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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

رییس سازمان مدیریت بحران کشور در بازدید از آثار فرونشست در اصفهان تاکید کرد:

هدف ملی انتقال آب به استان اصفهان است

مدیرکل آموزش و پرورش استان:

آموزش درمدارس به صورت 
حضوری خواهد بود

 تشکیل کارگروه ویژه
  رفع مشکالت 

شهرداری و اوقاف

فرمانده انتظامی استان اصفهان:

 میزان کثرت مراجعه 
 برای تمدید گذرنامه 
فراتر از  پیش بینی بود

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان:

موکب های حسینی برای 
جاماندگان اربعین در 

اصفهان راه اندازی می شود

84 پرواز ویژه ایام اربعین در فرودگاه 
اصفهان
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در ارتباط زنده تصویری با حضور رییس جمهورصورت گرفت؛
افتتاح متمرکز 34 طرح تعاونی در استان اصفهان

مدیر منطقه ۹ شهرداری خبرداد:
اجرای آسفالت معابر محله های منطقه ۹ اصفهان

گلخانه داری نوین با سازه های ایرانی
اصفهان؛ بزرگ ترین تولیدکننده تجهیزات گلخانه ای در کشور

مدیریت پشتیبانی و تدارکات – مخابرات منطقه اصفهان 

آگهی فروش تلفن ثابت به شماره 44444444
مزایده عمومی شماره 1401/003

شرکت مخابرات ایران منطقه اصفهان در نظر دارد نسبت به »فروش تلفن ثابت به شماره 44444444« از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

متقاضیان شرکت در مزایده می تواند جهت کسب اطالعات بیشتر به آگهی مزایده در سایت شــرکت مخابرات ایران به آدرس www.tci.ir و یا سایت مخابرات 
منطقه اصفهان به آدرس www.isfahan.tci.ir مراجعه نمایند. 

مسعود قنبری – شهردار سین

آگهی مزایده نوبت اول

بدینوسیله شهرداری سین در نظر دارد به استناد بند 4 مصوبه شماره 421 مورخ 1401/03/28 شورای محترم اسالمی شهر و با عنایت به ماده 7 آیین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346 در نظر دارد نسبت 
به فروش قدرالسهم خود از پالکهای مسکونی به شماره های 291  و 250 واقع در مجموعه تفکیکی امیرالمومنین با مشخصات ذیل اقدام نماید. 

1- کلیه مراحل بارگذاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد و الزم است شرکت کنندگان در مزایده مراحل ثبت نام در سایت 
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. مزایده گزاران محترم می توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.

2- مهلت دریافت اسناد از روز دوشنبه مورخ 1401/6/14 تا روز دوشنبه مورخ 1401/6/21 و مهلت شرکت در مزایده تا آخر وقت اداری روز  پنجشنبه مورخ 1401/6/31 می باشد که پیشنهاد دهنده می بایست 
در مهلت تعیین شده پیشنهادات خود محتوی فیش واریزی نقدی بابت 5 درصد سپرده شرکت در مزایده را بر اساس جدول ذیل به شماره حساب 3100005348000 نزد بانک ملی به نام شهرداری سین 
بابت 5 درصد واریز و به همراه سایر مدارک و برگ پیشنهاد قیمت که باید به عدد و حروف پر شود را در سامانه بارگذاری نماید. پیشنهادات رسیده در ساعت 14 روز پنجشنبه مورخ 1401/6/31 با حضور کلیه 

اعضا کمیسیون عالی معامالت که در محل شهرداری تشکیل می گردد باز و قرائت خواهد شد. 

نوبت اول

نوبت اول

قیمت پایه به ازای هر متر مربعکاربریقدرالسهم شهرداریمتراژ کلشماره پالک ردیف

39/000/000 ریالمسکونی واقع در مجموعه تفکیکی امیرالمومنین129120032/35

38/500/000 ریالمسکونی واقع در مجموعه تفکیکی امیرالمومنین225025076/88

تلفن تماس: 031-45834517
www.seen-sh.ir :آدرس پرتال شهرداری

م الف:1376564

3

پس از 26 سال؛

 طرح قطار سریع السیر 
 تهران - قم – اصفهان

 همچنان در کما

 به بهانه شهرآورد
 سنتی اصفهان؛
  3 امتیاز واجب تر 
از نان شب

5
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س
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در اصفهان به دلیل جایگاه استراتژیک این استان در سطح ملی و تاریخ با ارزش اصفهان، نیاز است نگاهی جامع و عملیاتی با رویکرد حل مشکالت داشته باشیم

زاینده رود را دنبال کنید

zayanderoudonline.ir
zayanderoudonline.ir

حفظ آب حفظ زندگی است
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رهبر چچن: 

قبل از اینکه بیرونم کنند باید بروم!
ایسنا نوشت: »رمضان قدیروف« رهبر جمهوری چچن روسیه با انتشار ویدئویی در کانال تلگرامش 
ضمن اشاره به مدت طوالنی خدمتش  با کنایه گفت: »احتماال زمان آن فرا رسیده که استعفا را در 
نظر بگیرم، قبل از آنکه بیرونم کنند.«وی افزود: دوران جوانی تمام شــده و سعی خواهم کرد که به 
موقع مقامم را ترک کنم.قدیروف در ادامه این ویدئو تاکید کرد: »بنده خودم به شخصه متوجه شدم 
که مدت طوالنی اســت که این مقام را دارم. فکر می کنم که کامال مستحق یک تعطیالت طوالنی و 
نامحدود هستم.«رهبر جمهوری چچن روسیه ضمن استفاده از یک مثل چچنی به مسئله استعفا 
اشاره کرد و گفت: »ما یک مثلی در قفقاز داریم که می گوید مهم نیست که یک مهمان چقدر بماند 
مهم این است که به موقع برود.«قدیروف بیاینه های مشابهی را در نوامبر ۲۰۱۷ و فوریه ۲۰۱۶ داشته 

و گفته بود که زمان آن فرا رسیده تا مقامش را ترک کند.
 

اوکراین: 

بیش از  4۹ هزار سرباز روسی در جنگ کشته شده اند
ستاد مشترک ارتش اوکراین در بیانیه ای اعالم کرد نیرو های روســیه ۳۵۰ سرباز خود را در ۲۴ ساعت 
گذشته از دست داده اند. بخش عمده این تلفات در مناطق دونتسک و کریوریزکی بود.به نقل از الجزیره، 
همین منبع اعالم کرد از آغاز تهاجم روســیه در ۲۴ فوریه تا روز سوم سپتامبر ۴۹ هزار و ۵۰ سرباز روس 
کشته شده اند.با این وجود، تاکنون روسیه هیچ آمار رسمی از تلفات خود در جنگ اوکراین منتشر نکرده 
است. مسکو ، آمریکا و متحدان غربی اش را به تشدید بحران در اوکراین متهم می کند زیرا بر این باور 

است تسلیحاتی که غربی ها به این کشور ارسال می کنند به طوالنی شدن جنگ منجر شده است. 
 

»بایدن«  ممنوعیت صادرات سالح به امارات و عربستان  
سعودی را لغو کرد

دولت بایدن به دلیل بحــران اقتصادی و رقابت بــا چین، ممنوعیت صادرات ســالح به امارات و 
عربستان ســعودی را لغو کرد.وال اســتریت ژورنال در گزارشــی اعالم کرد که در بحبوحه بحران 
اقتصادی و رقابت تجاری با چین، دولت بایدن تصمیم گرفت به معامالت فروش تسلیحات سرعت 
بخشد و ممنوعیت صادرات سالح به امارات و عربستان را لغو کند.در این گزارش آمده است که دولت 
بایدن تصمیم گرفته یک کارگروه جدید را برای جســت وجوی راه هایی برای ساده سازی برنامه 
فروش تسلیحات آمریکا به کشورهای خارجی تشــکیل دهد. همچنین دولت بایدن به متحدان 
اروپایی خود که تجهیزات به ارتش اوکراین ارســال کردند، قول داده کــه بتواند ذخایر آنها را دوباره 

پر کند؛ با این حال، در شرایط کنونی مجموعه صنایع نظامی ایاالت متحده با رکود مواجه است.
 

تقدیر »زلنسکی« از »بوریس جانسون«
در آخرین روزهای نخست وزیری بوریس جانسون در انگلیس، رییس جمهوری اوکراین او را یک 
»دوست واقعی« خواند و از او تقدیر کرد.ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهوری اوکراین در پیامی به 
روزنامه دیلی میل انگلیس نوشت که امیدوار است با جانشین بوریس جانسون هم روابط نزدیکی 
داشته باشد.او همچنین به ساندی تایمز گفت که استقبال از نخست وزیر بعدی انگلیس در اولویت 
قرار دارد.زلنسکی گفت: وقتی فهمیدیم که قرار است تغییراتی در دولت انگلیس ایجاد شود، نگران 
شدیم. جانســون از ما حمایت می کرد و خیلی چیزها به رهبر بســتگی دارد. رهبر کسی است که 
ارتباط برقرار می کند. این رهبر اســت که میان یک کشور و مردمش میانجی گری می کند و رهبر بر 

جامعه تاثیر دارد.

نشریه آمریکایی »نیوالینز« تحلیل کرد:

سرنوشت»مقتدیصدر«چهمیشود؟

نشــریه آمریکایی »نیوالینز« نوشت: ســوالی که بار دیگر پیش روی 
سیاستمداران عراقی و البته ایران و آمریکا قرار می گیرد، نحوه برخورد با 
مقتدی صدر است. فرض این است که او یک مشکل است، چیزی که باید 
درمان یا با آن برخورد شود؛ اما این تفسیر دست کم گرفتن او و طرز فکرش 
است. صدر معتقد است که او تنها نماینده سیاسی مشروع جمعیت شیعه 
عراق است و بنابراین باید بر دولت مسلط شود. این باور ناشی از سوابق و 
تجربیات او در عراق است.به گزارش »انتخاب«؛ در ادامه این مطلب آمده 
است: او داماد آیت ا... محمد باقر صدر، پدرخوانده جنبش های سیاسی 
شیعه در عراق و معلم پدرش است. پدرش، آیت ا... محمد الصدر، احیای 
اسالم گرایی شیعی را در دهه ۱۹۹۰ رهبری کرد و در سال ۱۹۹۹ توسط رژیم 
صدام ترور شد. اما دیدگاه های او در تضاد با سیاستمداران شیعه ای است 
که پس از سال ۲۰۰۳ به عراق بازگشــتند و توسط آمریکایی ها به قدرت 
رسیدند و توسط ایرانی ها حمایت شــدند. آن ها معتقدند که صدری ها 
جزء کوچکی از جمعیت شیعه هستند، اتحاد سیاسی با ایران در خدمت 
منافع استراتژیک است و احزاب شیعه باید در زمان انتخابات و تشکیل 
دولت متحد عمل کنند تا به آن ها قدرت چانه زنی بیشتری بدهند.صدر از 
حمایت مردمی عظیمی برخوردار است - میلیون ها نفر که از نظر فرهنگی، 
مذهبی، سرزمینی و سیاســی صدری هســتند، هرچند شاید پیروی 
سرسپرده مقتدی صدر نباشند. این درک از جمعیت گسترده تر صدری و 
تمایز از جریان فعال سیاسی صدر برای او واضح است، اما برای دیگران 
گیج کننده است. موفقیت صدری ها در انتخابات اکتبر ۲۰۲۱ به نظرش 
اعتبار داد که او پادشاه سیاسی شــیعیان عراق است.صدر در هر مرحله 
احساس می کند که توسط متحدان به او خیانت شده و تحت فشار قرار 
گرفته و او را کنار گذاشته اند. هنگامی که پدر همسرش در سال ۱۹۸۰ کشته 
شد، حوزه نجف، هیچ کمکی به خانواده او نکردند و چنان که گویی هیچ 
اتفاقی نیفتاده بود، درس را ادامه دادند. زمانی که انتفاضه ۱۹۹۱ علیه رژیم 
صدام شروع به سرکوب کرد، ایران و ایاالت متحده برای نجات آن یا ده ها 
هزار نفری که در گور های دسته جمعی دفن شده بودند، مداخله نکردند.

هنگامی که پدرش در سال ۱۹۹۹ کشته شد، احزاب از شر رقیبی که به نظر 
آن ها با رژیم همکاری می کرد، راحت شدند. در سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴، 
هنگامی که او با اشــغالگری ایاالت متحده درگیر شد، مقامات مذهبی 
نجف از او حمایت نکردند و خوشحال بودند که جنبش او شکست خورد. 
در سال ۲۰۰۶، انشعاب در جنبش او ایجاد شد و ده ها گروه از ارتش مهدی  
به وجود آمد و سپس از آن ها برای تضعیف صدر استفاده کردند. در سال 
۲۰۰۸، دولت عراق با حمایت ایاالت متحده به جنبش وی در بصره، بغداد 
و جا های دیگر حمله کرد، در حالی که احزاب شــیعه نظاره گر آن بودند.

حتی رهبر مذهبی ایشان آیت ا... کاظم حایری نیز به او پشت کرد. حایری 
جانشین تعیین شده پدرش بود که پس از سال ۲۰۰۳ به صدر مشروعیت 
مذهبی و پوششی برای فعالیت های سیاسی او داد، اما روابط آن ها در 
طول سال ها تیره شد. صبح روز ۲۹ اوت، حایری با انتشار بیانیه ای بسیار 
غیرمعمول، بازنشســتگی خود را به عنوان یک مرجــع دینی اعالم کرد، 
اقدامی که برای از بین بردن هرگونه مشروعیت صدر طراحی شده بود.

اینجاست که تشدید خشونت در ۲۹ اوت با بخش بزرگ تر داستان صدر 
همخوانی دارد. صدر که از مخالفانش برای تشکیل دولت ناامید شده، 
معتقد اســت که می تواند توده های خشمگین را کنترل و از فساد دولت 

جلوگیری کند، اما تنها در صورتی که بتواند سیستم را کنترل کند.
وی با به کارگیری نیروی صدری ها در بیســت و چهار ساعت نشان داد 
اگر راه سیاسی اش را ســد کنند، می تواند از راه خیابان وارد شود. رقیب 
اصلی پارلمانی صدر، چارچوب هماهنگی، بزرگترین ائتالف شــیعی در 
مجلس ملی و شامل بلوک دولت قانون نوری مالکی و بلوک نیرو های 
حشد الشعبی )به عنوان بازوی سیاسی الفتح( است. مشکل اینجاست 
در حالی که آن ائتالف نمی تواند ســلطه صدر را بپذیــرد، اعضای آن نیز 
جایگزین مناسبی برای او ندارند.احزاب کرد و سنی در حال حاضر برای 
پیوستن به هر یک از دو طرف مردد هستند و نمی خواهند در جنگ قدرت 
شیعیان آسیب ببینند. مشخص نیست چه اتفاقی می افتد. صدر حامیان 
خود را کنار کشید، اما راه حل سیاسی ارائه نکرد و حتی ممکن است ادامه 
اعتراضات را انتخاب کند. احزاب دیگر ممکن است تالش کنند تا بدون 
او یک دولت تشــکیل دهند. انتخابات زودهنگام بــه انحالل پارلمان و 
قانون انتخابات جدید نیاز دارد، چیزی که سازماندهی آن یک سال طول 
می کشد و پارلمان باید ابتدا تشکیل جلسه دهد، که فعال بعید است. با 
یک دولت ضعیف، فساد کنترل نشــده و میلیون ها جوان بدون چشم 
انداز، پایانی قابل مشاهده نیست. با صدری ها یا بدون آنها، اعتراضات 

علیه نظام حاکم تــا زمانی که اصالحات جدی صورت نگیرد، همیشــه 
محتمل است.صدر و رقبای او قبال با هم درگیر شده بودند. از سال ۲۰۰۷ تا 
۲۰۰۸، صدری ها با بدر، یک سازمان شیعه مبارز طرفدار ایران که در دهه 
۱۹۸۰ تاسیس شد، درگیر شدند. سپس برای چندین سال درگیری هایی 
بین صدری ها و عصائب اهل الحق، شبه نظامیان شیعه مسلح که در سال 
۲۰۰۶ از ارتش مهدی صدریان جدا شدند، درگرفت.این امر به این نظریه 
اعتبار می دهد که صدر تحریک شد تا به رویارویی کشیده شود که در آن 
گروهش به عنوان متجاوز و قانون شکن معرفی می شوند و بیانیه حایری 
آخرین اقدام از یک ســری اقدامات تحریک آمیز بود. بیانیه صدر برای 
خروج حامیانش از منطقه سبز، خشــمگینانه، پشیمان کننده و پرشور 
بود – شاید فکر کنید او مرتکب اشتباه شــده، اما قصد داشت دوباره بر 
گروهش کنترل پیدا کند.پس سرنوشت صدر چه می شود؟ وی دوباره 
احساس می کند که توسط متحدان رها و از ســوی احزاب و ملت های 
قدرتمند در محاصره قرار گرفته؛ اما او هنــوز زمان دارد: او از دیگر رهبران 
سیاسی جوان تر است و حمایت مردمی او به او طول عمر سیاسی زیادی 
می دهد. اختالفات او با ایران باعث شــده تا او در برخی موارد از حمایت 
داخلی و بین المللی برخوردار شود، اما او قصد ندارد به عنوان مهره در این 

مبارزه ژئوپلیتیکی مورد استفاده قرار گیرد.
صدر برای کارکرد نظم سیاســی کنونــی و جلوگیری از فروپاشــی آن، 
می خواهد بر آن مسلط شود و قدرت برخی احزاب دیگر را کاهش دهد. 

به گزارش نامه نیوز؛ یک تحلیلگر مســائل سیاسی 
گفت: اگر فســاد رقیب آقای رییسی است، با این 
تفاسیر او دارد از رقیبش شکست می خورد.دولت 
رییســی در حالی دومین سال مســئولیت خود را 
آغاز کرد که در بسیاری از زمینه ها اعم از اقتصادی، 
سیاســت خارجی، اجتماعی، فرهنگــی و فناوری 

رویکرد مشخصی ندارد.
علی صوفی درباره چرایی تداوم ســردرگمی دولت 
ســیزدهم در حوزه های مختلف  اظهار کرد: آقای 
رییسی یک صفحه برنامه برای اداره کشور ارائه نکرد 
و امروز هم می گوید »من وعده ای نداده ام«، خوب 

معلوم است وقتی برنامه ای نداده، طبیعتا وعده ای 
هم نداده اســت اما او نمی تواند منکر این شود که 
شــعارهای زیادی را در انتخابات ریاست جمهوری 

سال ۱۴۰۰ مطرح کرد.
وی افزود: آقای رییسی اعالم کرد »رقیب من فساد 
اســت«، خوب امروز بگوید »چه طور فســاد ۷۲۰ 
میلیون یورویی در وزارت جهادکشاورزی رخ داد؟«، 
اگر فساد رقیب آقای رییسی است، با این تفاسیر 
او دارد از رقیبش شکست می خورد. وقتی مصادیق 
دیگر فساد را هم می بینیم، این طور به نظر می آید 

که فساد در دولت النه کرده است.

