــموالن مددجویی کمیته امداد و هزار خانوار هم سهمیه 

تخصیصی امور توسعه روستایی و عشایری است.
صالحی اعالم کرد: پیش بینی شده با توجه به مشکالت ویژه کشاورزان شرق 
اصفهان متاثر از تنش های آبی در صورت پیشرفت کار و تحقق ظرفیت های 

تخصصی این ظرفیت افزایش یابد.

رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان نجف آباد با بیان اینکه طرح تفصیلی 
شهر علویجه در مرحله نهایی ابالغ قرار دارد، گفت: امسال 76.1 هکتار زمین 
دولتی با کاربری مختلف در شهرســتان نجف آباد به اشــخاص حقیقی و 

حقوقی واگذار شده است.
مرتضی فوالدی با بیان اینکه این شهرستان دارای طرح تفصیلی در شهرهای 
گلدشت وجوزدان است، اظهار کرد: طرح تفصیلی شهر علویجه مراحل نهایی 

ابالغ را می گذراند. 
همچنین بررســی طــرح تفصیلی شــهرهای کهریزســنگ و نجــف آباد 
درکمیته های کارشناســی مربوطه در دست بررسی اســت.  وی افزود: در 
این رابطه پیشــنهاد تخصیص 140 میلیون تومان اعتبار جهت تکمیل طرح 
های تفصیلی شهرســتان  به فرمانداری نجف آباد داده شده، که مورد قبول 

واقع شده است.
رییس اداره راه و شهرســازی شهرســتان نجف آبــاد در خصوص اراضی 
واگذار شده در ســال جاری اذعان داشــت: امســال 76.1 هکتار زمین با 

کاربری مختلف به اشــخاص حقیقی و حقوقی واگذار شــده اســت.وی 
بیان داشت: مطابق با دستورالعمل ها و بخشــنامه های ابالغی، در مجموع 
برای اســتان اصفهان، اداره کل راه و شهرسازی اســتان، متولی واگذاری 
اراضی دولتــی متعلق به دولــت جمهوری اســالمی ایران بــه نمایندگی 
ســازمان ملی زمین و مسکن اســت به همین جهت نســبت به واگذاری 
اراضی واقع در محدوده عمل این اداره کل اعم از محدوده و حریم شــهرها 
براســاس کاربری های مرتبط در چارچوب آیین نامه هــای مصوب همراه با 
 رعایت ضوابط و مقررات شهرســازی و طرح های آتی توسعه عمران اقدام

 می شود.
فوالدی گفت: براین اساس مطابق با سیاست گذاری های معاونت امالک و 
حقوقی اداره کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان اراضی واگذار شده در این 
شهرستان شامل 76 هکتار زمین در قالب اجاره به منظور احداث مرغداری 
و یکهزار مترمربع به اشخاص حقیقی در قالب قرارداد واگذاری و نیز اقشار 

ویژه بوده است.  

مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات اجتماعی دانشــگاه آزاد اســالمی استان 
اصفهان در نشست مدیران و کارشناســان روابط عمومی واحدهای استان، 
ضمن انتقاد از رشد قارچ گونه موسســات آموزش عالی بی کیفیت، ایجاد و 

فعالیت این گونه موسسات را بر خالف قوانین باالدستی دانست.
اصغر عالمیان گفت: در سال های اجرای فرمان حضرت امام)ره( برای انقالب 
فرهنگی، تاسیس دانشگاه آزاد اسالمی و حمایت قاطعانه آن حضرت از این 
اقدام و توصیه ایشــان به کمک برای توسعه این دانشگاه، بیانگر نگاه روشن 

امام)ره( به اهمیت توسعه آموزش عالی در اقصا نقاط کشور بوده است.
وی با  اشــاره به حمایت حضرت امام خمینی)ره( از تاسیس دانشگاه آزاد 
اسالمی در سال 1360که حاکی از عمق نگاه حکیمانه ایشان به آینده آموزش 
عالی کشــور بر پایه اداره با کمک خود مردم بود، افزود: دانشگاه آزاد اسالمی 
دانشگاهی مردمی است و در ســال های فعالیت خود توانسته است به نیاز 
کشور برای تامین نیروی متخصص به خوبی پاسخ دهد و امروز این دانشگاه 
با بیش از یک میلیون و دویست هزار دانشــجو، بالغ بر 45 درصد از آموزش 

عالی ایران را مدیریت  کند.
مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات اجتماعی دانشــگاه آزاد اســالمی استان 
اصفهان با بیان این مطلب تصریح کرد: دانشگاه آزاد اسالمی با حمایت سران 
سه قوه در دهه شصت و اســتقبال امامان جمعه و واقفین و خیرین مناطق 
مختلف کشور توانست بدون اتکا به بودجه عمومی، به خوبی توسعه یافته و 
با جلب اعتماد مردمی به این دانشگاه، پذیرای فرزندان این مرز و بوم جهت 
تحصیالت عالی کشور شد و این موسسه آموزشی توانست در کمتر از سه دهه 
در بیش از 400 نقطه کشور شعبات خود را احداث کرده و عدالت آموزشی را در 