این تحلیلگر مسائل سیاســی با اشاره به افزایش 
پایه پولی کشــور و حجم نقدینگی در جامعه یادآور 
شد: آقای لیالز چندی پیش اعالم کرد »روزی ۵ هزار 
میلیارد تومان افزایش نقدینگی و چاپ اسکناس 
بدون پشــتوانه برای دزدها و اختالسگران است«. 
بشــکه درآمد دولت ته ندارد. خوب آقایان جواب 

دهند و بگویند »این طور نیست«.

وزیر دولت اصالحات: 

»رییسی« دارد از رقیبش شکست می خورد

نماینده مجلس: 

توان موشک و پهپادی ایران امنیت گسترده ای برای امت اسالم و کشورهای اسالمی به وجود آورده است
عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد: ایران کمک پهپادی خود را به مردم عراق و هر کشــور دیگری که نیاز داشته باشند، انجام می دهد.جواد کریمی 
قدوسی درباره توانمندی ایران در حوزه پهپادی گفت: صنعت پهپاد و هزینه های آن به قدری برای سیســتم دفاعی ما توجیه پذیر است که ما راهبرد خودمان را بر 
روی هواپیماهای جنگی پرهزینه و بسیار پیچیده قرار نداده ایم.وی افزود: این راهبردها از پایان دفاع مقدس اتخاذ شد و اکنون به نقطه فعلی رسیده ایم. بنابراین 
هم تولید آن برای ما ارزان است و هم تنوع در پهپادها نه در عرصه دفاع و مسائل اطالعاتی بلکه برای مسائل داخلی مانند کشاورزی، سم پاشی و به طور کلی در همه 

عرصه ها جای خود را باز کرده است.
 نماینده مردم مشــهد در مجلس شــورای اســالمی با بیان اینکه آمریکایی ها معترف هســتند که برتری هوایی آن ها در دنیا توســط ایران به چالش کشــیده

  شده اســت، تصریح کرد: این اعتراف توسط یک ابرقدرت مدعی یک اعتراف حساب  شده سنگین و واقعیت اســت. آنچه از قدرت پهپادی ایران نشان داده شده 
 مواردی اســت که طبق اصول حفاظتی مجاز بوده و آنچه نشــان داده  نشــده، فوق العاده موثر اســت.کریمی قدوســی بیان داشت: توان موشــک و پهپادی به 
 صورت توامان یک امنیت بسیار گســترده، عمیق، دقیق، نقطه زن و کم هزینه را برای امنیت امت اسالم و کشورهای اســالمی به وجود می آورد. بنابراین جمهوری 
اسالمی ایران سخاوتمندانه کمک پهپادی خود را به مردم عراق و هر نقطه و کشــور دیگری که نیاز داشته باشند طبق راهبرد اسالم در راستای تامین امنیت منطقه 

انجام می دهد.

خبر روز

وز عکس ر

دیدار نماینده جدید 
ایران در سازمان ملل 
با »امیرعبداللهیان«

ســعید ایروانی، ســفیر و نماینده 
دائم جمهوری اسالمی ایران در مقر 
سازمان ملل متحد در نیویورک، در 
آستانه عزیمت به محل ماموریت 
با حســین امیرعبداللهیــان وزیر 
امور خارجــه دیدار و گزارشــی از 
برنامه های خود در دوره ریاســت 
بر این نمایندگــی در ابعاد مختلف 

بین المللی را تشریح کرد.

شریعتمداری:

 مذاکره شتر مجنون است، به کوی لیلی نمی رود
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه »کیهان« مذاکره با آمریکا را به »شتر مجنون« در داستان 
مالی رومی تشبیه کرد و گفت: مجنون که آهنگ کوی لیلی داشت بر ناقه ای نشست که کره ای در شهر 
داشت . در مجنون شوق رفتن به کوی لیلی موج می زد ولی ناقه که تاب دل کندن از کره خود را نداشت، 
قدم از قدم بر نمی داشــت و چنین بود که به قول مالی رومی » یــک دو  روزه ره بدین احوال ها   مانده  
مجنون در تردد سال ها « … مجنون در نهایت چاره کار را در آن می بیند که از ناقه پیاده شود و راه کوی لیلی 

را به پای خود بپیماید.
 

اقلیم کردستان به دنبال بازگشایی مرز جدید با ایران
وزیر بازرگانی اقلیم کردستان عراق اعالم کرد که این اقلیم به دنبال افتتاح گذرگاه مرزی جدید با ایران 
است.به گزارش شفق نیوز، وزارت بازرگانی اقلیم کردستان عراق اعالم کرد که به دنبال بازگشایی گذرگاه 
مرزی جدید با ایران است. کویستان محمد، وزیر بازرگانی اقلیم کردستان در گفت وگو با این خبرگزاری 
اعالم کرد که گذرگاه مرزی جدید در منطقه سوران واقع است و این گذرگاه از سمت ایران به ارومیه وصل 
می شود.وی در ادامه گفت که دولت اقلیم کردستان عراق نشست های متعددی در این خصوص با 

طرف ایرانی داشته است و این گذرگاه تاثیر مثبتی بر تبادالت تجاری در منطقه خواهد گذاشت.
 

مشاور تیم مذاکره کننده ایران:

 ایران صبور خواهد بود
مشاور تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات وین تاکید کرد: ایران ابهامات یا خألهای متن )پیش نویس 
توافق( را نمی پذیرد.محمد مرندی در توئیتی نوشت: ایران صبور خواهد بود. ایاالت متحده در زمان 
اوباما به طور سیستماتیک توافق را نقض کرد و در زمان ترامپ/بایدن حداکثر فشار را علیه شهروندان بی 
گناه اعمال کرد. از این رو، ایران ابهامات یا خألهای متن را نمی پذیرد. زمستان نزدیک است و اتحادیه 

اروپا با بحران انرژی فلج کننده مواجه است.
 

حاشیه های نور پهلوی؛ ولیعهد ایرانی که حتی فارسی بلد نیست
»همشهری آنالین« نوشــت: چندوقت  پیش فرح دیبا اعالم کرد اگر روزی پســرش شاه ایران شود، 
جانشــینش نور پهلوی دختر رضا خواهد بود.صرف نظر از نقد این یادداشت های نویسنده دور از ایران، 
یک نکته از همه بامزه تر است؛ این مقاله ها با امضای »شاهدخت« نور پهلوی منتشر شده است. این در 
حالی است که پدرش »شاه« یا حتی به معنای سیاســی »شاهزاده« هم نیست و حتی اصراری ندارد 
که »شاه« ایران باشد و پیوسته اعالم می کند که به دنبال برپایی یک »نظام دموکراتیک و آزاد« در ایران 
است. اگر به فارسی بنویسید »نور پهلوی« چیزی در اینستاگرام دستگیرتان نمی شود. چون او که قرار 
است »شاهزادٔه« ایران شود نامش را به انگلیسی نوشته است. در معرفی نامه صفحه هم هیچ خبری 

از زبان فارسی و ایران نیست.
 

 تکذیب درخواست روسیه از ایران برای ترک مراکز نظامی
 در سوریه

رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی درخواست روسیه از ایران برای ترک مراکز نظامی در سوریه 
را تکذیب کرد.نورنیوز در مطلبی نوشت: حضور مستشاری ایران در ســوریه با هماهنگی دولت این 
کشور و با هدف مبارزه با تروریسم صورت گرفته و همکاری راهبردی ایران، سوریه و روسیه در مبارزه 

با تروریسم در منطقه به ویژه در شامات همچنان با قدرت ادامه دارد.

کافه سیاست

وزیر اطالعات:

 افزایش امیدواری در مردم، 
مهم ترین دستاورد سفر 
»رییسی« به استان هاست

وزیر اطالعات گفت: ســفرهای استانی دولت 
رضایت مندی و امیــد را در بین مردم افزایش 
داده است.به گزارش ایســنا، حجت االسالم 
و المسلمین ســید اســماعیل خطیب، وزیر 
اطالعات در جلســه شــورای تامین خراسان 
رضوی افزود: افزایش امیــدواری در مردم از 
مهم ترین دستاوردهای ســفر رییس جمهور 
و اعضای هیئــت دولت بــه اســتان ها بوده 
اســت.وی با تاکید بر اینکه تامین معیشت و 
اصالح وضعیت اقتصادی مــردم از مهم ترین 
اولویت های دولت اســت، افزود: مســئوالن 
استانی در جهت اجرایی شدن مصوبات سفر 
باید تالش مضاعفی داشته باشند.وزیر اطالعات 
در ادامه با بیان اینکه اقدامات دولت در مبارزه 
با کرونا باعث شــد تا قدم بزرگی برای سالمت 
مردم برداشته شــود، اظهار داشــت: شرایط 
توزیع عادالنــه یارانه ها برای مــردم گام مهم 
دیگری در حوزه بهبود معیشــت مــردم بود.
وزیر اطالعات همچنین در بخشــی دیگری از 
سخنانش هم افزایی و هماهنگی و همکاری 
مناسب و همه جانبه بین دستگاه های نظامی، 
انتظامی، قضایــی و اطالعاتی کشــور را یکی 
دیگر از دســتاوردهای دولت انقالبی و مردمی 
دانست و افزود: امروز امنیت پایدار ما در سراسر 
ایران اســالمی ثمره این هم افزایی و همراهی 
مردم اســت.حجت االســالم و المســلمین 
خطیب ادامه داد: امــروز افزایش تعامالت و 
همکاری های بین دســتگاهی باعث شده تا 
اقدامات رژیم صهیونیســتی و عوامل آن ها در 
حوزه هــای مختلف هم شکســت بخورد.وی 
در این جلســه گفت: برقراری روابــط و ایجاد 
تعامل با همســایگان در منطقه هم توانســت 
ما را بر شــرایط تحریمی، منطقه ای و فشــار 
استکبار موفق کند و هم باعث شد تا شاهد رفع 
تنش و مسالمت آمیز شدن ارتباط با کشورهای 
همسایه باشیم.در این جلسه استاندار و جمعی 
از مسئوالن نظارتی و امنیتی گزارشی از آخرین 

اقدامات خود ارائه کردند.

بین الملل
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در ارتباط زنده تصویری با حضور رییس جمهور صورت گرفت؛

افتتاح متمرکز 34 طرح تعاونی در استان اصفهان
۳۴ طرح با سرمایه گذاری هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به صورت متمرکز ارتباط زنده تصویری با حضور 
رییس جمهور در کاشان به بهره برداری رســید.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مدیر کل اداره کل 
تعاون اســتان اصفهان گفت: یکی از این طرح های شــاخص بهره برداری از ۲۵۸ واحد مســکونی 
در کاشــان با بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان هزینه اســت.میثم مداحی افزود: ۳۳ طرح در زمینه های 
کشاورزی، صنعتی، معدنی وگردشگری با ایجاد اشــتغال برای ۲ هزار و شصت نفر به بهره برداری 
رسید.وی با اشاره به برگزاری هفدهمین جشنواره تعاونی های برتر گفت: ۳۱۴ تعاونی در این جشنواره 
حضور داشتند که ۱۹ تعاونی برتر ملی و استانی انتخاب شدند.مدیر کل اداره کل تعاون استان اصفهان 
افزود: تعداد شرکت کنندگان در این جشنواره نسبت به سال گذشته ۳۵۰ در صد افزایش داشته است.

 
پس از ۲۶ سال؛

طرح قطار سریع السیر تهران - قم – اصفهان همچنان در  کما
طرح کالن قطار سریع السیر تهران - قم – اصفهان پس از ۲۶ سال هنوز به سرانجام نرسیده است.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در پنجاه و چهارمین جلسه علنی شورای اسالمی گفت: طرح 
کالن قطار سریع السیر تهران- قم- اصفهان از ۲۶ سال پیش آغاز شده و از ۱۲ سال پیش در بودجه 
ملی فرآیند های مختلف را طی کرده؛ اما تاکنون به سرانجام نرسیده است.محمد نورصالحی افزود: 
شرکتی که متولی انتقال دانش فنی است شبیه این طرح را به طول ۲۰ هزار کیلومتر در کشور چین 
به مدت ۴ سال اجرا کرده است.وی گفت: همه این ها در حالی است که ۲۰ کیلومتر منتهی به اصفهان 

هنوز به دنبال مخالفت هایی که می شود تعیین تکلیف نشده است.
 

مدیر کل فرودگاه های استان خبر داد:

84 پرواز ویژه ایام اربعین در فرودگاه اصفهان
۸۴ پرواز در مسیر اصفهان به نجف و بالعکس ویژه ایام اربعین در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی 
اصفهان از  فردا برقرار می شود.مدیر کل فرودگاه های استان گفت: شرکت های هواپیمایی معراج، 
ساها، آسمان، وارش و ایران ایرتور آمادگی خود را برای جا به جایی زائرین اربعین در فرودگاه بین 
المللی شــهید بهشــتی اعالم کرده اند.ابوذر ضیایی با بیان اینکه پرواز های اربعین امسال در این 
فرودگاه از ۱۵ تا ۳۰ شهریور برقرار است، افزود: بیش از ۴ هزار زائر ثبت نام شده در سامانه سماح، 
مرز هوایی اصفهان را برای عزیمت خود به نجف اشرف انتخاب کرده اند.وی با اشاره به اینکه قیمت 
مصوب بلیت پرواز های رفت و برگشت اصفهان به نجف ۶ میلیون تومان است، گفت: زائران برای 
برقراری نظم در ترمینال پروازی و تسریع در  خدمت رسانی قبل از عزیمت به فرودگاه بلیت خود را 
از سایت رسمی شرکت های هواپیمایی تهیه و با در دست داشتن کارت واکسیناسیون دیجیتال و یا 

تست منفی pcr با تاریخ انقضای حداکثر ۷۲ ساعت در فرودگاه حاضر شوند.
 

سردر گمی مسافران در پایانه های مسافربری اصفهان
فروش بلیت در پایانه های مسافربری اصفهان محدود شده و مسافران برای سفر به مناطق مختلف 
کشور با مشکل روبه رو هستند.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به دنبال تماس های شهروندان با 
خبرگزاری صدا و سیمای مرکز اصفهان و براساس مشاهدات میدانی خبرنگار ما مسافران زیادی در 
پایانه ها سر در گم هستند و برای رفتن به مقصد مورد نظرشان دچار مشکل شده اند.مسافران می گویند 
نه تنها برای پایتخت بلیت اتوبوس موجود نیســت بلکه برای هیچ کدام از شــهر ها و حتی مرز های 
خروجی هم سرویس وجود ندارد.گفته می شود بیشتر شرکت های مسافربری تمرکز خود را برای 

جابه جایی مسافران عتبات گذاشته اند.

اصفهان؛ بزرگ ترین تولیدکننده تجهیزات گلخانه ای در کشور

گلخانه داری نوین با سازه های ایرانی

اصفهان برتریــن تولیدکننــده تجهیزات  باشگاه خبرنگاران جوان 
گلخانه ای در کشــور و جزو تولیدکنندگان 
شناخته شده در غرب آسیاست.پیشرفت علم کشاورزی و تغییر شرایط 
اقلیمی در سال های اخیر موجب شده بســیاری از کشاورزان به کشت 
گلخانه ای روی بیاورند. به گفته کارشناسان هر ۱۰۰۰ متر مربع گلخانه به 
اندازه یک هکتار )۱۰ هزار مترمربع( زمین کشــاورزی بازدهی دارد و آن 
دسته از کشاورزانی که با رعایت اصول علمی به کشت گلخانه ای روی آورده 
اند در مقایسه با کشاورزان سنتی، ضمن کاهش هزینه ها، از درآمد هایی 
به مراتب باالتر برخوردار می شــوند.اولین قدم برای کشت گلخانه ای، 
ساختن گلخانه، تامین تجهیزات فنی و اطالع از چگونگی احداث و تامین 
هزینه های آن است. در ســال های پیش، همه تجهیزات فنی ساخت 
گلخانه و تاسیســات مورد نیاز آن وارداتی بود و بسیاری از کشاورزان و 
داوطلبان احداث گلخانه، بــه دلیل هزینه های بــاال از این کار منصرف 
می شدند، اما طی  سال های اخیر به همت شرکت های دانش بنیان در 
حوزه کشاورزی، کشورمان در ساخت گلخانه و تجهیزات فنی آن خودکفا 
شده است. اصفهان هم با داشتن حدود ۳۰ شرکت فعال، به عنوان استان 

پیشرو در حوزه تولید تجهیزات گلخانه ای فعالیت می کند.

اصفهان، بزرگ ترین تولیدکننده تجهیزات گلخانه ای در کشور
احمدرضا رییس زاده، مدیر امور باغبانی ســازمان جهاد کشاورزی استان 

اصفهان گفت: حدود ۲۶ شرکت رسمی دارای رتبه و مجوز از سازمان نظام 
مهندسی کشاورزی در استان اصفهان وجود دارد که انواع تجهیزات گلخانه 
را تولید می کنند.وی افزود: صنعت ساخت گلخانه و تجهیزات آن در استان 
قدمت زیادی دارد و اصفهان رتبه اول تولید این تجهیزات را در کشور به خود 
اختصاص داده است.مدیر امور باغبانی ســازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان ادامه داد: خدمات فنی و مهندسی سازه ها و تجهیزات گلخانه ای 
اصفهان به مناطق مختلف کشــور و حتی خارج از کشور نیز ارائه می شود.

به گفته رییس زاده، همه سازه ها و تجهیزات گلخانه که در استان استفاده 
می شود ساخت داخل است، البته نمونه های خارجی هم دیده می شود.

اصفهان؛ پیشرو در اقدامات دانش بنیان حوزه کشاورزی

پیش از این برای احداث سازه های گلخانه ای و ساخت گلخانه ها وابسته 
به خارج کشــور بودیم، این را محمد مهدی برومندی معاون امور باغبانی 
وزیر جهاد کشــاورزی عنوان کرد و گفت: اصفهان در اقدامات دانش بنیان 
و دسترسی به کشاورزی نوین، اســتانی پیشرو است.وی افزود: بیش از 
۶ میلیون تن محصوالت کشاورزی در این استان تولید می شود که نقش 
مهمی در امنیت غذایی کشــور دارد.به گفته معاون امور باغبانی وزیر جهاد 
کشاورزی، استان اصفهان در زمینه ساخت تجهیزات گلخانه ها پیشرفت 
چشمگیری داشته و هم اکنون در توسعه گلخانه و گلخانه سازی خودکفا 
شده ایم و خدمات فنی و مهندسی ســاخت گلخانه ها را صادر می کنیم.

برومندی افزود:۸۰ هزار هکتار باغ در استان اصفهان داریم که نزدیک به یک 
میلیون تن محصوالت باغبانی و گلخانه ای تولید می کنند.

گلخانه، برگ برنده کشاورزی در شرایط خشکسالی
افشین موسویان، عضو شورای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
استان اصفهان و مدیرعامل شرکت تولید کننده تجهیزات گلخانه ای گفت: 
گلخانه فضایی است که با استفاده از تاسیساتی با پوششی شفاف ایزوله 
می شود تا اقلیمی مناسب برای رشد گیاه فراهم شود، در ابتدا گلخانه ها با 
چوب و پالستیک ساخته می شد، اما به تدریج پایه های فلزی به تجهیزات 
گلخانه اضافه و به مرور گلخانه های با ســازه های کامال فلزی و به صورت 
پرتابل ایجاد شد.وی ادامه داد: هلند پیشرفته ترین کشور جهان در زمینه 
تولید محصوالت گلخانه ای است، کشوری که وسعت آن به اندازه سه استان 
شمالی ماست و البته تراکم جمعیتی دوبرابر دارد، اما به حدی در صنعت 
گلخانه پیشرفت کرده که سالیانه ۸۴ میلیارد یورو درآمد ارزی از گلخانه ها 
دارد و این نشان می دهد که این صنعت بسیار سودآور است و رشد اقتصادی 
باالیی دارد.مدیرعامل شرکت تولید کننده تجهیزات گلخانه ای یادآور شد: با 
توجه به اینکه به شرایط اقلیمی فعلی و استمرار خشکسالی، روی آوردن 
بخش کشاورزی به کشــت های گلخانه ای ضروری است، چون کشت در 
گلخانه های استاندارد و با کیفیت، مصرف آب را تا حد قابل توجهی کاهش 

می دهد.

صرفه جویی در مصرف آب و انرژی با کشت گلخانه ای
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت: گلخانه 
اصوال از جمله ســازه های فلزی سبک اســت که در منطقه ای که امکانات 
کشت محصوالت کشاورزی از جمله خاک مناسب، آب دائم وباکیفیت و 
زیر ساخت هایی مثل برق و گاز فراهم است به منظور صرفه جویی در مصرف 

آب و انرژی و افزایش تولید و اشتغال دائم احداث می شود.
احمدرضا رییس زاده افزود: اســکلت گلخانه فلزی و قابل حمل است و 
پوشش آن می تواند از شیشــه، پلی کربنات و پالستیک باشد که البته در 
استان اصفهان عمدتا پوشش های پالستیکی اجرا می شود، چون مقرون 
به صرفه است.وی ادامه داد: تجهیزات اصلی گلخانه شامل وسایل حرارتی 
و برودتی به منظور کنترل دما در تابستان و زمستان، فن سیرکوله به منظور 
چرخش هوا، سامانه آبیاری نوین، ســامانه های برق و گازرسانی داخل و 

سامانه کنترل اقلیم یا اتوماسیون گلخانه است.

اصفهان، جزو برترین های تولید تجهیزات گلخانه ای در غرب آسیا
موسویان، عضو شورای نظام مهندسی کشــاورزی و منابع طبیعی استان 
اصفهان معتقد است با توجه به سیاست های سال های اخیر وزارت جهاد 
کشــاورزی در حوزه کشــت گلخانه ای، صنعت گلخانه پیشرفت جهشی 
داشته و از نظر سازه های گلخانه ای به هیچ عنوان نیازی به واردات محصول 
نداریم.به گفته وی؛  شرکت های دانش بنیان در حوزه کشاورزی با فناوری 
باال سازه های گلخانه ای را در داخل کشور تولید می کنند و فقط مقدار کمی از 

تاسیسات گلخانه ای وارد می شود.

معاون حمــل و نقل اداره کل راهــداری و حمل نقل 
اصفهان از کمبود ناوگان بین شهری و اربعین در پایانه 
ها خبر داد و گفت: از مردم می خواهیم  طی دو هفته 
آینده از ناوگان های دیگری برای ســفر بین شهری 

استفاده کنند.
محمد علی صلواتی در راســتای نبــود بلیت برای 
مسافران اربعین  اظهار کرد: کلیه شرکت های فروش 
بلیت را موظف کرده ایم که بیش از ۵۰ درصد از ظرفیت 
را در اختیار زوار اربعین قرار دهنــد و در حال حاضر 
تمامی شــرکت ها در تمام پایانه های استان بحث 

فروش بلیت برای مرز ها را در دســتور کار خود قرار 
داده اند.

وی گفت: همچنیــن تهیه بلیت برای ۴۸ ســاعت 
آینده توسط ســایت فروش بلیت امکان پذیر است 
و سرویس ها آماده خدمت رســانی به شهروندان 

هستند.
صلواتی اضافه کرد: طی یکی دوسال گذشته با وجود 
شرایط کرونایی با بحث کمبود ناوگان روبه رو شدیم 
که بــا مصوبات و تمهیدات بناســت کــه از ظرفیت 
ناوگان های صنایع هم استفاده کنیم تا مشکل کمبود 

ناوگان برای سفر اربعین هم رفع شود.
معاون حمــل و نقل اداره کل راهــداری و حمل نقل 
اصفهان در راستای نرخ مصوب بلیت اتوبوس های 
اربعین می گوید: اتوبوس های ۲۵ نفره از اصفهان به 

مهران، ۴۳۸ هزار تومان و اتوبوس ۳۲ نفره ۳۵۰ هزار 
تومان است. اتوبوس ۲۵ نفره از کاشان به مهران ۴۵۲ 
هزار تومان و اتوبوس ۳۲ نفره ۳۸۰ هزار تومان است.

وی گفت: از مردم می خواهیم دفاتر فروش بلیت در 
پایانه ها، دفاتر مجاز و سایت های معتبر را برای خرید 
بلیت اســتفاده کنند. صلواتی در راســتای بازگشت 
زائران گفت: بناست حدود ۹۰ درصد ناوگان شرکت ها 
برای روز های بازگشــت از مرز در اختیار زائران قرار 
بگیرد.وی در راســتای اتوبوس های بین شــهری 
افزود: جلسات متعددی با مجموعه راه آهن و دیگر 
شرکت ها برگزار شده تا کمبود اتوبوس ها از این روش 
برطرف شود و از مردم می خواهیم در دو هفته پیش 
رو برای سفر های بین شــهری از قطار و ناوگان های 

دیگر استفاده کنند.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل نقل اصفهان خبرداد:

رفع مشکل کمبود اتوبوس زوار اربعین با کمک مردم و صنایع

خبر روز

مدیرعامل شرکت توانیر:

42 درصد مشترکان مشمول پاداش صرفه جویی شدند
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران گفت: امسال قطع برق مشترکان 
خانگی در دستور کار قرار نگرفت و تنها فرهنگ سازی صورت گرفت.آرش کردی اظهار کرد: تابستان 
امسال با فرهنگ ســازی صورت گرفته، 
مردم همــکاری خوبی بــا صنعت برق 
داشــتند، به گونه ای که هر جا نیازی به 
مصــرف نداشــتند، انجــام ندادند.وی 
ادامه داد: همین همکاری ســبب شــد 
تابستانی بدون مشــکل تاکنون سپری 
شود.مدیرعامل توانیر خاطرنشان کرد: 
مدیریــت مصرف صورت گرفته ســبب 
شد از حدود ۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار قبض 
صادر شده ۴۲.۴ درصد مشمول پاداش 
مصرف شوند.کردی با بیان اینکه امسال باالی ۸۰۰ میلیارد تومان باید پاداش به مشترکان کم مصرف 
پرداخت شود، گفت: امسال یک هزار و ۱۸۰ مگاوات فقط مدیریت مصرف از سوی مردم محقق شد.

وی افزود: تنها زیر دو درصد مشترکان باالتر از الگو مصرف داشــتند که با قبض های پلکانی مواجه 
شدند.مدیرعامل توانیر خاطرنشان کرد: امسال رعایت عدالت در همه بخش ها مورد تاکید قرار گرفت.

 

کاهش 4 درصدی آب سد زاینده رود در یک هفته اخیر!
براساس آخرین آمار اعالم شــده توســط دفتر مطالعات پایه منابع آب، از ابتدای سال آبی تا دوازدهم 
شهریورماه، حجم آب پشت سد زاینده رود به ۲۰۴ میلیون مترمکعب رسیده که برابر با ۱۶ درصد از حجم 
سد بوده و نسبت به هفته گذشته چهار درصد کاهش را ثبت کرده است.براساس آخرین آمار اعالم شده 
توسط دفتر مطالعات پایه منابع آب، از ابتدای ســال آبی تا دوازدهم شهریورماه، ارتفاع کل ریزش های 
جوی کشور معادل ۲۰۱.۹ میلی متر است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره های مشابه درازمدت 
)۲۴۶.۵ میلی متر( ۱۸ درصد کاهش و نســبت به دوره مشابه سال آبی گذشته )۱۵۶.۵ میلی متر( ۲۹ 
درصد افزایش را نشان می دهد.همچنین میزان بارندگی تجمعی استان اصفهان از ابتدای سال آبی ۱۱۱.۲ 
میلی متر بوده که نسبت به سال آبی گذشته شــش درصد و متوسط درازمدت ۲۸ درصد کاهش داشته 
است.همچنین میزان کل خروجی سدهای کشور از ابتدای سال آبی تا دوازدهم شهریورماه، ۲۹.۲۰ میلیارد 
مترمکعب بوده و نسبت به سال گذشته ۱۸ درصد کاهش یافته است. در مدت زمان مشابه سال گذشته 
میزان کل خروجی سدهای کشور ۳۵.۷۰ میلیارد مترمکعب بوده است.میزان کل ورودی آب به سدهای 
کشور، پنج درصد افزایش داشته و ۳۰.۲۹ میلیارد مترمکعب در بازه زمانی ابتدای سال جاری تا این تاریخ 
است.همچنین حجم فعلی آب موجود در مخازن ۲۰.۲۴ میلیارد مترمکعب است که در سال گذشته ۲۰.۳۹ 

میلیارد مترمکعب بوده و کاهش یک درصدی را ثبت کرده است.

صادرات به عراق از 3 مرز تجاری متوقف شد
ســخنگوی گمرک گفت: به دلیل ظرفیت محدود گمرکات عراق در پذیرش هم زمان کامیون های 
تجاری و زوار، صادرات کاال از سه مرز شلمچه، چذابه و مهران تا بیست وششم شهریور متوقف شد و 
مرزهای جایگزین مسئولیت تبادل کاال با عراق را انجام خواهند داد. سیدروح ا... لطیفی اظهار کرد: 
در ایام اربعین سید و ساالر شهیدان به دلیل ظرفیت محدود گمرکات عراق برای پذیرش هم زمان 
مســافر و کاالی تجاری، و به منظور تردد روان و جلوگیری از توقف طوالنی در مرزها و ضایع شدن 
کاالها  تا بیست وششم شهریورماه از ارسال کاالهای صادراتی به مرزهای شلمچه، چذابه و مهران 

خودداری کنند.

کافه اقتصاد

اخبار

مونو کلسیم فسفات حاوی فسفر و کلسیم یکی از موثرترین مواد مکمل غذایی در خوراک دام و طیور جهت بازدهی بهتر است.معاون بهبود تولیدات دامی سازمان 
جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به کمبود اسید فسفریک در بازار گفت: این امر منجر به کاهش تولید کلسیم فسفات از مکمل های غذایی خوراک دام و 
طیور در بازار شده است.حسین ایراندوست با اشاره به عوارض کمبود کلسیم و فسفر در خوراک دام و طیور  اظهار کرد: شکنندگی و نرمی استخوان، کاهش مقاومت 
در برابر بیماری، کاهش اشتها و کاهش رشد و تولید از عوارض کمبود کلسیم و فسفات در جیره غذایی طیور است.وی با بیان اینکه کلسیم موجود در مونوکلسیم 
فسفات در انعقاد خون، تبادالت سلولی، فعالیت قلب، فعالیت های عضالنی و عصبی نقش بسزایی دارد، افزود: فسفر نیز در اشتها، تشکیل بافت عصبی، تولید 
مثل، فعالیت های گوارشی و تشکیل بافت استخوانی طیور نقش به سزایی دارد.معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: وزارت 

جهاد کشاورزی در حال پیگیری برای تامین اسید فسفریک و تنظیم بازار دی کلسیم فسفات است و به زودی این کمبود مرتفع می شود.

کمبود کلسیم فسفات در بازار خوراک دام و طیور اصفهان

توزیع آب 
آشامیدنی در 
 آمریکا در پی

 قطع آب شهری
در پی قطع آب شــهری، آب 
آشامیدنی در شــهر جکسون 
در ایالت »می سی سی پی« 

آمریکا توزیع شد.

وز عکس ر

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان :

اصفهان در سرمایه گذاری و 
اشتغال طرح های تعاونی، 

رتبه اول کشور را دارد
مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
اصفهان گفت: این اســتان در بین ۴۵۷ طرح 
افتتاح شده تعاونی در کشور در زمینه ۲ شاخص 
ســرمایه گذاری و اشــتغال، رتبه نخست را به 
خود اختصاص داده اســت.میثم مداحی در 
مراســم افتتاح طرح های هفته تعاون اظهار 
داشت: ۲ شاخص سرمایه گذاری و اشتغال در 
بین شاخص های مطرح در طرح های افتتاح 
شــده این هفته از اهمیت بیشتری برخوردار 
اســت.وی گفت: افتتاح ۳۴ طرح تعاونی در 
هفته تعاون در دستور کار این اداره کل قرار دارد 
که برخی از آنها از اهمیت ویژه ای برخوردارند.

مداحی با اشاره به افتتاح شرکت مبین فوالد 
پدیده به عنوان یکی از طرح های قابل توجه در 
بخش صنعت خاطرنشان کرد: تولیدات این 
شــرکت، پروفیل صنعتی است که در اصفهان 
برای نخستین بار صورت می گیرد و اکنون این 
محصول نیز به زنجیره تولیدات صنعتی استان 
اضافه می شود.همزمان با هفته تعاون با حضور 
مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
اصفهان، شرکت تعاونی مبین فوالد پدیده در 
شهرســتان مبارکه به بهره برداری رســید.این 
شــرکت با ســرمایه اولیه ۱۴۰ میلیون ریال و 
ســرمایه گذاری کل ۵۰۰ میلیارد ریــال آورده، 
تاسیس شــده که از این میزان، ۴۹۵ میلیارد 
ریال آن را اعضای شــرکت تامیــن کرده اند و 
بقیه بصورت تســهیالت تامین شــده است.

این شرکت تعاونی هشت عضو دارد و در زمان 
حاضر برای  ۷ نفر اشتغال ایجاد کرده است.

 ۳۴ طرح تعاونی در هفته دولــت و تعاون با 
مشــارکت ۲ هزار و ۸۶۸ عضو، سرمایه گذاری 
بیــش از ۱۱ هــزار و ۲۱۴ میلیــارد ریــال و 
اشتغالزایی ۲ هزار و ۶۸ نفر در استان اصفهان 
بهره بــرداری شــد.۹۹ درصد از ســرمایه  این 
طرح ها توســط اعضا و تنها یــک درصد آن از 
طریق دریافت تسهیالت تامین شده که جزو 

شاخصه های مهم آنهاست.
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غارهای استان اصفهان، جاذبه پنهان گردشگری

جاذبه های طبیعی استان اصفهان شامل عارضه ها و چشم اندازهای زیبایی چون پوشش گیاهی، رودخانه 
ها، آبشارهای محلی، کوه ها، غارها، دشت ها، دره ها و بیابان های کویری است که هر یک از ارزش های خاص 
جهان گردی برخوردار هستند.ایران با طبیعت گســترده و بی نظیر، اقلیم متنوع و ویژگی های زمین شناسی 
گوناگون مانند غارها، تنگه ها، دره ها، مناطق فسیلی، دره های نشستی، شکاف های بزرگ زمین شناسی، 
گل افشان ها، هرم های ماســه ای، سواحل صخره ای – سنگی، معادن باســتانی و ... به عنوان میراث های 
زمین شناختی منطقه ای ویژه برای گردشگری زمین شناسی )ژئوتوریسم( است.استان اصفهان عالوه بر 
جاذبه های تاریخی و بناهای بسیار کهنی که در دل خود جای داده، از جاذبه های طبیعی بسیار و متنوع نیز 
برخوردار است چنانچه این استان را می توان به منطقه ای چهار فصل تشبیه کرد به طوری که با زمان کوتاهی 
سفر درون استانی می توان از منطقه ای کوهستانی و سرد به منطقه ای کویری و بسیار گرم و خشک رسید.

اصفهان از جاذبه های طبیعی کویری، کوهستانی و رودخانه ای برخوردار است و از لحاظ جغرافیایی از مناطق 
با اهمیت ایران به شمار می آید.یکی از جاذبه های طبیعی برای گردشگری طبیعی غارها هستند که جاذبه 
های گردشگری بی نظیری محسوب می شوند  که برخی از آن ها هنوز هم برای اکثر هموطنان ناشناخته است 
و تنها تعداد اندکی شانس دیدار از  این جاذبه ها را داشته اند. در ادامه برخی از مهم ترین و زیباترین غارهای 

هدف گردشگری را می شناسید:

 غار افوس
غار افوس در دامنه یکی از دره های رشته کوه قبله کوه در غرب روستای افوس واقع شده است. دهانه غار از دو چاه 
دوقلو تشکیل شده که یکی از آن ها بعد از حدود ۶ متر، به چاه بزرگ می پیوندد. چاه بزرگ تا عمق ۱۲ متر ادامه 
می یابد و به تاالری به مساحت ۳۰ مترمربع می رسد. در اطراف تاالر، غارسنگ های شیری رنگ و ضخیم دیده 
می شود. در انتهای تاالر دهلیزی مایل به طول حدود یک متر وجود دارد که به چاه باریک دیگری که حدود ۸ متر 
عمق دارد، منتهی می شود. در انتهای غار چاه دوم قرار دارد. به فاصله حدود ۵۰۰ متر و دو دره بعد از چاه، در جهت قله 
قبله کوه، چاهی دیگر وجود دارد که به شکل استوانه است و قطر قاعده آن به ۶ متر می رسد. چاه پس از حدود ۷ 
متر عریض شده و انتهای آن را توده بزرگ برف یخی می پوشاند. برف های انتهای چاه از سالی به سال دیگر باقی 

می مانند و یک برفچال دائمی را تشکیل می دهند.