حوزه آموزش عالی به خوبی محقق سازد.
دبیر شــورای اطالع رســانی دانشــگاه های آزاد اسالمی اســتان اصفهان 
خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسالمی امروزه ســهم بزرگی از آموزش عالی 
کشور را بر عهده دارد و با برنامه های راهبردی پیش رو، دانشگاه آزاد اسالمی به 
فرآیند تربیت نیروی متخصص همراه با فراگیری مهارت های الزم روی آورده 

است که در این زمینه می توانیم به طرح پویش اشاره کنیم.
عالمیان گفت: طرح پویش، ظرفیتی اســت که دانشجو می تواند همزمان با 
اشتغال به تحصیل در رشته تحصیلی مورد عالقه خود، در یکی از بخش های 
صنعتی یا خدماتی مرتبط به صورت همزمان به کار اشــتغال یابد و عالوه بر 

تامین درآمد مکفی، مهارت الزم در رشته تخصصی خود را نیز فرا بگیرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اســالمی واحد اصفهان افزود: دانشگاه آزاد 

اسالمی، دانشگاهی جامعه محور و اجتماعی اســت و رویکرد دانشگاه آزاد 
اسالمی کمک به حل مسئله و شناسایی مشکالت کشور و ارائه راه حل در زمینه 
های مختلف اجتماعی، فرهنگی، صنعتی، سیاسی و اقتصادی است و در این 
زمینه، سند راهبردی توسعه و تعالی دانشگاه آزاد اسالمی به خوبی اهداف و 

راه کنش های تحقق این موضوع را بیان کرده است.
عالمیان با انتقاد از ایجاد و توسعه موسســات آموزش عالی فاقد کیفیت که 
در برهه ای طی دهه گذشــته بر تعداد و حجم آنها در کشور با نگاه سودجویانه 
احداث شــده اند، تصریح کرد: وزارت علوم نباید خود را رقیب دانشــگاه آزاد 
اسالمی بداند و با نظارت قانونی بر موسسات آموزش عالی، فاقد هیئت علمی 
و فاقد زیرساخت های الزمه آموزشی و پژوهشی نسبت به ابطال مجوز فعالیت 
این گونه موسسات و تقویت دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان یکی از آرمان های 

حضرت امام)ره( برای توسعه آموزش عالی در کشور کمک کند.
در این جلسه که به میزبانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( 
برگزار شــد، پیام نجفی رییس دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان اصفهان و 
حجت االســالم حســن عارضی مســئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه های آزاد اسالمی استان اصفهان به نوبت با سخنان خود 
بر ضرورت فعالیت دفاتر روابط عمومی در راســتای اطالع رســانی و انتقال 
توانمندی ها و ظرفیت های دانشــگاه آزاد اســالمی به اقشار مختلف جامعه 

تاکید کردند.

جهاد آبرسانی در 23 روستای شهرستان فریدون 
شهر به همت سپاه 

محرومیت زدایی از چهره 23 روستای شهرستان فریدون شهر روح جدیدی در کالبد 
این روستاها دمیده است.به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه فریدون شهر، در دولت 
جدید  و در راســتای محرومیت زدایی از چهره روستاهای شهرستان؛ از فروردین ماه 
سال جاری طرح جهاد آبرسانی در 23 روستای شهرستان فریدون شهر کلید خورده که 
اجرای عملیات در این طرح به عهده مجموعه سپاه پاسداران انقالب اسالمی بوده و در 
حال اجراست.با اجرای طرح محرومیت زدایی در این شهرستان ، ایجاد خطوط انتقال 
و اصالح شبکه توزیع آب شرب به متراژ137 کیلومتر؛ ساخت و اجرای مخازن پیش 
ساخته و بتنی به تعداد 15 باب و به حجم 1800 متر مکعب، ساخت ایستگاه های پمپاژ و 
 کلر زنی آب به تعداد 5 باب از روستاهای محروم و دارای شبکه توزیع آب فرسوده انجام

 شده اســت.محمدرضا یبلوئی، مدیر آبفای منطقه فریدون شــهر با بیان این که این 
حجم از عملیات در شهرســتان بی سابقه بوده اســت؛ افزود: آبرسانی به روستاهای 

فوق که در ایام گذشته با کمبود شدید آب شــرب مواجه بوده، به صورت سیار صورت 
می گرفت و ان شــاءا... بــا اجرای طــرح محرومیت زدایــی، این روســتاها از آب 
دائم و ســالم و بهداشــتی برخوردار خواهند شــد.وی از ســایر مزایا و محاسن این 
پروژه، به جلوگیری از مهاجرت اهالی این روســتاها به شــهرها و حاشــیه نشینی 
آنها و حتی بازگشــت معکوس جمعیت به این روســتاها و آبادانــی و رونق مناطق 
محروم شهرســتان و بالطبع رونق گرفتن کســب و کار در این روســتاها اشاره  کرد.
 گفتنی اســت در حال حاضر پروژه فوق با پیشــرفت فیزیکــی 30 درصدی در حال

 اجراست.
 