 غار بابا جابر
غار بابا جابر در دامنه شمالی کوه بابا جابر در ۵۳ کیلومتری جنوب غربی شهر دلیجان و یک کیلومتری 
روســتای جودان قرار دارد. این غار دارای دو دهانه )شــرقی و غربی( در ارتفاع ۱۷۰۰ متری از ســطح 
دریاست. دهانه شرقی در باالی یک پرتگاه ۶ متری و دهانه غربی در باالی یک پرتگاه ۳ متری واقع شده 
و ورود به آن مستلزم سنگ نوردی است. به علت حفاری دهانه غار و رها کردن آوارهای حاصل از حفاری، 
۱۰ متر نخست داالن ورودی از خاک های نرم رسی پوشیده شــده و عبور از آن با لغزیدن و گرد و خاک 
فراوان همراه است. داالن ورودی پس از ۱۰ متر فاصله از دهانه، حالت طبیعی پیدا می کند و با شیب ۴۵ 
درجه ادامه می یابد.این داالن شــیب دار با عرض ۳ تا ۱۰ متر و ارتفاع ۲ تا ۵ متر، به طول ۱۰۰ متر امتداد 
دارد. در این مسیر، فرآیند غارسنگ سازی صورت نگرفته و مسیر فاقد غارسنگ است. در سه بخش این 
داالن ایوان هایی برای سکونت به صورت سنگ چین ساخته شده اند. انتهای داالن ۱۰۰ متری، دهلیزی 
باریک به شکل افقی قرار گرفته که از سنگ های ریزشی پوشیده شده است. این دهلیز چند پرتگاه دارد و 
از مشکل ترین معبرهای غار است. در دهلیز ریزشی یاد شده، فعالیت های غارسنگ سازی صورت گرفته 
و سنگ های ریزشی آن پوشیده از چکیده های نخودی و میخ مانند هستند. احتماال ریزش در زمان های 
بسیار دور صورت گرفته است زیرا با وجود کمبود کانی های کربناتی در سقف، حجم تشکیالت آهکی که 

به صورت چکیده بر روی سنگ ها ایجاد شده اند، قابل مالحظه است.
بخش اصلی غار تاالری دایره ای به قطر ۳۵ متر و ارتفاع حداکثر ۲۰ متر است که بعد از دهلیز قرار دارد و 
۱۰۰ متر از دهانه غار پایین تر است. سقف وسط تاالر ریزش کرده، سکویی بزرگ به وجود آورده و چکیده ای 
بزرگ روی سکو به وجود آمده است. جلوی چکیده یک حفره کامال صیقلی وجود دارد که احتماال محل 
اجرای مراسم آیینی بوده است. دیواره های تاالر پوشــیده از چکنده های گل کلمی هستند. به این تاالر 

تعدادی دهلیز متصل است که چندان طوالنی نیستند.

 غار ارازه )چاه ارازه(

 غار   ارازه
این غار در ۲۴ کیلومتری شرق مورچه خورت در روستای آب سنجد از توابع باقرآباد واقع شده است.  غار

 ارازه همانند یک چاه اســت که قطر دهانه آن حدود ۲۰ متر و عمق ۴۵ متر است و به جهت وسعت زیاد 
دهانه، تمام سطح کف این چاه نور کافی دارد. این غار از فوران مواد و گدازه های آتشفشانی و فروکش 
کردن آن تشکیل شده به طوری که در برخی از قســمت های دیواره آن با وجود گذشت میلیون ها سال 
حالت صیقلی که در نتیجه خروج مواد آتشفشانی است، به چشم می خورد. این غار به نام های چاه دیو 

و چاه اجنه نیز نامیده می شود.

  ایران گردی

مفاد آراء
6/97 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان 
هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود 
. در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 5002 - 1401/05/03 هيات ســوم آقای مرتضی جوانی 
جاوانی به شناسنامه شماره 16 کدملي 1290209812 صادره اصفهان فرزند حسين 
در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 112 متر مربع از پالک 28 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب از مالکيت مالک رسمی حسين رضايی طبق 
سند انتقالی 36698 مورخ 1347/08/20 دفترخانه 86 اصفهان مورد ثبت صفحات 

268 الی 271 دفتر 54 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/14

م الف: 1367224  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

6/98 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان 
هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود 
. در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 5957 - 1401/05/25 هيات چهــارم آقای علی صالحی 
مورکانی به شناسنامه شــماره 30 کدملي 6209883419 صادره باغ بهادران فرزند 
حسن در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 180/38 متر مربع از پالک شماره 
68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب از مالکيت مالک رسمی 
صديقه نهاوندی طبق سند انتقالی 14262 مورخ 1324/09/15 دفترخانه 15 اصفهان

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/14

م الف: 1367263  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

6/99 آگهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تکليف اراضی وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره 

ثبت اسناد و امالک نطنز
نظر به اينکه برابر رای شماره 140160302033000019 مورخ 1401/04/20 هيات 
اول موضوع قانون تعيين تکليف اراضی تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اســناد و امالک نطنز تصرفات و مالکيت آقای 
ابوالفضل عصار زاده مهابادی فرزند علی کد ملی 1180027612 شماره شناسنامه 
1180027612 در ششدانگ قطعه زمين مزروعی  به مساحت 2824/25 متر مربع 
پالک ثبتی 48 فرعی از شــماره 152- اصلی واقع در بخــش 11 حوزه ثبتی نطنز 

خريداری عادی و مع الواسطه از مالکين رسمی سيد ابراهيم مسعوديان فرزند 

سيد حسين محرز گرديده است. لذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 
15 روز و به منظور اطالع عموم از طريق روزنامه کثيراالنتشار و محلی آگهی می شود 
تا چنانچه شخص يا اشــخاصی به رای مذکور اعتراضی داشته باشند از تاريخ انتشار 
آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسليم و رسيد اخذ نمايد و 
معترض بايستی ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت 
به تقديم دادخواست در مراجع ذيصالح قضايی نموده و گواهی تقديم دادخواست را به 
اين اداره تسليم نمايد بديهی است در صورتی که اعتراضی در مهلت قانونی واصل نشد 
يا معترض گواهی تقديم دادخواست به دادگاه محل را ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت 
به صدور سند مالکيت خواهد نمود صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/14

م الف: 1366654  رحمت اله شاهدی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز 
مفاد آراء

6/100 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  1272 14016030200700 مــورخ 26 / 03 / 1401  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای حســينعلی فانی قهدريجانی فرزند عباس بشــماره شناســنامه 57 وکدملی 
1110324189 صادره از فالورجان درششدانگ يک باب خانه به مساحت  20 / 189 
مترمربع پالک 582 فرعی از 385 اصلی واقع در قهدريجان خريداری مع الواســطه 
ازمالک رسمی آقای قاســم کاظم زاده قهدريجانی محرزگرديده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف 
مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. 
بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/14

م الف: 1366427 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

6/101 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات هاي موضــوع قانون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 2454 - 1400/03/03 هيات چهــارم خانم مهری جعفری 
اشکاوندی  به شناسنامه شماره 643 کدملي 1284113256 صادره اصفهان فرزند 
حسن در نسبت به يک دانگ مشاع  از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 382/78  
متر مربع پالک 35 فرعی از 13  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالک رسمی عباس جانثاری الدانی مورد ثبت صفحه 177 دفتر 21 امالک 
رديف 2- راي شــماره 2453 - 1400/03/03 هيات چهارم خانم طيبه جان نثاری 
الدانی  به شناسنامه شــماره 1975 کدملي 1287872794 صادره اصفهان فرزند 

رمضان در نسبت به يک و نيم دانگ مشاع  از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 
382/78  متر مربع پالک 35 فرعی از 13  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی عباس جانثاری الدانی مورد ثبت صفحه 

177 دفتر 21 امالک 
 رديــف 3- راي شــماره 2455 - 1400/03/03 هيــات چهارم آقای عباســعلی 
جان نثاری  به شناسنامه شماره 873 کدملي 1283447916 صادره اصفهان فرزند 
هاشم در نسبت به سه و نيم دانگ مشــاع  از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 
382/78  متر مربع پالک 35 فرعی از 13  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه 177 دفتر 21 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/14
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/29

م الف: 1375578  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
فقدان سند مالکیت

6/102 شــماره نامــه: 140185602024005898- 1401/06/02 نظر به اينکه 
ششدانگ سند مالکيت شماره پالک 51 فرعی از 1978 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان 
که به نام علی عجمی فرزند حاج حسين ســابقه ثبت و صدور سند مالکيت برگی به 
شماره 983044 سری د سال 94 با شماره الکترونيک 139620302024000059 به 
نامش ثبت شده )مستند مالکيت سند انتقال 134042- 1395/12/8 دفترخانه اسناد 
رسمی 99 اصفهان( که دارای دو فقره بازداشت دائم می باشد به موجب دستور شماره 
1/3264154 - 97/11/15 صــادره از دارايی اصفهان به مبلغ 9/908/934/923  و 
دستور شماره 1/3263710- 97/11/15  دارايی اصفهان به مبلغ 9/908/934/923 
سپس مالک مذکور با ارائه درخواســت 7349 مورخ 1401/6/2 به انضمام دو برگ 
استشهاديه محلی که امضا شهود آن ذيل شماره يکتا 140102155850000039 
و رمز تصديق 595751 و شــماره 159385 مورخ 1401/5/11 به گواهی  دفترخانه 
اسناد رسمی 92  اصفهان رسيده است مدعی است که سند مالکيت به علت جابجايی 
مفقود و درخواست صدور المثنی ســند مالکيت را نموده  لذا مراتب  به استناد تبصره 
يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه 
 کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت مذکور نزد خود 
می باشــد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب 
صورتمجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند 
 معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1375110 مهدي شبان سرپرســت واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان
اخطاریه نظریه رد درخواست افراز

 6/103   آقای ســيد احمدرضا خاتمی فرزند محســن به نشــانی مجهول المکان  
پيرو اخطاريه شماره 140185602011000539 در مورد افراز پالک های ثبتی 180 
و 153 و 127 و 159 فرعی از 16 اصلی واقع در بخش 6 خوانسار به استناد ماده 5 آيين 
نامه قانون افراز چنين اظهار نظر گرديده )برابر نامه شماره 1394/1401460 مورخ 
1401/4/18 اداره جهاد کشاورزی خوانسار در راستای قانون جلوگيری از خرد شدن 
اراضی زراعی قابليت افراز ندارد( لذا يک نسخه از فتوکپی رای عدم افراز مربوطه جهت 
اطالع به پيوست می باشد مقتضی اســت ظرف مدت ده روز از تاريخ ابالغ چنانچه 
اعتراضی داريد وفق ماده 2 قانون افراز و فروش امالک مشــاع به دادگاه شهرستان 

مراجعه نمائيد.  
نظر به اينکه خواهان آقای نصرت اله اسفندياری فرزند اسداله در خواست افراز سهام 
مشاعی خود، از ششدانگ پالک ثبتی شماره 180 و 153 و 127 و 159 فرعی از 16 
اصلی بخش 6 ثبت خوانسار را به طرفيت آقايان نعمت اله- حسن-منصور و خانمها 
بهجت- رقيه همگی اســفندياری فرزندان اســداله و آقايان عليرضا- احمدرضا- 
محمدرضا  و خانمها اشرف- رباب- زهرا همگی خاتمی فرزندان سيد محسن خاتمی 

به اين اداره تســليم نموده و نماينده ثبت با اســتعالم از دفتر امالک گواهی نموده 
سابقه ای از صدور سند مالکيت معارض نداشته و در وقت مقرر شده در اخطار شماره 
140185602011000539 مورخ 1401/3/3 نقشه بردار نقشه افرازی را ترسيم و طی 
نامه شماره 140185602011001079 مورخ 1401/4/15 به اداره جهاد کشاورزی 
خوانسار ارسال که آن اداره طی نامه شماره 1401460/1394 مورخ 1401/4/18 افراز 
ملک را با توجه به قانون خرد شدن اراضی زراعی و باغها مقدور ندانسته لذا با اسناد به 
مواد 5 و 6 آئين نامه قانون افراز و فروش امالک مشاعی مصوب آبان ماه سال 1357 
شمسی تصميم به رد درخواست افراز پالک فوق صادر و مقرر می دارد: نظريه مزبور 
برابر مقررات به طرفين ابالغ گردد. اين تصميم به استناد ماده 2 قانون افراز و فروش 
امالک مشاع ظرف مدت ده روز از تاريخ ابالغ نظريه فوق الذکر که ضميمه آن است از 
طرف هر يک از شرکاء قابل اعتراض در دادگاه صالح می باشد. م الف: 1375095 

اکبری رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان خوانسار
فقدان سند مالکیت

6/104 شــماره نامــه: 140185602011002466 -1401/06/08 نظر به اينکه 
سند مالکيت سه دانگ مشــاع از شــش دانگ پالک ثبتی شــماره 1516 اصلی  
واقع در بخش 2 خوانســار ذيل  ثبــت 3843 در صفحه 49 دفتــر امالک جلد 13  
به نام محمد تقی رفعتی  تحت شــماره چاپی مسلســل 579059  ثبــت و صادر و 
تســليم گرديده اســت ســپس نامبرده فوت و طبق گواهی حصر وراثت 295/93 
حل 1 احدی از ورثــه به نام علی رفعتی  با ارائه درخواســت کتبی به شــماره وارده 
140121702011004522 بــه انضمام دو برگ استشــهاديه محلــی که امضاء 
شهود آن ذيل شــماره 140102155344000195 به گواهی دفترخانه 12 خوانسار 
رسيده اســت مدعی اســت که ســند مالکيت آن به علت جابجايی مفقود گرديده 
است و درخواست صدور المثنای ســند مالکيت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به 
 استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت 
نزد خود می باشد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده ســند مسترد گردد بديهی 
اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض سند مالکيت يا 
 سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 1375914  اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوانسار 
فقدان سند مالکیت

6/105 شــماره نامــه: 140185602011002465 -1401/06/08 نظر به اينکه 
سند مالکيت سه دانگ مشــاع از شــش دانگ پالک ثبتی شــماره 2533 اصلی  
واقع در بخش 2 خوانســار ذيل  ثبــت 3503 در صفحه 263 دفتــر امالک جلد11  
به نام محمد تقی رفعتی  تحت شــماره چاپی مسلســل 332656  ثبــت و صادر و 
تســليم گرديده اســت ســپس نامبرده فوت و طبق گواهی حصر وراثت 295/93 
حل 1 احدی از ورثــه به نام علی رفعتی  با ارائه درخواســت کتبی به شــماره وارده 
140121702011004510 به انضمام دو برگ استشــهاديه محلی که امضاءشهود 
آن ذيل شماره 140102155344000194 به گواهی دفترخانه 12 خوانسار رسيده 
اســت مدعی اســت که ســند مالکيت آن به علت جابجايی مفقود گرديده است و 
درخواست صدور المثنای ســند مالکيت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد 
 تبصره يک اصالحــی ذيل ماده 120 آييــن نامه قانون ثبت در يــک نوبت آگهی

 می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت 
نزد خود می باشد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده ســند مسترد گردد بديهی 
اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض سند مالکيت يا 
 سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 1375916  اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوانسار 
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فرمانده انتظامی استان اصفهان:

  میزان کثرت مراجعه برای تمدید گذرنامه 
فراتر از  پیش بینی بود

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: میزان کثرت مراجعه فراتر از پیش بینی بود و استان اصفهان 
دومین استانی است که افراد بســیاری برای تمدید گذرنامه های منقضی شده، مراجعه کرده اند.

ســردار محمدرضا میرحیــدری در جمع 
خبرنگاران با اشاره به زمان صدور گذرنامه 
اربعین، اظهار داشت: متقاضیان در چند 
وجه تقسیم شده اند، افراد متقاضی گذر 
خاص اربعین و برگه عبور که باید به دفاتر 
پلیس + 10 مراجعه کنند و پیش بینی شده 
ظرف 72 ساعت برگه عبور به متقاضیان 
تحویل داده شود.وی افزود: دفاتر پلیس 
+ 10 موظف شــدند هر روز تا ســاعت 18 

 پاسخگوی مراجعان باشــند و افرادی هم که بعد از این ســاعت حضور می یابند را نیز خدمات رسانی 
 کنند.فرمانده انتظامی اســتان اصفهان با بیان اینکه اگر تا 72 ســاعت گذرنامــه متقاضیان اربعین

  صادر نشــود، گفت: آنها باید به دفتر پلیس مهاجرت در خیابان رودکی مراجعــه کنند.وی ادامه داد: 
 افرادی هم که تاریخ گذرنامه آنها گذشــته دسته دیگر متقاضیان هســتند، گذرنامه هایی که از تاریخ 
 یک شهریور 91 صادر شــده پاســخگو هســتیم و می توانند با مراجعه به پلیس مهاجرت در ارتباط با
  صدور گذر خود اقدام کنند.ســردار میرحیدری تصریح کرد: میزان کثــرت مراجعه فراتر از پیش بینی

  بود و اســتان اصفهان دومین اســتانی اســت که افراد بســیاری برای تمدید گذرنامه های منقضی 
شده، مراجعه کرده اند.

 
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان:

موکب های حسینی برای جاماندگان اربعین در اصفهان 
راه اندازی می شود

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان اصفهان گفت: راه اندازی موکب های حسینی به مناسبت اربعین 
در استان اصفهان به منظور ایجاد فضای مناسب برای جاماندگان از این پیاده روی بزرگ در دستور 
کار است.حجت االســالم مهدی فوقی در خصوص برنامه های اداره کل تبلیغات اســالمی استان 
اصفهان به مناسبت اربعین حسینی اظهار داشت: برای این امر برنامه های مختلفی در دستور کار قرار 
گرفته تا این ایام با شور هر چه تمام تر و با حضور حداکثری مردم بزرگ داشته شود.وی راه اندازی و 
ساماندهی موکب های حسینی و ایستگاه های صلواتی در سطح استان اصفهان را از جمله اقدامات 
در دستور کار اعالم کرد و گفت: سعی داریم در این موکب ها فضای خوبی را برای جاماندگان پیاده 
روی اربعین ایجاد کنیم.مدیرکل تبلیغات اسالمی استان اصفهان همچنین به برگزاری نشست و 
دوره های آموزشی برای مبلغ های حاضر در راهپیمایی بزرگ اربعین اشاره کرد و افزود: آموزش های 
الزم برای تبلیغ خارج از کشــور به این افراد ارائه شد.وی با اشــاره به برگزاری جلسه هماهنگی با 
هیئات بزرگ مذهبی شهر اصفهان برای برگزاری باشــکوه تر مراسم اربعین در اصفهان اشاره کرد و 
گفت: همچنین اعزام مبلغانی از اصفهان به ایالم برای ایجاد فضاهای تبلیغی و معنوی مناسب را در 
دستور کار داریم.حجت االسالم فوقی در خصوص روند نظارت بر محتوای ارائه شده در عزاداری ها و 
همچنین سبک عزاداری ها در اصفهان نیز گفت: در این زمینه قبل از آغاز ماه محرم جلسه آموزشی 
برای هیئات مذهبی برگزار و در زمینه دغدغه علما برای این افراد توضیحاتی ارائه شــد.وی افزود: 
می توان گفت میزان ترویج خرافات در هیئات مذهبی اصفهان در سال جاری در ایام محرم بسیار 

کم بوده است و گزارش خاصی در این ارتباط نداشتیم.

رییس سازمان مدیریت بحران کشور در بازدید از آثار فرونشست در اصفهان تاکید کرد:

هدف ملی انتقال آب به استان اصفهان است

رییس سازمان مدیریت بحران کشور و رییس سازمان زمین شناسی 
و اکتشافات  معدنی کشور از آثار خشکسالی و فرونشست در استان 

اصفهان بازدید کردند.
پیرو دستور رییس جمهور مبنی بر تشکیل کارگروه تخصصی بررسی 
معضل فرونشست زمین در اســتان اصفهان هیئتی متشکل از دکتر 
محمدحسن نامی، رییس ســازمان مدیریت بحران کشور به همراه 
معاونین وی و علیرضا شــهیدی، رییس ســازمان زمین شناســی و 
اکتشافات معدنی کشور در استان اصفهان حضور یافتند و طی سه روز 
از آثار خشکسالی و فرونشست در سطح استان بازدید به عمل آوردند.

به دنبال جریان این بازدیدها جلســه ســتاد مدیریت بحران استان 
اصفهــان با حضور اعضای این ســتاد، اســتاندار اصفهــان و معاون 
هماهنگی امور عمرانی وی، رییس ســازمان مدیریت بحران کشور و 
رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات  معدنی کشور برگزار شد و 
اعضا در خصوص بحث فرونشست زمین در سطح کشور و به صورت 

پایلوت در استان اصفهان به گفت وگو و تبادل نظر پرداختند.
محمدحســن نامی، رییس ســازمان مدیریت بحران کشور در این 
نشست عنوان کرد: حامل سالم گرم ریاست جمهور به محضر ارزشمند 

ملت عزیز، والیی، انقالبی و رزمنده اصفهان هستم.

وی ادامه داد: اکنون که مشکالت خشکسالی و فرونشست در اصفهان 
را با چشمان خود مشاهده کردیم؛ در برابر آنچه دیدیم و این معضالت 
مسئولیت داریم چرا که خطر خشکســالی و به تبع آن فرونشست در 

این استان جدی است.
رییس سازمان مدیریت بحران کشــور با اشاره به اهمیت کنترل روند 
فرونشست در اســتان اصفهان، بیان کرد: در برخی از نقاط کشور نیز 
مشکل خشکسالی و فرونشســت وجود دارد؛ اما در اصفهان به دلیل 
جایگاه استراتژیک این استان در سطح ملی و تاریخ با ارزش اصفهان، 
نیاز اســت نگاهی جامع و عملیاتی با رویکرد حل مشــکالت داشته 

باشیم.
نامی تصریح کرد: به هر نحو که امکان پذیر باشد بایستی آب را به این 
اســتان وارد کنیم و این مهم یک وظیفه ملی است. در وهله نخست 
تاکید ما بر اجرای طرح جامع انتقال آب به اســتان است که ریاست 
جمهور بر آن تاکید کردند و بایستی به مرحله اجرایی برسد؛ اما در کنار 

این طرح موظف هستیم راهکارهای دیگر را بررسی کنیم.
وی با اشاره به اینکه بایستی اســتان اصفهان سهمی از اعتبارات ملی 
برای آوردن آب داشته باشــد، گفت: هدف ملی انتقال آب به استان 
اصفهان اســت؛ چرا که اگر تعلل کنیم شــاهد تخریب بیشــتری در 

آبخوان ها خواهیم بود.
در این جلسه توســط اعضا پیشــنهاداتی جهت کنترل و کاهش آثار 

خشکسالی و فرونشست زمین در استان اصفهان مطرح شد.
سیدرضا مرتضوی، استاندار اصفهان نیز با جمع بندی پیشنهادات ارائه 
شده بیان کرد: بسته راهکارهای احیای زاینده رود که در قالب پنج محور 
تعریف شده می تواند معضالت خشکسالی و به تبع آن فرونشست را 

در اصفهان کنترل و از پیشرفت آن جلوگیری کند.
وی با اشاره به اینکه استان اصفهان از سال 1۳82 تاکنون با مشکالت 
خشکسالی دســت به گریبان اســت، عنوان کرد: از ابتدای شروع به 
کار دولت ســیزدهم مطالعات بی شــماری جهت کاهش مشکالت 
خشکسالی در اســتان صورت گرفته؛ ماحصل مطالعات مدت زمان 
اخیر توســط قرارگاه آب جمع بندی و در قالــب 2۶ برنامه که در پنج 

راهکار اساسی تعریف شده تدوین شده است.
اســتاندار اصفهان در خصوص محورهای اساســی بسته راهکارهای 
احیای زاینده رود، اظهار کرد: این برنامه ها شــامل مسدود، محدود و 
مسلوب کردن برخی مصارف آب در اســتان، مدیریت و تغییر الگوی 
کشــت، حذف مصارف غیرمجاز، مدیریت منابــع آب و جلوگیری از 

استقرار واحد های آب بر و مدیریت پساب می شود.
 مرتضوی خطاب به رییس سازمان مدیریت بحران کشور، عنوان کرد: 
حال که راهکار ها مشخص شــده اگر پشتیبانی های الزم از استان به 
عمل آید می توانیم با سرعت بیشــتری در راه کاهش مشکالت قدم 

برداریم.
وی افزود: به عنوان مثال در بحث تغییر الگوی کشــت مقرر شده دو 
قطعه زمین هر کدام با مساحت یک هزار هکتار در شرق و غرب استان 
در نظر گرفته شــود تا بتوانیم آنها را زیر کشــت گلخانه ای ببریم؛ این 
راهکار نیازمند تامین اعتبارات مناسب اســت که اگر فراهم شود می 

توان امیدوار بود که با تغییر الگوی کشت مشکالت کاهش یابد.
استاندار اصفهان گفت: 28 مرداد ماه طرح جامع انتقال آب به تایید و 
تصویب ریاست جمهور رسید و مقرر شد در خصوص محل تامین مالی 
این طرح تبادل نظر شود. بر این باوریم که با اجرای طرح جامع انتقال 
آب و با هم افزایی هر چه بیشتر در سطح ملی و پشتیبانی مناسب در 
استان می توانیم در یک برنامه سه ســاله اتفاق های بسیار خوبی در 

حوضه آبریز زاینده رود رقم بزنیم.
گفتنی است؛ در پایان این نشســت تفاهم نامه ای با هدف همکاری 
پژوهشی میان سازمان مدیریت بحران کشور و دانشگاه های اصفهان 

منعقد و به امضا طرفین رسید.

با مسئولان جامعه

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: 
تابستان امسال بسیار پر کار بودیم؛ اما باید در طول 
سال و در تابســتان های آینده هم برنامه ای برای 

جبران افت های تحصیلی و تربیتی داشته باشیم.
محمدرضا ابراهیمی با اشاره به اینکه چند روز کاری 
کوتاه تا بازگشــایی مدارس مانده است،اظهار کرد: 
چیزی به پروژه عظیم بازگشایی مدارس در کشور 
نمانده و آمــوزش به صــورت 100 درصد، حضوری 

خواهد بــود.وی افزود: در راســتای بحــث فضا و 
آماده ســازی مدارس اقدامات بسیار خوبی انجام 
شــده و ظرف چند روز باقی مانــده نواقص برطرف 
می شود و فضای شاد و مناسبی برای دانش آموزان 

فراهم خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان با بیان 
اینکه نیروی انســانی بــه عنوان عامــل دوم و به 
تعبیری عامل اصلی فرایند تعلیم و تربیت هستند، 
گفت: ســازماندهی نیروی انســانی نیز در بخش 
عمده ای از مدارس و نواحی درصد باالیی انجام شده 
و میزان مختصری به دلیل کمبود نیروی انسانی در 
استان باقی مانده که در صدد پیدا کردن راهکار هایی 

برای حل این مشــکل هســتیم و اول مهر تمامی 
دانش آموزان با معلم سر کالس خواهند رفت.

وی ادامه داد: رفع افت تحصیلی و مهم تر از آن افت 
مســائل پرورشــی و تربیتی کار یک و دو تابستان 
نیست، تابستان امسال بسیار پر کار بودیم، اما باید 
در طول سال و در تابستان های آینده هم برنامه ای 
برای جبران این افت های تحصیلی و تربیتی داشته 
باشیم.ابراهیمی تصریح کرد: بنابراین کالس های 
تقویتی و جبران عقب ماندگی درسی دانش آموزان 
در مقاطع مختلف تحصیلی برنامه ریزی شــده که 
از ابتدای ســال بعد از ظهر ها یا زمان های مناسب 

طراحی شده که برگزار خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان:

آموزش درمدارس به صورت حضوری خواهد بود

آیین تودیع و معارفه 
رییس دادگستری 

سمیرم
در آیین تودیــع و معارفه رییس 
دادگستری ســمیرم، از خدمات 
آرش ابراهیمی قدردانی و محمد 
رحیم رجایــی به عنــوان رییس 
دادگستری ســمیرم معرفی شد. 
محمد رحیم رجایی، سابقه ریاست 
دادگســتری شهرســتان خور و 

بیابانک را در کارنامه خود دارد.

اعزام تیم اورژانس کاشان به ایالم برای پوشش درمانی 
زائران اربعین

تیم مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کاشان برای ارائه خدمات 
درمانی به زایران راهپیمایی اربعین حسینی عازم استان ایالم شدند.سرپرست دانشگاه علوم پزشکی 
کاشان در آیین بدرقه تیم فوریت های پزشکی مرکز اورژانس 11۵ کاشان گفت: این تیم به منظور همکاری 
در پوشش امداد و سالمت زائران اربعین حســینی با سه دســتگاه آمبوالنس، یک دستگاه اتوبوس 
آمبوالنس و 10 نفر از تکنسین های فوریت های پزشــکی اعزام شدند.کوروش ساکی افزود: خدمت به 
زائران حضرت اباعبدا...الحسین)ع( را از توفیقاتی دانست که در این دنیا نصیب افرادی خاص می شود.

وی اظهار کرد: قدرشناســی این فرصت خدمتگزاری و توفیق و نهایت بهره برداری از این توفیق معنوی 
خدمت به زایران اربعین حسینی بهترین شکرانه در حفظ واستمرار این نعمت و توفیق الهی است.تیم های 
فوریت های پزشکی از سراسر کشور برای حضور در مراسم اربعین حسینی در مرزهای خروجی به سمت 
عراق مستقر می شوند و تا چندروز پس از این مراسم در مکان های مشخص شده با تجهیزات و ملزومات 

پزشکی به صورت شبانه روزی به زائران اربعین حسینی خدمت رسانی می کنند.
 

مصدوم شدن پنج نفر در آتش سوزی کارخانه مقواسازی زواره
سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از مصدومیت پنج نفر در حادثه آتش سوزی در کارخانه مقواسازی 
در شهر زواره خبر داد.عباس عابدی با اشاره به حادثه آتش سوزی در استان اصفهان اظهار داشت: این 
حادثه ساعت 2 و ۵۶ دقیقه بامداد روز گذشته به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش 
شده است.وی با بیان اینکه این حادثه در کارخانه مقواسازی در اردستان شهر زواره اتفاق افتاده، گفت: 
در این حادثه پنج نفر مرد ناشــی از دودزدگی دچار مصدومیت شدند.سخنگوی مرکز اورژانس استان 
اصفهان تصریح کرد: برای این حادثه یک واحد امدادی اورژانس 11۵ اعزام شده و مصدومان را به مرکز 

درمانی فوریت های پزشکی شهر زواره منتقل کرده است.
 

توقیف خودروی سمند حامل کاالی قاچاق در کاشان
فرمانده انتظامی شهرستان کاشان از توقیف یک دستگاه خودروی سمند حامل 2 میلیارد ریال کاالی 
قاچاق در این شهرستان خبر داد.سرهنگ ایرج کاکاوند اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی 
کاشان، در راستای طرح مبارزه قاطع با پدیده شوم قاچاق کاال در محور های مواصالتی با عملیاتی یک 
دستگاه خودرو سمند را توقیف کردند.وی تصریح کرد: 89 دستگاه اسپیکر و باند در بازرسی از خودرو 
سمند فاقد مجوز کشف شد.فرمانده انتظامی کاشان با بیان اینکه ارزش کاال های کشف شده برابر 
نظر کارشناسان 2 میلیارد ریال برآورد شده است، افزود: در این خصوص یک نفر دستگیر و به مراجع 

قضایی معرفی شد.
 

جان باختن کودک 4 ساله در تصادف پراید با موتورسیکلت 
در نطنز

رییس پلیس راهور استان اصفهان از مرگ کودک ۴ ساله بر اثر برخورد پراید و موتورسیکلت در نطنز خبر 
داد.سرهنگ محمدرضا محمدی با اشاره به حادثه ویژه ترافیکی درون شهری در استان اصفهان گفت: 
به دنبال اعالم مرکز فوریت های پلیســی 110 مبنی بر برخورد یک دستگاه پراید با موتورسیکلت در شهر 
بادرود بالفاصله ماموران این فرماندهی برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.وی افزود: با 
حضور ماموران پلیس و تیم های امدادی در محل حادثه مشخص شد یک دستگاه پراید حین تردد با 
یک دستگاه موتور سیکلت برخورد کرده که در این حادثه سرنشین موتورسیکلت که پسر ۴ ساله ای بود 

به علت شدت جراحات وارده در صحنه تصادف فوت شده است.

وز عکس خبرر

خبر روزشهرستان ها

رییس اداره توانمندسازی واحدهای 
فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی 

اصفهان خبرداد:

برگزاری ۷0 دوره آموزشی 
برای شرکت های دانش بنیان

رییــس اداره توانمندســازی واحدهــای 
فناوری شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
گفت: امســال حدود 70 دوره آموزشی برای 
شــرکت های دانش بنیان برنامه ریزی شده 
که نیمی از آن در نیم سال اول برگزار شد.اکبر 
قاسمی با اشــاره به تقویم ســاالنه آموزشی 
شــرکت های فناور گفت: امســال حدود 70 
دوره آموزشی برای شرکت های دانش بنیان 
برنامه ریزی شــده که نیمی از آن در نیم سال 
اول برگزار شد.وی افزود: برپایی این دوره ها 
به طور میانگین هفتــه ای یک بار و به صورت 
وبینار اســت و اغلــب در قالــب موضوعات 
مدیریتی، قوانین، بازرگانی، سازمانی و منابع 

انسانی ارائه می شود.
قاسمی، مخاطب این دوره ها را شرکت های 
دانش بنیان و فناور در سراســر استان عنوان 
کرد و گفت: در راســتای تحقق شعار حمایت 
از شــرکت های دانش بنیان در امســال ، این 
دوره ها تنها به شرکت های مستقر در شهرک 
علمی و تحقیقاتــی اصفهان اختصاص ندارد 
و شــرکت های دانش بنیان در سراسر استان 
اصفهان نیز می توانند از آن بهره مند شــوند.

رییس اداره توانمندسازی واحد های فناوری 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بیان کرد: 
دوره هــای مهارتی نیز به صورت بســته های 
باالی 20 ساعت برای فراگیران ارائه می شود 
و به صــورت تخصصــی در دوره هایی مانند 
دیجیتال مارکتینگ، مبانی حقوقی و تنظیم 
قراردادها، منابع انســانی و مدیریت کســب 
و کار، کوچینــگ آمــوزش می بیننــد.وی، 
برگزاری این دوره های آموزشــی را از طریق 
اداره توانمندسازی واحد های فناوری شهرک 
علمــی و تحقیقاتی اصفهان بــه عنوان هاب 
صندوق نوآوری و شــکوفایی عنــوان کرد و 
افزود: شــرکت های دانش بنیان از حمایت 
و تخفیف 90 درصدی ایــن صندوق برخودار 

خواهند بود.

تفاهم نامه ساخت یک هزار واحد مسکونی ویژه کارکنان نیروی انتظامی استان اصفهان میان شــهرداری و بنیاد تعاون فراجا به امضا رسید.در جریان پنجاه و 
چهارمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر، تفاهم نامه ای برای ساخت یک هزار واحد مسکونی ویژه کارکنان نیروی انتظامی استان اصفهان امضا شد.شهرداری 
اصفهان و بنیاد تعاون فراجا طرفین این تفاهم نامه هستند که با همکاری مشترک میان دو دستگاه، حدود یک هزار خانواده نیروی انتظامی صاحبخانه می شوند.

این پروژه از سال 1۳88 تاکنون بدون نتیجه مانده بود که با برگزاری جلساتی میان شورای شهر، شهرداری و بنیاد تعاون فراجا مشکل 12 ساله کارکنان نیروی 
انتظامی استان برای خانه دار شدن حل شد.ســردار هابیل درویش، مدیرکل بنیاد تعاون فراجا در مراســم امضای تفاهم نامه اظهار کرد: معیشت حرف اول را 
می زند و در نیروی انتظامی 70 درصد بحث معیشت کارکنان مرتبط با موضوع مسکن است.وی ضمن تشکر از همکاری های مدیریت شهری اصفهان برای حل 
این مشکل بیان کرد: امروز کار کردن سخت است و در چنین شرایط سختی هستند کسانی که دغدغه های مردم را دارند و به دنبال حل مشکالت مردم هستند.

مدیرکل بنیاد تعاون فراجا گفت: امیدواریم با توفیق الهی، کار ساخت این واحدهای مســکونی هرچه زودتر شروع شود و هزار نفر از کارکنان نیروی انتظامی در 
اصفهان صاحب خانه شوند.