توسعه بيش از 103 متر لوله گذاری فاضالب توسط 
آبفای منطقه 5

بيش از 103 متر لوله گذاری فاضالب در مرداد ماه جاری توســط آبفای منطقه پنج 
اصفهان انجام شد.به گزارش روابط عمومی منطقه، این عملیات با لوله قطر 250 میلی 
متر پلی اتيلن ، در خيابان های امام خمينی)ره( به طول 29 متر، گلخانه به طول59 

متر و شهيد باهنر به طول 15 متر به انجام رسید.

دومین نشست کارگروه بانوان با موضوع تشریح آیینه های 
خورشیدی برگزارشد

مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی استان:

برخی از موسسات آموزش عالی، فاقد شرایط اولیه دانشگاهی هستند
رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان نجف آباد مطرح کرد:

طرح تفصیلی شهر علویجه در مرحله نهایی 

اخبار آبفا

 

خراسان رضوی با اختصاص 5 درصد از منابع بانکی در مقام سوم کشور از این نظر قرار دارد در حالی برخی از استان ها تنها یک دهم درصد از منابع بانکی کشور را در اختیار دارند
 که این مسئله نشانه نبود توازن منابع بانکی میان استان هاست که باید به طور جدی پیگیری شود.

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی                          

چهار شنبه  26  مرداد  1401  
19   محرم   1444

17    آگوست   2022
 شماره 3602      

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

3

3
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان:

از پیک بار سراسری عبور کرده ایم

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان مطرح کرد:

صنعت نساجی اصفهان رو به افول

5

معاون استاندار: تنها یک دهم از منابع بانکی تهران به اصفهان اختصاص دارد؛

تهران؛ تافته همیشه جدابافته!

مدیرکل فنی وحرفه ای استان خبر داد:

ضمانت اشتغال در طرح 
دوگانه فنی وحرفه ای 

استان اصفهان

مدیرکل امور مالیاتی استان خبرداد:
پیش بینی وصول 31 هزار 
 میلیارد تومانی مالیات 

در استان اصفهان

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

بهره برداری از فاز اضطراری 
طرح بن-بروجن حرف 

دقیقی نیست

5

3

3

5
رییس شورای شهر تهران: 

خوشحال نشوید، 
»زاکانی« نمی رود

3

مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی 
کشاورزان، روستاییان و عشایر 

استان خبرداد:
 ۹۷ هزار روستایی
  در استان اصفهان

 زیر چتر بیمه 

روابط عمومی شرکت متروی منطقه اصفهان اعالم کرد:

نظارت بر استفاده از ماسک در مترو

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_3628416۷_8

۷

شهرداری شــاهین شــهر در نظر دارد کاالهای خود به شــرح مذکور و با جزئیات 

 مندرج در اســناد مزایده را بــا بهره گیری از ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت 

)www.setadiran.ir( بــا شــماره مزایــده 1001094734000003 بــه صورت 
الکترونیکی به فروش برساند.

- تاریخ انتشار فراخوان: 1401/05/24

- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/06/08

- مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/06/20

- زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/06/21

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد. 

1- برگزاری مزایده صرفا از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و 

کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اســناد مزایده )در صورت وجود 

هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(،  ارسال پیشنهاد قیمت، 

بازگشایی پاکات، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از 

این طریق امکان پذیر می باشد.

2- پیشــنهاد می گردد با توجه به تنوع کاالهای مطرح شــده در مزایده قبل از ارائه 

پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید. 

3- عالقمندان به شــرکت در مزایده می بایســت جهت ثبت نــام ودریافت گواهی 

الکترونیکی )توکن( با شــماره های ذیل تماس حاصل نمایند: مرکز پشــتیبانی و 

راهبری سامانه: 41934-021 اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت 

سامانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام / پروفایل مزایده گر« موجود است.