انعقاد تفاهم نامه ساخت 1000 واحد مسکونی برای کارکنان فراجا در استان اصفهان



پاسور تیم ملی والیبال:

انگیزه زیادی برای تقابل با پرافتخارترین تیم دنیا داریم
پاسور تیم ملی والیبال ایران گفت: برزیل یکی از پرافتخارترین تیم های دنیاست و برای مسابقه با این تیم انگیزه باالیی داریم.به گزارش»ورزش سه«، تیم ملی 
والیبال ایران سه شنبه شب در مرحله یک هشتم نهایی رقابت های والیبال قهرمانی جهان به مصاف برزیل خواهد رفت. برزیل با صدرنشینی در گروه خود راهی 
این مرحله شده و قطعا یکی از مدعیان اصلی کسب عنوان قهرمانی محسوب می شود.جواد کریمی پس از برگزاری تمرین تیم ملی والیبال ایران برای رویارویی 
با برزیل در رقابت های قهرمانی مردان جهان گفت : تمرینات خیلی خوبی را در لهستان پشت سر گذاشتیم و با انرژی و انگیزه باال خود را برای بازی با برزیل آماده 
می کنیم.تمام بازیکنان انگیزه زیادی دارند تا مقابل پرافتخارترین تیم دنیا عملکرد خوبی داشته باشند. به خوبی می دانیم که بازی سختی در پیش داریم؛ اما 
تالش خواهیم کرد که به پیروزی برسیم تا دل همه مردم کشورمان شاد شود. پاسور تیم ملی والیبال ایران درمورد میزان شناخت از تیم ملی برزیل، گفت: شناخت 
خوبی از حریف مان داریم. در لیگ ملت های امسال و رقابت های دیگر هم مقابل این تیم بازی کردیم و اکثر نفرات برزیل همان نفرات سابق هستند. شناخت 

کافی داریم و روز به روز هم آنها را آنالیز می کنیم. تمرینات تیم هم بر اساس اطالعاتی است که از برزیل داریم.
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عصبانیت »دیوید مویس«؛ گلر چلسی متقلب است!
به گزارش»ورزش سه«، در دربی لندن ابتدا این وستهم بود که به گل رسید، اما در ادامه چلسی دو بار 
توسط بن چیلول و کای هاورتز موفق به گلزنی شد و در آستانه کسب یک پیروزی شیرین قرار گرفت. 
در دقیقه 90 بود که کورنت گل تساوی وستهم را به ثمر رساند، اما داور در تصمیمی عجیب و بعد از بازبینی 
صحنه، خطای این بازیکن روی ادوارد مندی را اعالم و گل وســتهم را مردود کرد. دیویس مویس به 
شدت به انتقاد از رفتار سنگربان سنگالی چلسی پرداخته و او را به تقلب و فریب داور متهم کرده است. 
دیوید مویس گفت: »خوب صحنه را دیدید؟ دروازه بان چلسی از دروازه اش خارج می شود و در ادامه 
این تیم گل می خورد. اما او سپس طوری رفتار می کند که انگار از ناحیه شانه آسیب دیده است. مردود 
اعالم کردن گل وستهم، یک تصمیم مضحک و بســیار بد بود و من هم عملکرد داور اصلی و هم داور 
VAR را زیر سوال می برم.اما مسئله ناراحت کننده این است که این باالترین سطح داوری ما در این 
مقطع محسوب می شود. دروازه بان چلسی سعی کرد روی گل اول ما نیز تقلب کرده و به دروغ بگوید 

که مصدوم شده و در ادامه او در صحنه گل دوم نیز همین کار را تکرار کرد.«
 

توضیح »گالتیه« درباره نیمکت نشینی »نیمار«
کریســتوف گالتیه در پی برتری 3 بر صفر تیمش مقابل نانت 10 نفره در هفته ششــم لوشامپیونه 
فرانسه و بازگشت به صدر جدول رده بندی این رقابت ها، گفت: این برد مهمی بود. این دومین بازی 
خارج از خانه ما در این هفته بود، برای همین کســب پیروزی در این بازی برای مان ضروری بود. 
جدیتی که در این بازی داشتیم، ما را به پیروزی ســوق داد. ما چند روز دیگر باید در لیگ قهرمانان 
بازی کنیم، بنابراین مهم بود که با جدیت بازی کنیم و به حریف مان موقعیتی ندهیم.وی افزود: ما 
در این بازی خیلی زود به گل رسیدیم و با توجه به 10 نفره شدن نانت از دقیقه 24 این مزیت بزرگی 
برای ما بود. در ادامه به گل دوم رسیدیم و سپس بازی وارد فاز ریسکی شد. سرمربی پاری سن ژرمن 
همچنین درباره چرایی نیمکت نشین کردن مهاجم برزیلی اش در این دیدار و فرستادن او به زمین 
در دقیقه 63 به جای کیلیان امباپه اظهار داشت: دلیل این کار برنامه بازی های فشرده ای است که 
ما داریم. ما هر سه یا چهار روز یکبار داریم بازی می کنیم و بازیکنان مان می دانند که قادر نیستند در 

هر بازی 95 دقیقه بازی کنند.
 

ژاوی: کورس قهرمانی فقط بین بارسلونا و رئال مادرید نیست
به گزارش خبرگزاری تسنیم، ژاوی هرناندس که تیم تحت هدایتش در هفته چهارم اللیگا، میزبان 
خود ســویا را با نتیجه 3 بر صفر از پیش رو برداشــت و با 10 امتیاز به رده دوم جدول رده بندی این 
رقابت ها صعود کرد، پس از این بازی گفت: ما در 15 دقیقه آغازین شــروع خوبی نداشتیم، اما در 
ادامه در بازی جا افتادیم و بر بازی تســلط پیدا کردیم و موقعیت هایی بــرای گلزنی ایجاد کردیم. 
این پیروزی نشان خوبی اســت و در وضعیت خوبی قرار داریم.وی همچنین در تمجید از عملکرد 
هافبک جوانش و مهاجم فرانسوی اش اظهار داشت: عملکرد گاوی من را شگفت زده نکرد چون هر 
روز دارم عملکرد او را در تمرینات می بینم. نمی خواهم نسبت به مابقی اعضای تیم بی انصافی کنم، 
اما او بهترین بازیکن زمین بود. من دمبله را خیلی دوســت دارم، بازیکنی که رفتار حرفه ای خوبی 
دارد. عثمان به مانند رافینیا و لواندوفسکی در کارهای دفاعی هم به تیم کمک می کند که این کمک 
شــایانی به ما می کند. ما بازیکنانی در ترکیب مان داریم که می توانند تفاوت را رقم بزنند و عثمان 
یکی از آنهاست.سرمربی بارسلونا صحبت های خود را اینطور ادامه داد: سویا تیم خطرناکی است 
و این را در 10،15 دقیقه ابتدایی بازی نشان داد. ما در مقطع آغازین کنترلی بر بازی نداشتیم و باید 
بگویم کسب پیروزی در ورزشگاه رامون سانچس پیسخوان کار آسانی نیست. وی همچنین درباره 
کورس قهرمانی در اللیگا گفت: اگر فکر کنیم که رقابت برای قهرمانی بین بارســلونا و رئال مادرید 
است، در اشتباه هستیم. پیروزی در خانه تیم هایی همچون سویا و رئال سوسیه داد آسان نیست. 

این پیروزی به ما اعتماد به نفس داد، اما باید به کارمان ادامه دهیم.

نگاهی به شهرآورد سنتی اصفهان؛

 ۳ امتیاز واجب تر از نان شب
تسنیم  تیم های فوتبــال ذوب آهن و ســپاهان در یکی از 
حســاس ترین دیدار هفته پنجم لیــگ برتر دربی 
ســنتی اصفهان را برگزار می کنند. هفته پنجــم رقابت های لیگ برتر 
فوتبال، جام خلیج فارس،امروز  با برگزاری 7 دیدار آغاز می شود که در 
یکی از این رقابت ها تیم فوتبال ذوب آهن در ورزشگاه فوالدشهر میزبان 
تیم ســپاهان اصفهان اســت.ذوب آهن و ســپاهان بایــد در یکی از 
حســاس ترین بازی های هفته پنجم به مصاف هم برونــد و یکی از 
مهیج ترین دربی های فوتبال اصفهان را برگزار کنند. تقابل ســپاهان و 
ذوب آهن عالوه بر حساست های رایج دربی، از حساسیت های دیگری 
هم برخوردار است و کسب پیروزی در آن می تواند 3 امتیاز با ارزش را به 
حساب تیم برنده واریز کند.سبزپوشان اصفهانی و شاگردان مورایس 
درحالی به مصاف هم خواهند رفت که نتیجه این دیدار عالوه بر این 2 
تیم برگزار کننده، برای تیم های پرسپولیس، فوالد، استقالل، گل گهر و 
پیکان نیز حائز اهمیت بــوده و می تواند رقابت تیم های باالی جدول را 
وارد فاز تازه ای کند. سپاهانی ها از دو بازی آخرشان یک تساوی و یک 
شکست به دست آوردند و صدر جدول را به پرسپولیس واگذار کردند؛ 
زردپوشان اصفهانی با کسب 7 امتیاز از 4 بازی قبلی در رده سوم جدول 
جای دارند و در صورت پیروزی مقابل ذوب آهن و با در نظر گرفتن نتایج 
بازی تیم های هوادار- پرســپولیس و فوالد- مس رفسنجان شانس 
بازگشت به صدر جدول و یا بهبود جایگاه شان را پیدا می کنند.در آن سو 
ذوب آهن که از 4 هفته گذشته هیچ بردی به دست نیاورده و با کسب 4 
تساوی پیاپی و اندوختن 4 امتیاز در رده دهم جدول ایستاده است، در 
مقابل رقیب دیرینه به دنبال کسب نخستین پیروزی فصلش است و 
در صورت کسب 3 امتیاز بازی می تواند با امیدواری بیشتری در بازی 
آینده به میدان برود. تســاوی در این دیدار به سود هیچ کدام از دو تیم 
خصوصا ســپاهان نخواهد بود و تنها به ســایر رقبــای دو تیم، به ویژه 
پرسپولیس و فوالد شانس این را می دهد که فاصله خودشان را با دو تیم 
افزایش دهند.لیگ بیســت و دوم یکــی از ســخت ترین و غیرقابل 
پیش بینی تریــن لیگ هــای برگــزار شــده در ادوار مختلــف ایــن 
رقابت هاســت؛ حضور چند تیم قدرتمند و نزدیکی امتیازات تیم ها در 
باالی جدول، شــور و هیجان مضاعفی را به لیگ بازگردانده و تیم ها از 

همین هفته های ابتدایی رقابت پایاپایی با هم دارند.
ســپاهانی ها درحالی آماده این دیدار می شــوند که در بازی آخر خود 
مقابل فوالد خوزســتان با وجود بازی زیبایی که به نمایش گذاشتند، 
شکست تلخی را پذیرا شــده و صدر جدول را از دست دادند و چاره ای 
جز پیــروزی در این دیدار ندارند. ســپاهانی ها در دو بــازی آخر خود 

بردی به دســت نیاورده اند و برای بازگشــت به لیگ بــه 3 امتیاز این 
بازی نیــاز وافری دارند.ســپاهان با وجــود عدم نتیجه گیــری در دو 
بازی آخر خود، برای مسابقه شــرایط خوبی دارد؛ شاگردان مورایس 
در فصل جاری در فاز هجومی عملکرد خوب و بدون نقصی داشــته و 
 خط میانی و مهاجمان این تیم به خوبی تفکــرات مورایس را در زمین

 پیاده کرده اند. 
حضور بازیکنان باکیفیتی مانند نورافکن، حسینی، فرناندز، احمدزاده، 
ســلمانی و مغانلو ســپاهان را تبدیل به یکی از بهترین تیم های حال 
حاضر لیگ کرده که توانایی باز کردن دروازه هــر تیمی را دارد. معضل 
اصلی سپاهان خط دفاعی این تیم اســت که در دو بازی آخر عملکرد 
کامال ضعیفی از خود به جا گذاشته و اشتباهات فردی مدافعان امتیازات 
حساسی را از ســپاهانی ها گرفته است.در آن ســو ذوبی ها در آخرین 
دیدارشان نتوانستند بازی خوبی را به نمایش بگذارند و تن به تساوی 
دادند. شاگردان تارتار در فصل جاری در فاز دفاعی عملکرد خوبی داشته 
و ســاختار دفاعی مســتحکمی دارند. ثبات خط دفاعی ذوب آهن در 
کنار اوج گیری دوباره فرعباسی باعث شده که تیم تارتار در اجرای بازی 
دفاعی و بسته خوب عمل کند؛ هرچند مصدومیت بد موقع ابراهیم زاده 
و آرمان اکوان خط دفاعی ذوب آهن را با چالش جدی مواجه ساخته و 

خبر خوبی برای مورایس به حساب می آید.از طرف دیگر ذوبی ها در فاز 
هجومی عملکرد خوبی نداشته و از شــرایط آرمانی به دور هستند. تیم 
تارتار در فاز هجومی از ضعف در بازی سازی و خلق موقعیت رنج می برد 
و از طرف دیگر مصدومیت بدموقع باقرپسند و نبود یک مهاجم کامل در 
پیکان خط حمله ذوب آهن باعث شده که تیم تارتار در گلزنی با مشکل 
شدیدی مواجه باشد.آنچه مشخص است سپاهان همانند دیدارهای 
قبلی تالش می کند بازی واکنش گرایانه ای را به نمایش گذاشــته و با 
استفاده از حرکات ترکیبی، شــوت های از راه دور و ضربات ایستگاهی 
نمایش هجومی را ارائه می دهد. ذوب آهن نیز تالش می کند با استفاده 
از قدرت هجومی تیمــش در ضدحمالت پرســرعت از ضعف دفاعی 
سپاهان استفاده کند به دروازه زردپوشان برسد.اتفاقی که ممکن است 
بالی جان سپاهان شود، فشار روانی باالی ایجاد شده بر روی بازیکنان 
این تیم است. ســپاهانی ها به خوبی می دانند که هر نتیجه ای غیر از 
پیروزی در این دیدار، می تواند آنها را از کورس مدعیان دور کند و همین 
امر فشــار روانی باالیی را به آنها منتقل می کند. در آن سو ذوبی ها نیز 
تحت فشار باالیی برای رســیدن به نخستین بردشان در فصل جاری و 
بهبود جایگاه شان در جدول هستند و همین امر می تواند بازیکنان این 

تیم را تحت فشار باالیی قرار دهد.

سوال روز

مهاجم جدید پرسپولیس باز هم به عدد ۷ رسید!
درحالی که شیخ دیاباته شماره 15 پرســپولیس را در تمرین پوشیده بود ناگهان تصمیم گرفت پیراهن 
شماره 25 را انتخاب کند.شیخ دیاباته در اولین تمرین پرسپولیس در سالن، پیراهن شماره 15 را انتخاب 
کرد و پوشید. شاید دیاباته خودش دوست داشت پیراهن شــماره 7 را انتخاب کند که در استقالل می 
پوشید.در پرسپولیس اما پیراهن شماره 7 را سروش رفیعی پوشیده است. سایر شماره های معتبر از ۸، 
9، 10 و ... هم به دیگران رسیده است. برهمین اساس شیخ دیاباته نمی توانست شماره های مورد نظرش 
را انتخاب کند.جالب آن که شماره 1۸ که قبال دیاباته امتحان کرده نیز به سینا اسدبیگی رسیده است و او 
فقط توانست پیراهن شماره 15 را انتخاب کند؛ اما این شماره قبال به ابوالفضل سلیمانی بازیکن 21 ساله 
و جوان پرسپولیس داده شده بود!به همین خاطر شیخ دیاباته شماره 25 را انتخاب کرد و پوشید. شماره 

ای خاص که جمع آن می شود عدد 7 که شیخ دیاباته عالقه خاصی به این شماره دارد!
 

»طارمی« یک پرتغالی را به رکوردی خاص رساند
سرمربی پورتو همزمان با درخشش ســتاره تیم ملی ایران رکورد زد.دیروز در چارچوب هفته پنجم 
لیگ پرتغال، پورتو به مصاف ژیل ویســنته رفت و به برتری 2 بر صفر رسید. در این مسابقه، مهدی 
طارمی مثل همیشه از ابتدا در ترکیب حضور داشت و نمایشی عالی از خود نشان داد.گل اول پورتو 
توسط طارمی به زیبایی به ثمر رسید.گل دوم نیز توســط گالنو با اثرگذاری ستاره ایران وارد دروازه 
میزبان شد.سرخیو کونسیسائو، سرمربی سرشناس پورتو با این برد که با درخشش ستاره ایرانی 
اش بود، به رکورد 200 پیروزی روی نیمکت اژدها رسید.کونسیســائو تاکنون 277 بار روی نیمکت 

پورتو نشسته که در 200 بازی برنده از بازی خارج شده است.

مربی پرسپولیس دوباره بالتکلیف شد
کریم باقری در دوران ریاست شهاب الدین عزیزی خادم در فدراســیون فوتبال، به عنوان یکی از 
مربیان جدید به کادر فنی تیم ملی اضافه شد و همراه با این تیم و سرمربیگری دراگان اسکوچیچ، 
این تیم را به جام جهانی 2022 قطر رســاند.باقری البته در مقطعی به خاطر مشکل کار همزمان در 
باشــگاه پرســپولیس و تیم ملی، به همکاری خود در تیم ملی پایان داد؛ اما چندی پیش دوباره 
جلسه ای با او برای بازگشت به تیم ملی انجام شد.البته این جلســه در زمان سرپرستی میرشاد 
ماجدی برگزار شد و با حضور مهدی تاج به عنوان رییس جدید فدراسیون، هنوز مشخص نیست که 
آیا باقری به تیم ملی بر می گردد یا نه.حمید استیلی، سرپرست تیم ملی در این خصوص گفت: قبل 
از انتخابات فدراسیون، کریم جلسه ای با ما و ماجدی داشت و صحبت هایی انجام شد و قرار شد به 

ما اضافه بشود. االن نمی دانم با تغییرات فدراسیون چه اتفاقی بیفتد.

آتش بس در اردوی استقالل؛

»ساپینتو« از »فرهاد« دلجویی می کند
حرف هایی که ریکاردو ساپینتو پس از پایان بازی با نفت مسجد سلیمان در کنفرانس مطبوعاتی بر زبان 
آورد و نقدهایی که به سیستم بازی استقالل در فصل گذشته وارد کرد بازتاب بسیار زیادی داشت و انتقادات 
فراوانی را برای او به ارمغان آورد. منتقدان تاکید دارند سرمربی استقالل به جای اینکه در مورد سبک بازی 
تیم خودش صحبت کند، فرافکنی کرد و پای مجیدی را به میان کشــید در صورتی که استقالل سیستم 
فرهاد فصل گذشته توانســت بدون حتی یک شکســت عنوان قهرمانی را به دست آورد. فضای منفی 
که با حرف های سرمربی آبی پوشان ایجاد شده، او را بر آن داشته تا قضیه را جمع و جور کند. به همین 
خاطر شــنیدیم احتماال  در کنفرانس مطبوعاتی قبل از بازی با پیکان به نوعی از مجیدی و استقاللی ها 
دلجویی می کند و پرونده را می بندد چون نمی خواهد در این روزها که به اندازه کافی فشار روی او قرار دارد، 

دردسرهای تازه ای به واسطه حرف هایی که گفت برایش ایجاد شود.

مستطیل سبز

 ایران – اروگوئه؛ 
نبردی برای اثبات یک نکته مهم؛

 آقای اسکوچیچ! تو مرد 
بازی های بزرگ هستی؟

اســکوچیچ، جدی تریــن محــک دوران 
حضــورش در تیم ملی ایــران را می خورد. او 
تابه حال برابر تیمی کــه در رنکینگ فیفا زیر 
رده 50 باشد، بردی به دســت نیاورده است.

تیم ملی فوتبــال ایران مهیا می شــود تا در 
دومیــن فیفــادی در نظر گرفته شــده برای 
رقابت های جام جهانی به اردویی در اتریش 
برود. این اردو قرار است روز 27 شهریور برگزار 
شود و تیم ملی دو بازی بســیار مهم مقابل 
تیم های اروگوئه و سنگال دارد. دو تیم قدرتمند 
از آمریکای جنوبی و آفریقا کــه هر دو بازی 
می تواند بسیار سرنوشت ساز باشد. از آنجا که 
فهرست تیم ملی اروگوئه اعالم شده، مشخص 
است که این تیم برای بازی با تیم ملی ایران 
قرار است با تمامی ستاره هایش پا به میدان 
بگذارد. این مورد به لذت بردن دوچندان از این 
دیدار کمک می کند، چون قاعدتا جدی ترین 
محک بازیکنان تیم ملی قبل از جام جهانی 
خواهد بود. اروگوئه ستاره های بی شماری دارد 
ولی شــاید آرائوخو، مدافع بارسلونا، والورده، 
هافبک رئال مادرید و البته مثلث خط حمله 
آنها، لوئیس ســوارس، ادینســون کاوانی و 
داروین نونی یز جذابیت بیشــتری داشــته 
باشند.واضح است که رقابت کردن بازیکنان 
تیم ملی ایران به ویــژه بازیکنان خط دفاعی 
با این ســتاره های نام آشنا می تواند جذابیت 
زیادی داشته باشد. بااین حال، این مورد فقط 
بخشی از داستان اســت؛ چون ممکن است 
دو دیدار در نظر گرفته شــده برای تیم ملی در 
فیفادی، آخرین شانس دراگان اسکوچیچ هم 
باشد. سرمربی کروات و کنونی تیم ملی ایران 
روزهای به شــدت مبهمی را سپری می کند. 
او حتی مطمئن نیســت که با ایران راهی این 
اردو شــود و در روزهــای اول و پنجم مهرماه 
روی نیمکت تیم ملی بنشیند!با وجود چنین 
اخباری ولی اگر دراگان به اردوی اتریش برود، 
قاعدتا جدی ترین محک دوران حضورش در 

تیم ملی ایران را می خورد.

فوتبال جهان

وز عکس ر

»مسی« زوج 
 جدیدش را
 معرفی کرد!

کیلیــان امباپــه و لیونل 
مسی در هفته های اخیر 
زوج فوق العــاده ای را در 
ترکیب پاری ســن ژرمن 

تشکیل داده اند.

به گزارش ایســنا، رویترز در گزارشــی نوشت: »ایران 
امیدوار اســت تاریخ در جام جهانی قطر تکرار شــود، 
24 سال پیش در فرانسه و پس از پیروزی فراموش 
نشدنی بر ایاالت متحده آمریکا، رقیب ژئوپلیتیکی چند 
دهه این کشــور دوباره این دو تیم باید در جام جهانی 
برابر هم به میدان بروند. در حالی که تیم ها برای جدال 
دوباره آماده می شوند و دولت های آن ها بر سر احیای 
توافق هسته ای 2015 ایران بحث می کنند، آمادگی تیم 
ملی فوتبال ایران با چند گانه شدن تیم و جدال هایی 
که بر ســر ریاســت فوتبال آن انجام شد مختل شده 
اســت.  انتخاب مجدد مهــدی تاج، رییس ســابق 
فدراسیون فوتبال این کشور این انتظار را تقویت کرده که 
دراگان اسکوچیچ در کمتر از سه ماه مانده به آغاز جام 
جهانی، شغل خود را در رأس این تیم از دست بدهد.

رسانه های ورزشــی ایران گزارش داده اند که کارلوس 
کی روش  گزینه ای جدی برای جانشینی اسکوچیچ 
است.امیر قلعه نویی و جواد نکونام دو بازیکن سابق 
تیم ملی نیز از ســوی طرفداران مربی ایرانی به ویژه 
سیاستمدارانی که مشتاق حضور یک مربی داخلی در 
مقابل آمریکا هستند، نامزد شده اند.اسکوچیچ پس 
از بحث جدی درباره اخراج در ماه گذشته هم چنان با 
آینده ای نامشخصی روبه رو اســت. او در یک پست 
اینســتاگرامی در ماه ژوئیه گفت که در برابر توهین ها 
و فشارهای داخل فوتبال ایران مقاومت کرده است تا 
ثابت کند می تواند این کشور را به جام جهانی برساند.

این اتفاق ها همگــی بازتاب اتفاق هــای قبل از جام 
جهانی 199۸ فرانسه است، زمانی که ایرانی ها در شش 
ماه منتهی به دیدار با آمریکا در مرحله گروهی، ســه 

مربی داشــتند. ویرای برزیلی که ایران را برای اولین 
بار در دو دهه اخیر به جام جهانی رساند، اندکی پس از 
قرعه کشی  از کار برکنار شد و تومیسالو ایویچ کهنه کار 
جایگزین او شــد. اما ایویچ چند هفته قبل از عزیمت 
این تیم به فرانسه اخراج شــد تا جالل طالبی ایرانی 
جانشین او شــود.طالبی  فاقد کاریزما یا اعتبار ایویچ 
بود، با این حال او تیم را به پیروزی 2 بر 1 برابر آمریکا 
رساند. علی رغم این موفقیت، تیم ایران با حضور علی 
دایی، خداداد عزیزی و کریم باقری در مرحله گروهی 

از دور رقابت ها کنار رفت.

 رویترز مطرح کرد:

درگیری های داخلی، معضل فوتبال ایران در آستانه جام جهانی!
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اجرای آسفالت معابر محله های منطقه ۹ اصفهان
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان گفت: عملیات زیرسازی و آسفالت معابر فرعی در سطح این منطقه 
در محله های الدان، جنیران، نصرآباد، الیادران و آزادان با اعتباری بالغ بر ســه میلیارد و ۸۰۰ میلیون 
ریال در حال انجام است.سیدسلمان قاضی عسگر اظهار کرد: شهرداری منطقه ۹ از ابتدای سال جاری 
خدمت رسانی به شهروندان در حوزه های مختلف را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار داده است 
که به درخواست آنها بر اساس ضرورت رسیدگی می شود.وی گفت: زیرسازی و آسفالت معابر فرعی 
محله های منطقه ۹ با رعایت اصول فنی و زیرسازی های الزم با کیفیت مطلوب به منظور روان سازی 
تردد شهروندان، ارتقای کیفی، بهسازی معابر و مناسب سازی محیط در دست اقدام است.مدیر منطقه 
۹ شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: عملیات زیرسازی و آسفالت معابر با توجه به وجود معابر خاکی 
فراوان، ساخت وسازهای جدید و نیاز به آسفالت معابر، تعمیر در قسمت های عقب نشینی شده ناشی 
از این اقدامات عمرانی، بر اساس اولویت انجام می شود.وی تصریح کرد: عملیات زیرسازی و آسفالت 
معابر فرعی در سطح این منطقه در محله های الدان، جنیران، نصرآباد، الیادران و آزادان با اعتباری بالغ 
بر سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال در حال انجام است.قاضی عسگر با بیان اینکه مدیریت شهری به 
کیفیت آسفالت معابر به عنوان یکی از مطالبات جدی شهروندان توجه ویژه دارد، تاکید کرد: رفع نیاز 
شهروندان اولویت مدیریت شهری است، بنابراین در طرح نهضت آسفالت بسیاری از معابر فرعی و 

اصلی منطقه بهسازی شد که این موضوع رضایت شهروندان را به همراه داشته است.
 

مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری:

فعالیت های شرکت توسعه سپاهان در حوزه بازی های 
مفرح و سالم آغاز شد

مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشــی سپاهان شهرداری اصفهان 
گفت: در راستای ارتقای اکوسیستم بازی و تفریح در این کالن شهر، فعالیت کافه بازی اصفهان با 
همکاری این شرکت آغاز شد.سعید ســاکت در خصوص عقد قرارداد شرکت توسعه مجتمع های 
سیاحتی سپاهان با کافه بازی اصفهان، اظهار کرد: با توجه به اینکه خالقیت یکی از رویکردهای مهم 
این شرکت در توسعه ظرفیت های تفریحی و گردشگری است، سعی داریم در حوزه سرمایه گذاری، 
عالوه بر جذب ســرمایه به ایده های خالقانه، حضور پررنگ جوانان و البته مورد قبول واقع شــدن 
موضوع سرمایه گذاری نزد شهروندان توجه ویژه ای داشته باشیم.وی با بیان اینکه ارتقای برنامه های 
مختلف فرهنگی و اجتماعی در موضوع فرهنگ ایرانی-اسالمی و همزمان با موضوعات مختلف در 
دستور کار قرار دارد، ادامه داد: توجه به دغدغه های مختلف در حوزه تفریح و سرگرمی از جمله موارد 
مد نظر در این زمینه به شمار می آید و ترویج فرهنگ بازی های سالم ایرانی-اسالمی نیز مدنظر قرار 
گرفته است.مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری 
اصفهان خاطرنشان کرد: در همین راستا، این شرکت، فعالیت خود را با مجموعه کافه بازی اصفهان، 
از مجموعه های فعال در این اکوسیســتم، آغاز کرده اســت.وی با بیان اینکه کافه بازی اصفهان 
نخستین اکوسیستم کارآفرینی بازی های رومیزی کشــور را به منظور مشاوره و کمک به تاسیس 
کافه بازی ها و فروشــگاه های مرتبط به بازی افتتاح کرده اســت، اضافه کرد: این مجموعه خالق 
توانسته است با تالش مداوم از خردادماه ۱۴۰۱ به ظرفیت بزرگی به منظور رشد صنعت بازی و تفریح 
سالم در کشور تبدیل شود.ساکت با اشاره به خدمات مجموعه کافه بازی اصفهان، افزود: استقرار 
بیش از ۲۵۰ عنوان بازی به منظور تفریح و ســرگرمی، ۲۰۰ عنوان بازی جهت فروش، ارائه خدمات 
همزمان به بیش از ۸۵ نفر و تدارک لیســت پذیرایی کامل در ســبک کافه در کنار بازی ها از جمله 
ویژگی های حائز اهمیت این مجموعه است.وی با اشاره به ضرورت توجه به فعالیت های تخصصی 
در حوزه بازی به دلیل شعار ســال، تاکید کرد: با توجه به این شعار، شــرکت توسعه مجتمع های 
سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان شــهرداری اصفهان ســعی بر انعقاد قرارداد و تفاهم نامه با 

مجموعه هایی دارد که از ظرفیت های شرکت ها و مجموعه های دانش بنیان بهره برده اند.

در جلسه پنجاه وچهارم شورا  چه گذشت؟

به دنبال رفع مشکالت درهم تنیده شده شهر

در جلسه علنی روز گذشته  شورای اسالمی شهر اصفهان  ایمنا
تفاهم نامه ساخت یک هزار واحد مسکونی ویژه کارکنان 
نیروی انتظامی استان اصفهان بین شهرداری و بنیاد تعاون فراجا به امضا 
رسید و گره خانه دار شدن کارکنان نیروی انتظامی پس از چندین سال باز 
شد.بر اساس تفاهم نامه شهرداری اصفهان و بنیاد تعاون فراجا، حدود یک 
هزار خانواده نیروی انتظامی صاحب خانه می شوند؛ این مسئله از سال ۸۸ 
تاکنون بدون نتیجه مانده بود که با برگزاری جلساتی میان شورای اسالمی 
شهر، شهرداری و بنیاد تعاون فراجا مشکل ۱۲ ساله کارکنان نیروی انتظامی 

استان برای خانه دار شدن رفع شد.

مدیریت شهر به دنبال رفع مشکالت درهم تنیده شهر است
مجید نادراالصلی، عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به اینکه تالش 
شهردار اصفهان برای رفع مسائل و مشکالت شهر قابل تقدیر است، اظهار 
کرد: مدیریت شهری در این دوره به دنبال رفع مسائل و مشکالتی است که 
درهم تنیده شده و مدت زمان زیادی از آنها گذشته که یا اهتمام به حل آن 

نبوده یا به رغم تالش  ها به نتیجه نرسیده است.
وی با بیان اینکه نیروی انتظامی برای رفع مشــکالت کارکنان خود پیش 
قدم شده است، ادامه داد: ممکن است در ظاهر این مشکل مسئله نیروی 

انتظامی باشد، اما در واقع مسئله استان حائز اهمیت است.عضو شورای 
اسالمی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه مسائل و مشکالتی وجود دارد که با 
اهتمام نیروی انتظامی به ویژه در بخش راهور می توان آن را رفع کرد، ادامه 
داد: بسیاری از این مســائل به زندگی مردم بازمی گردد که تمام مسئوالن 
باید به عنوان ید واحده نظام جمهوری اســالمی ایران در راستای رفع این 

مشکالت اقدام کنیم.

وضعیت موتورسیکلت ها و سد معبر بازار اصفهان، هر بیننده ای را دچار 
وحشت می کند

رسول میرباقری، عضو شورای اسالمی شهر اصفهان نیز در این جلسه اظهار 
کرد: در بازار اصفهان وضعیت موتورسیکلت ها و سد معبر هر بیننده ای را دچار 
وحشت می کند و این سوال را مطرح می کند که چرا این وضعیت ایجاد شده 
اســت؟وی ادامه داد: با این وضعیت امکان تردد عابران پیاده در محور بازار 
وجود ندارد،بنابراین برای رفع این معضل نیازمند همکاری نیروی انتظامی و 
نیروهای رفع سد معبر شهرداری با یکدیگر هستیم.عضو شورای اسالمی شهر 
اصفهان با اشاره به وضعیت نابسامان حجاب و عفاف در محور چهارباغ، افزود: 
موضوع عفاف و حجاب در چهارباغ رها شده است و این موضوع انتقاداتی را 

به همراه داشته است که نیازمند فعالیت جدی تر نیروی انتظامی هستیم.

رفاه کارکنان نیروی انتظامی مورد توجه قرار گیرد
احمد شــریعتی، عضو شورای اســالمی شــهر اصفهان نیز در این جلسه 
اظهار کرد: خوشحال هستم که پس از ســخنان اخیر مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( و تاکید ایشــان بر اینکه در بخش مسکن عقب هستیم، 
شاهد رفع مشــکل و معضل مســکن نیروهای انتظامی خواهیم بود که 
جای تقدیر دارد.وی با تاکید بر اینکــه باید به رفاه نیروهای انتظامی توجه 
بیشتری شود، تصریح کرد: پیشنهاد می شــود مدیریت شهری خدمات 
رفاهی، تفریحــی و فرهنگی خــود را با درصدهای مختلــف به نیروهای 

انتظامی ارائه کند.

کســبه چهارباغ در خصوص مشــکالت فرهنگی این محور احساس 
تکلیف کنند

سردار محمدرضا میرحیدری، فرمانده انتظامی استان اصفهان نیز در این 
جلسه با اشاره به پرونده ساخت یک هزار واحد مســکونی برای کارکنان 
نیروی انتظامی، اظهار کرد: از سال ۸۸ تاکنون امضای تفاهم این پرونده به 
طول انجامیده بود که امروز با تعامل میان شورای اسالمی شهر، شهرداری 
و نیروی انتظامی این پرونده حل و فصل شــد.وی با بیان اینکه در بحث 
معیشت کارکنان نیروی انتظامی دچار مشکل هستیم، گفت: مسکن پله 
اول مشکالت است، نزدیک به ۳۷۶۰ نفر از کارکنان نیروی انتظامی، مسکن 
ندارند و این آماری جدای از بازنشســتگان نیروی انتظامی بدون مسکن 
است.فرمانده انتظامی اســتان اصفهان تصریح کرد: حقوق این کارکنان 
کفاف زندگی آن ها را نمی دهد و گاهی به دنبال شــغل دوم هستند و این 
خستگی مفرط سبب ایجاد مشکالتی می شود.وی گفت: مسئوالن امر در 
ایجاد راهکارهایی برای باز شــدن این گره ها باید به نیروی انتظامی کمک 
کنند تا در فرآیندی یک تا دو ساله، مشکل مسکن همکاران خود را رفع کنیم.
وی با اشاره به مشکالت ســد معبر در بازار اصفهان، گفت: نیروی انتظامی 
و شــهرداری به تنهایی قادر به حل این مســئله نیســتند، بــرای حصول 
نتیجه مطلوب در این زمینه نیازمند کار مشــترکی میان راهور و شهرداری 
منطقه اســت.فرمانده انتظامی اســتان اصفهان در خصوص مشکالت و 
ناهنجاری های فرهنگی چهارباغ، اظهار کرد: باید فکری کرد تا فروشندگان 
و مغازه دارهای چهارباغ خود نیز احساس تکلیف کنند. نشست هایی که دور 
میزهای مقابل مغازه های این محور تشکیل می شود، زمینه ساز بدحجابی 
و دیگر مشکالت فرهنگی است. وی با بیان اینکه بیشتر مغازه های چهارباغ 
ادعا دارند که مســتأجر شــهرداری هســتند و برای رفع این معضل باید 
شهرداری اقدام کند، تصریح کرد: الزم است قدرت نظارتی شهرداری در این 

عرصه افزایش یابد.

شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه در شهرداری شریعت، 
قانون و عدالت بر منافع سازمانی ارجح است، گفت: 
درآمدی که حاصل از زیرپا گذاشــتن این سه اصل 
باشد را نمی خواهیم و با این نگاه بیشتر مشکالت را 
رفع خواهیم کرد.به گزارش ایمنا، علی قاسم زاده در 
جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان، اظهار کرد: 
یکی از تاکیدها و توصیه های دوره ششــم مدیریت 
شهری این است که از یک ســو مشکل جدیدی بر 
مشکالت شــهرداری اضافه نکنیم و از سوی دیگر 
پرونده ها و مشکالت باقی مانده از سال های گذشته 

را بررسی و رفع کنیم.وی با بیان اینکه دو کارگروه در 
شهرداری برای بررسی پرونده های بالتکلیف و زمین 
مانده فعال اســت، افزود: تعامل بین دســتگاهی، 
راهنمایی های شــورا و همتی که در مدیریت شهری 
وجود دارد، باعث شــده اســت که این مشکالت به 
ترتیب رفع شود.شــهردار اصفهان با بیان اینکه این 
پرونده ها ضلع سومی به نام مردم دارد، به گونه ای که 
هزاران نفر را درگیر کرده است، ادامه داد: بعضی از این 
پرونده ها حتی نیم قرن سابقه داشته که نمونه بارز 
آن زمین های علی آباد کلنگان اســت که با همکاری 
ریاست جمهوری و تعامل بین دستگاهی این مشکل 
چندین ساله رفع شد.وی با اشــاره به پرونده های 
مشــابه، گفت: زمین های نیروی هوایــی، جلوان و 
پرونده معروف به خزایی مربوط به نیروی انتظامی 

از جمله مشکالتی بود که برای رفع آن نیاز به تعامل 
بین دستگاهی داشتیم .قاسم زاده با بیان اینکه در 
خصوص پرونده زمین های نیــروی انتظامی نیز با 
تعامل شکل گرفته میان نیروی انتظامی و شهرداری، 
مشکل چندین ساله رفع شد، خاطرنشان کرد: این 
تجربه نشــان داد اگر همدلی درون سازمانی و بین 
دستگاهی وجود داشته باشد، تمام مسائل قابل حل 
است، بنابراین باید کاری کنیم که مردم باور کنند نظام 
و سیستم قدرت رفع مشکالت را دارد. وی با اشاره به 
مشکالت موجود میان مدیریت شهری و اوقاف، اظهار 
کرد: در اصفهان ۸۰ مســئله بین شهرداری و اوقاف 
وجود دارد که تعدادی از آنها قضایی شده بود، اما در 
حال حاضر در جلسات هفتگی این مسائل یکی پس 

از دیگری بررسی و حل می شود .