آگهی مزایده عمومی شماره 10413
فروش اموال اسقاطی مازاد )نوبت سوم(

سعید ابریشمی راد –شهردار شاهین شهر م الف: 13650۷4

۷

چاپ اول

  به  گفته مدیرکل پزشکی قانونی اصفهان در 3 ماه اول سال جاری؛ میزان تلفات رانندگی و 
 تلفات ناشی از حوادث کار و مسمومیت با قرص برنج اصفهان »افزایش« و تلفات سوختگی

 و برق گرفتگی در استان »کاهش« داشته است؛

گاهی خوش، گاهی غم!

  اصفهان الگوی باغ شهرهای ایرانی در جهان بوده است،
 شهری برای نمایش تصویری از بهشت؛

تبلور معماری ایرانی در باغ  گل های اصفهان

2

چاپ دوم

فروش لودر  HI150E)L90E( مدل 1382 

            آگهی مزایده عمومی شماره 10010۹363۷000006 

حسین حاتمی زاده – شهردار م الف: 1368۹58 

نوبت اول

شهرداری ونک در نظر دارد کاالهای خود به شــرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره 
گیری از سامانه تدارکات دولت )www.setadiran.ir( با شماره مزایده 1001093637000006 به صورت 

الکترونیکی به فروش برساند.

زمان انتشار در سایت : 1401/06/02 ساعت 8:00      

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/06/09 ساعت 14:00

تاریخ بازدید در سایت: 1401/06/02  ساعت:8:00       

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/06/19 ساعت 14:00 

زمان بازگشایی در سایت: 1401/06/20 ساعت 15:00 

زمان اعالم به برنده: 1401/06/21 ساعت 8:00 

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

1- برگزاری مزایده صرفًا از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند 

مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه( ارسال پیشنهاد 

قیمت، بازگشایی پاکت ها، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق 

امکان پذیر می باشد.

2- پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کاالهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع 

مزایده بازدید به عمل آورید.

3- عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با 

شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934 

4- اطالعات تماس و آدرس دستگاه: استان اصفهان- شهرستان سمیرم- شهر ونک

شماره تلفن: 03153600144-03153600439          دورنگار: 03153600445 

شهرداری ونک

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان گفت: 34 طرح تعاونی 
همزمان با آغاز هفته تعاون، با مشــارکت 2 هزار و 868 عضو ، سرمایه گذاری 
بیش از 11 هزار و 214 میلیارد ریال و اشتغال زایی 2 هزار و 68 نفر بهره برداری 
خواهد شد.میثم مداحی با بیان اینکه میزان سرمایه گذاری طرح های تعاونی 
در اســتان  27 درصد سرمایه گذاری کل طرح های کشــور را شامل می شود، 
اظهار داشت: استان اصفهان در سرمایه گذاری و اشتغال ایجاد شده در طرح 
های قابل افتتاح در سطح کشور رتبه اول را داراست.مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان اصفهان ادامه داد: 99 درصد سرمایه گذاری این طرح ها توسط 
اعضا و تنها یک درصد آن از طریق دریافت تسهیالت انجام شده که شاخصه مهم 
این طرح ها محسوب می شود.وی خاطرنشان کرد:  بیشترین تعداد طرح های 
تعاونی به ترتیب در رشته های خدمات، صنعتی هرکدام با هشت طرح، مسکن 
هفت طرح، کشــاورزی و تامین نیاز هرکدام با سه طرح، چند منظوره و اعتبار 
هرکدام با 2 طرح و صنایع دستی با یک طرح، فعالیت دارند.مداحی با اشاره 
به تفکیک شهرستانی  این طرح ها افزود: بیشترین تعداد طرح ها مربوط به 
شهرستان اصفهان با 9 طرح، کاشــان و مبارکه هر کدام با سه طرح، خوانسار، 
فریدن، لنجان  و شاهین شهر و میمه هر کدام با 2 طرح، آران و بیدگل، تیران 
و کرون، چادگان، خمینی شــهر، خورو بیابانک، دهاقان، شهرضا، فالورجان، 
گلپایگان، نایین و نطنز هر کدام یک طرح بوده است.وی گفت: الگوی تعاونی 
یکی از کارآمدترین الگوهای توسعه اقتصادی و اجتماعی برای تحقق اهدافی 

چون مردمی سازی اقتصاد، توزیع عادالنه فرصت ها و منابع و امکانات، ایجاد 
اشتغال و بهبود معیشت و رفاه اقشار کم درآمد و متوسط جامعه است.مدیرکل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان اظهار داشــت: با آغاز هفته تعاون 
)هفتم تا 13 شهریور ماه( و در راستای ترویج و توسعه فرهنگ تعاون مراسم 
افتتاح نمادین 457 طرح تعاونی با مشارکت  21 هزار و 433 عضو و سرمایه 
گذاری بیش از 4172.4 میلیارد تومان و ایجاد اشتغال برای 11 هزار و 686 نفر 

در سطح کشور افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.
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