شهردار اصفهان خبر داد:

تشکیل کارگروه ویژه رفع مشکالت شهرداری و اوقاف

تجربه نو برای کودکان در خانه خالقیت و بازی های فکری 
اصفهان

مسئول مرکز خانه خالقیت و بازی های فکری اصفهان از ارائه ۳۰۰ بازی برای رده سنی سه تا ۹۰ سال 
در رستوران بازی های فکری وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان خبر 
دارد.حکیمه ابوالقاسمی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: مهم ترین رسالت مرکز خانه خالقیت 
و بازی های فکری ایجاد فضایی مناسب برای ارائه انواع بازی ها و سرگرمی های مناسب برای همه 
رده های سنی است، چنان که در رستوران بازی های فکری حدود ۳۰۰ نوع بازی ویژه رده سنی سه تا ۹۰ 
سال ارائه شده است.وی، تعیین هزینه مناسب برای این خدمات را یکی از ویژگی های بارز آن دانست 
و افزود: ورودی رستوران بازی های فکری برای هر نفر پنج هزار تومان است که این هزینه برای یک 
ساعت و نیم زمان برای حضور و استفاده از امکانات مجموعه در نظر گرفته شده است.مسئول مرکز خانه 
خالقیت و بازی های فکری اصفهان بابیان اینکه ظرفیت برگزاری اردوهای تفریحی ازسوی مدارس و 
ارگان های مختلف در رستوران بازی های فکری وجود دارد، تاکید کرد: در این مجموعه کلیه پروتکل های 
بهداشتی برای پیشگیری از شیوع کرونا رعایت می شود.وی افزود: همچنین در مجموعه رستوران بازی، 
مربی آموزشی حضور دارد و به راهنمایی افراد تازه وارد در نحوه استفاده از بازی ها می پردازد.ابوالقاسمی 
برخی از بازی های ارائه شده در این مرکز را منحصربه فرد توصیف کرد و گفت: تنوع بسیار زیاد بازی ها 
باعث جلب رضایت بسیار زیادی بین مراجعه کنندگان شده است.وی ادامه داد: تنوع بازی ها باعث 
شده تا مراجعه کنندگان به رستوران بازی های فکری، بازی تکراری دریافت نکنند و در هر مرتبه با بازی 
جدید روبه رو شوند.مسئول مرکز خانه خالقیت و بازی های فکری اصفهان خاطرنشان کرد: رستوران 
بازی های فکری هر هفته از شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۹ تا ۱۳، از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ 

و پنجشنبه ها از ساعت ۱۶ تا ۱۹ آماده خدمت رسانی به شهروندان است.
 

مدیر موزه پبده:

نگاه هنری به چاپ کتاب از بین رفته است
مدیر موزه »پبده« گفت: در کتابت و تولید کتاب خطی و سنگی در گذشته تمام موارد هنری لحاظ می شد، 
اما متاسفانه نگاه هنری به چاپ کتاب در دوره کنونی از بین رفته اســت.به گزارش خبرنگار ایمنا، موزه 
»خانه صفوی« به مناسبت روز ملی صنعت چاپ و در راستای معرفی موزه »پبده« از گزیده کتاب های 
دوره صفوی، ایلخانی و قاجار رونمایی کرد.داریوش پبدنی، مدیر موزه پبده در حاشیه این مراسم، اظهار 
کرد: با توجه به اینکه کتاب های خطی و اهمیت آن برای مردم کشورمان ناشناخته است، با همکاری خانه 
صفوی اقدام به برپایی این نمایشگاه یک روزه کردیم تا مردم بیشتری کتاب های خطی گذشته را مشاهده 
کنند و نسبت به شرایط سخت چاپ کتاب سنگی و کتابت کتاب های خطی آشنا شوند.وی افزود: در این 
نمایشگاه بیش از ۱۵۰ عنوان کتاب خطی، ســنگی از دوره صفوی، ایلخانی و قاجار برای بازدید عموم به 
نمایشگاه گذاشته و نکته جالب این است که بازدیدکنندگان در لحظه ورود، به کتاب ها سطحی نگاه کرده و 
یا حتی با خود می گویند »خوب که چه؟«، اما وقتی درباره شیوه چاپ آن کتاب، نوع خط دست نویس شده 
کتاب، تذهیب کاری، جنس کاغذ و جلد توضیح داده می شود، با دقت بیشتری کتاب ها را مورد بررسی قرار 
داده و تمایل بیشتری برای کسب اطالعات در مورد کتاب ها، شیوه نگارش، نوع چاپ و ... پیدا می کنند. 
مدیر موزه پبده تصریح کرد: متاسفانه اطالع مردم از کتاب های خطی بسیار پایین است و حتی در بین 
متولیان فرهنگی و هنری این بی اطالعی به میزان قابل توجهی مشاهده می شود، در اثر همین بی اطالعی 
و شاید کم اهمیتی متولیان امر طی دهه اخیر بسیاری از کتب خطی و سنگی به همراه سایر کتب دیگر را 
خمیر کرده اند، کتاب هایی که هر کدام شان بخشی از هویت فرهنگی، دینی و هنری کشورمان بوده اند.وی 
اضافه کرد: امروزه کتب و نسخ خطی به عنوان بخشی از میراث ملموس کشور شناخته می شوند، اما در 
کشور ما بسیاری از کتب ها در زیرزمین و یا جای دیگر در حال خاک خوردن و فرسایش است، به همین 
جهت نیاز است، متولیان فرهنگی کشور همچون وزارت میراث فرهنگی، وزارت ارشاد و غیره برنامه جامعی 

نسبت به حفظ و نگهداری این کتب داشته باشند.

با مسئولان

خبر روزاخبار

نماینده مردم اصفهان مطرح کرد:

لزوم تشکیل فوری شورای 
عالی نظارت بر مرمت 
گنبدها در مقیاس ملی

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: ضروری 
است شــورای عالی نظارت بر مرمت گنبدهای 
تاریخی در مقیاس ملی فورا تشــکیل شــود.
مهدی طغیانی در گفت وگو با مهر با بیان اینکه 
حفاظت از میراث فرهنگی بخشی از حقوق بین 
نسلی است و الزم است تا برای آیندگان حفاظت 
و صیانت شــود، اظهار داشــت: اتفاقاتی که به 
واسطه مرمت گنبدهای مســاجد ثبت جهانی 
شده شــهر اصفهان رخ داد، زنگ خطری برای 
فعاالن و دلســوزان حوزه میراث فرهنگی بود.
وی افزود: این اتفاق نشان می دهد که بخشی 
از فرآیند مدیریت کالن کشور در حوزه حفاظت 
از میراث فرهنگی با اشکال روبه رو شده و الزم 
است در قبال آن موضع گیری صحیح و عاجلی 
صورت گیرد.نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شورای اســالمی با بیان اینکه مرمت گنبدهای 
مسجد امام اصفهان و مسجد شیخ لطف ا... که 
ثبت ملی و جهانی شده اند و به عبارتی پیشخوان 
حوزه گردشگری کشور به حساب می آیند، باید 
در باالترین سطح حساسیت و تخصص و دور از 
سعی و خطا صورت می گرفت، ادامه داد: وقتی 
چنین آســیب هایی در آثار جهانی کشــور بروز 
پیدا می کند، به این معناست که کل فرآیند باید 
بازیابی و آسیب شناسی شــود. وی با اشاره به 
نگرانی ها در زمینه مرمت سایر بناهای تاریخی و 
فرهنگی در سطوح ملی و منطقه ای افزود: وقتی 
آثاری که در مقیاس ملی و جهانی مطرح هستند 
به چنین شکل و وضعیت مرمت می شوند، یعنی 
بخش مهمی از فرآیند مدیریت و نظارت دارای 
ایراد اساسی است؛ چرا که ظهور و بروز باالترین 
توانایی های مرمتی در نمونه های برجسته ملی 
و جهانی مورد انتظار است.طغیانی تصریح کرد: 
بررسی های کارشناسی که در مدت اخیر توسط 
صاحب نظــران بی طرف صورت گرفته نشــان 
داد که در گنبد مســجد امام )ره( با وجود تذکر 
کارشناسان در مورد مشکالت سازه ای این اثر 
توجه کافی صورت نگرفته و به اشــتباه اصالح 

کاشی ها مورد تاکید قرار گرفته است.

دبیر انجمن خانه سینماگران استان خبر داد:

راه اندازی سایت خانه سینماگران استان اصفهان
دبیر انجمن خانه سینماگران استان اصفهان با بیان اینکه ۸۰۰ تا ۱۳۰۰ نفر عضو پیوسته و وابسته این خانه هستند، گفت: به زودی سایت خانه سینماگران استان رونمایی 
خواهد شد و اکنون آرشیو آن کامل شده است. اردالن محمدی اظهار کرد: خانه سینماگران استان اصفهان از سال ۱۴۰۰ با دریافت مجوزها و طی کردن مراحل قانونی 
تشکیل شد و به عنوان تنها استان پس از تهران خانه سینما را با همان قدرت و تعداد صنف تشکیل داده است.وی ادامه داد: در خانه سینماگران استان اصفهان، تمام 
کارگردان ها، بازیگران، فیلم نامه نویسان، دوبلرها، سینماداران، دستیاران، کارگران و تصویربرداران، گریمورها، انیمیشن، مدیران، تولیدکنندگان و تهیه کنندگان عضو 
هستند و باالی یک هزار نفر از افرادی که به صورت حرفه ای کار می کنند، به عضویت خانه درآمده اند.دبیر انجمن خانه سینماگران استان اصفهان تصریح کرد: ایجاد بستر 
رفاهی برای هنرمندان و برقراری امنیت مالی و شغلی برای بازیگران، ساماندهی و معرفی آن ها از اهداف برگزاری خانه سینماست.وی با بیان اینکه اعضا می توانند 
به صورت پیوسته و وابسته عضو خانه شوند، افزود: به زودی سایت خانه رونمایی خواهد شد و اکنون آرشیو آن کامل شده است.محمدی گفت: در جشنواره فجر تنها 

استانی بعد از تهران در کشور هستیم که اصحاب هنر و رسانه سالن ویژه دارند.

نقش قلم بر سنگ
حجاری یا سنگ تراشــی، هنر شکل 
دادن به ســنگ با حذف کنترل شده 
بخش هایی از آن اســت وپیشینه آن 
به دوران پیش از تاریــخ باز می گردد.

ســورن میناســیان متولد ۱۳۲۶ در 
اصفهان است و بر اساس گفته خودش 
چیزی در حدود ۴۰ ســال است که به 
حجاری ســنگ قبــر ارامنــه جلفای 
اصفهان مشغول است و از سال ۱۹۸۵ 
میالدی سنگ قبرهای آرامستان ارامنه 

توسط وی حجاری شده اند.

وز عکس ر

یمنا
س: ا

عک

عکس: ایمنا



   

هدف تقســیمات اســتانی توزیع عادالنه امکانات در یک  ایسنا
منطقه اســت ولی اگر این تقســیمات براساس مصالح 
شخصی، گروهی یا قومیتی و بدون کار کارشناسی انجام شود، نه تنها به هدف 
خود نمی رسد بلکه می تواند مشکالت بیشتری را ایجاد کند.تقسیمات استانی، 
تقاضایی تکراری و با سابقه طوالنی بوده که هر از گاهی پررنگ تر می شود. در 
ساختار سیاسی کشور، تقسیمات استانی از وظایف دولت محسوب می شود، 
اما مطالبه تقسیمات استانی بیشتر از ســوی نمایندگان مجلس مطرح می 
شود، زیرا همیشه چنین تقاضایی در میان مردم استان ها وجود دارد و نماینده 
ای که این مطالبه را محقق کند به قهرمان آن مردم تبدیل می شــود به همین 
دلیل چنین تقاضایی از سوی برخی نمایندگان مخصوصا در زمان نزدیک شدن 
به انتخابات مجلس بیان می شــود تا نماینده اگر به هدف تقســیم استانی 
نرسید، الاقل مطالبه مردم حوزه انتخابیه خود را از  تریبون صحن مجلس فریاد 
زده باشد و رزومه خوبی برای انتخابات فراهم سازد.اما هدف واقعی تقسیمات 
استانی، توزیع امکانات و منابع استان با توجه به جمعیت است. در عین حال 
تقسیمات استانی موضوعی با اهمیت به لحاظ امنیتی محسوب می شود، زیرا 
در سال های گذشته طرح این مسائل و اتخاذ تصمیمات بدون توجه به شرایط 
استان ها به ناآرامی و مشــکالت امنیتی حاد منجر شده است  که نمونه آن در 

سال های اخیر، بروز ناآرامی ها و مشکالت امنیتی در شهر کازرون بود.
در دوره های گذشــته، دولت های مختلف رویکرد متفاوتی نسبت به مسئله 
تقسیمات استانی داشته اند. دولت های یازدهم و دوازدهم هیچ گونه تقسیم 
در سطح اســتان انجام نداد و رســما اعالم کرد که تصمیمی در این خصوص 
ندارد، اما رویکرد دولت سیزدهم متفاوت بوده و اعالم کرده تقسیم استانی در 
کرمان و تهران را در دست بررســی دارد. همین موضوع موجب شده که تقاضا 
برای سایر استان ها هم دوباره مطرح شود.یکی از اســتان هایی که سال ها 
مطالبه تقسیمات را داشته است، استان اصفهان بوده اما در این بین پیشنهادی 
عجیب برای حل مسائل و مشکالت  استان اصفهان بیان شد. حجت االسالم 
حسین میرزایی، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی پیشنهاد ایجاد 
استان های ســاحلی را ارائه داد. وی با اشاره به مشــکالت استان اصفهان از 
جمله عدم تناسبت جمعیت با ظرفیت استان، آلودگی هوا و فرونشست زمین، 
گفت:»پیشنهاد ما ایجاد استان اصفهان ساحلی است و نه تنها اصفهان، بلکه 
هر استان دیگری که تمایل دارد می تواند گوشــه ای از ساحل دریا را در اختیار 
گیرد تا نمونه ای از استان خودشان را کنار ساحل به وجود بیاورند.  با ایجاد نمونه 
استان ها در ســواحل و انتقال جمعیت به این نقاط می توان توازن جمعیت را 
برقرار و مشــکالت موجود را نیز حل کرد.«البته میرزایی به درســتی به تمرکز 
جمعیت در مرکز و ایجاد مشکالت در شهرهای مهمی چون اصفهان اشاره کرده 

است. واقعیت هم این است که تمرکزگرایی در تصمیمات طی ۶۰سال گذشته 
موجب شده که جمعیت و امکانات در مراکز کشور یا استان ها متمرکز شود و 
فاصله گیری از مرکز به معنای جداشدن از امکانات باشد به گونه ای که تقریبا 
محروم ترین نقاط کشور را در مرزها می توان یافت. صنایعی مثل فوالد که به 
آب زیادی نیاز دارند، با تصمیمات اشتباه به جای ایجاد در سواحل به مناطق 
مرکزی و کم آب کشور مستقر شــده یا اینکه 3۰ درصد صنایع کشور در استان 
تهران متمرکز شده که این صنایع موجب جذب جمعیت بیشتر شده اند. نتیجه 
آن هم تراکم جمعیت، کمبود امکانات نسبت به جمعیت و همچنین فشار به 

منابع طبیعی از جمله آب و خاک است.
راه حل فوری حل این مشکالت هم نه ایجاد استان های ساحلی بلکه توزیع 
امکانات در سراسر کشور و توجه بیشتر به مناطق مرزی و محروم کشور است. به 
هر حال در سواحل هم استان های مختلفی حضور دارند و انتقال یک استان به 
این مناطق نه تنها تصمیمی کارشناسی نیست بلکه می تواند به ایجاد مشکالت 
فرهنگی، اجتماعی، قومیتی و حتی مشکالت امنیتی و ناآرامی منجر شود.از 
سویی باید توجه داشت که اگر تقسیمات استانی براساس مصالح شخصی، 
گروهی یا قومیتی و بدون کار کارشناسی  انجام شود، نه تنها به هدف خود نمی 

رسد بلکه می تواند مشکالت بیشتری را ایجاد کند.
با این حال اگر امکانات شــغلی، بهداشــتی و درمانی، آموزشــی، تفریحی و 
سایر امکانات در مناطق ســاحلی و مرزی به وجود آید، از مهاجرت به مناطق 
پرجمعیت نیز جلوگیری شده و مهاجرت معکوس هم شکل خواهد گرفت تا 
دیگر جمعیت فقط در مرکز کشور با مراکز استان ها متمرکز نشود. البته به نظر 
می رسد که این ضرورت تمرکززدایی سال هاست که توسط تصمیم سازان درک 

و فهم شده اما اراده ای برای حرکت به این سو دیده نمی شود.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شــهرداری اصفهان گسترش 
همکاری میان شهرداری اصفهان و جهاد دانشگاهی را بستری ارزشمند برای 

اعتالی خدمت رسانی به شهر و شهروندان دانست.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شــهرداری اصفهان، سعید ابراهیمی در 
برنامه »در مسیر بالندگی« که همزمان با سالگرد تاسیس این نهاد انقالبی با 
هدف ارائه دستاوردها و توانمندی های جهاد دانشگاهی اصفهان در سه شاخه 
دســتاورد، تجربه و ایده برگزار شــد، گفت: همکاری میان جهاد دانشگاهی 
و شــهرداری اصفهان ســابقه زیادی دارد.وی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی 
بهترین جایگاه برای جهاد علمی و گسترش اقتصاد دانش بنیان بوده است، 
افزود: با تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص تولید و تجاری سازی علم 
و گسترش اقتصاد دانش بنیان، نقش جهاد دانشــگاهی به عنوان یک نهاد 
جهادگر علمی برجسته تر می شود.ابراهیمی با تاکید بر اینکه رویکرد مدیریت 
شهری استفاده از ظرفیت جهاد دانشگاهی با هدف رفع چالش ها، استفاده از 
فرصت های شهری و خدمت به شهروندان است، خاطرنشان کرد: بازارسازی 
و فرصت سازی برای شرکت های دانش بنیان برای ورود در مسائل شهری و 
رفع بخشی از چالش های اقتصادی شرکت های دانش بنیان از دیگر اهداف 
شــهرداری اصفهان به شــمار می رود.معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه 

انسانی شــهرداری اصفهان، با اشــاره به تاســیس »اداره ارتباط با صنایع و 
شــرکت های دانش بنیان« و »اداره خالقیت و نوآوری« ازسوی شهرداری 
اصفهان اظهار کرد: شهرداری از طریق همکاری با شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان و دانشگاه آزاد اســالمی ظرفیت های جدیدی را در راستای حمایت 

عملی از شرکت های دانش بنیان ایجاد کرده است.
وی افزود: نمونه ای از این فرصت هــا در قالب قراردادهای خرید محصوالت 
دانش بنیان با توجه به نیاز بخش های مختلف شــهرداری و ایجاد ســرای 

نوآوری با همکاری دانشگاه آزاد اسالمی است.
ابراهیمی خاطرنشــان کرد: نظرسنجی مســافران نوروزی و بررسی میزان 
تاثیر فرسودگی شــغلی بر رضایت شغلی و تعهد ســازمانی کارکنان سازمان 
آرامســتان های شــهرداری اصفهان نیز از جمله پروژه های مشــترک میان 

شهرداری اصفهان و جهاد دانشگاهی است.
 وی افزود: از دیگر حمایت های مدیریت شــهری این دوره از شــرکت های 
دانش بنیان می توان به تامین فضاهای اشتراکی برای استارتاپ های حوزه 
فناوری مدیریت شهری اشــاره کرد.مدیریت شــهری در این دوره با شعار 
»اصفهان من، شهر زندگی« تالش می کند با تحقق شهر هوشمند به تسهیل 

اجرای روند اقدامات و شفاف سازی در حوزه مدیریت شهری بپردازد.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان خبر داد:اصفهان ساحلی؟ نه این راهش نیست

گسترش همکاری شهرداری و جهاد دانشگاهی برای اعتالی شهر
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