
آگهی فراخوان عمومی شماره
401-2-200/2

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

فراخوان شناسایی سرمایه گذار تامین مالی احداث بخشی از تاسیسات فاضالب شهر دامنه 
در ازای واگذاری بخشی از پساب حاصله به روش بیع متقابل

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی                           

پنجشنبه 24 شهریور   1401  
18   صفر   1444

15  سپتامبر   2022
 شماره 3627       

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

5

5

رییس مرکز اورژانس استان:

آمبوالنس های اصفهان فرسوده است

7

 کمبود فضای آموزشی به اضافه مدارس فرسوده در اصفهان، چالش های جدی
 بر سر راه تحصیل و آموزش ایجاد کرده است

تیرخالص بر قلب توسعه مدارس

مدیرکل حج و زیارت استان:

4 نفر از فوت شدگان 
حادثه انفجار ون در عراق، 

اصفهانی بودند

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان:

منبع آبی جدید در حوضه 
زاینده رود تامین می شود

مدیر شعب بانک کشاورزی استان اصفهان 
خبر داد:

 پرداخت تسهیالت بانکی
 به مشتریان بدهکار

7

3

3

7

مدیرکل زندان های استان از همکاری خوب 
صنایع در زمینه اشتغال زندانیان خبرداد؛

صنایع مفید اصفهان

5

 گلستان شهدا ؛
  میزبان اجتماع

 اربعینی اصفهانی ها

نوبت دوم

 در آستانه اربعین حسینی؛ اصفهان رنگ و بوی عزا به خود گرفت

مدیر نمایندگی ستاد دیه اصفهان:

اصفهان 171 زندانی مهریه دارد

شهر شهیدان، چله نشین عزای ارباب

شماره 
مناقصه  

شرکت

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد(
تاريخ توزيع موضوع مناقصه

دفترچه
مهلت تهیه 

دفترچه

آخرین مهلت  
بارگذاری و 

تحویل پاکات

بازگشائی  
اسناد ارزیابی 

کیفی
مبلغ تضمین

401140722001093905000006

اجرای پروژه های 
مرتبط با درخواست 
های مردمی شامل 
انتقال نیرورسانی 

،رفع حریم و جابجایی 
تاسیسات و روشنایی 

در محدوده امور 
برق منطقه 4

1401/06/201401/06/271401/07/091401/07/101.830.000.000

 رییس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه 
اصفهان می گوید پس از اعالم ممنوعیت واردات ، گوشی های باالی 

600 دالری که از قبل وارد شده بود با افزایش قیمت مواجه شده اند؛

بازار موبایل روی سیگنال گرانی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد، جهت شناسایی سرمایه گذاران واجد شرایط، فراخوان پروژه ای تحت 

عنوان » تامین مالی احداث بخشی از تاسیسات فاضالب شهر دامنه در ازای واگذاری بخشی از پساب حاصله« را در قالب 
قرارداد بیع متقابل با مشخصات ذیل ، برگزار نماید. لذا بدینوسیله از سرمایه گذاران واجد شرایط دعوت به عمل می آید.

الف- شرح مختصری از پروژه
-نحوه اجرای پروژه: بیع متقابل

-دوره احداث: 3 سال
-دوره بهره برداری از پساب قابل واگذاری: 20 سال

جمعیت افق)1430(: 7103 نفر
میانگین حجم پساب ساالنه: 300.000 مترمکعب

-شرح عملیات:
-اجرای شبکه فاضالب شهر دامنه به طول تقریبی 45 کیلومتر

-عملیات بهره برداری شبکه فاضالب در طول بهره برداری
از عالقه مندان خواهشمند است مدارک ذیل را تا پایان مهلت مقرر به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

تحویل نمایند:
مدارک الزم اشخاص حقوقی: 1-آخرین روزنامه رسمی مبنی بر دارندگان امضاهای مجاز معتبر 2-اساسنامه 3-تصویر کارت ملی 

و شناسنامه دارندگان امضای مجاز 4- اظهارنامه امکان تامین منابع مالی پروژه 5-اطالعات کلی و حقوقی شرکت
محل تحویل اسناد: اصفهان ، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابر، شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ، دبیرخانه کمیسیون 

معامالت )اتاق 292(

مهلت تحویل اسناد: تا ساعت 13:00 روز شنبه مورخ 1401/07/09
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن: 8 - 03136680031  

داخلی 253

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        

پنجشنبه 17  شهریور  1401
11 صفر  1444

08  سپتامبر  2022
 شماره 3621    

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

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

داستان ادامه دار فرونشست

فقط سرمربی نه؛ تیم ملی در آستانه 
تغییرات گسترده!

  عجایب و غرایب فوتبال                  
                                      ما

»فرشتگان سرزمین 
من« میهمان متروی 

اصفهان می شوند

اعزام 600  نیروی 
داوطلب مرکز 

بهداشت اصفهان به 
مناطق مرزی

آموزش و پرورش 
اصفهان با کمبود 

جدی فضای آموزشی 
مواجه است

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شعار »به احترام مردم« برنامه ریزی شده است.

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

ارائه 30خدمت غیرحضوری به شهروندان 

تاکنون 2۵0 
هزار اصفهانی در 
سامانه سماح 
ثبت نام کرده اند

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

 ورود طالب به 
عرصه  های تدریس در 

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

عبدالرسول امامی- شهردار نجف آباد  م الف: 1378532

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

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

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

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

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

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

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

مناقصه عمومی یک مرحله ای

عبدالرسول امامی- شهردار نجف آباد  م الف: 1378535

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

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

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

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

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

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

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

مناقصه عمومی یک مرحله ای- نوبت چهارم

شهرداری باغشاد م الف: 1378699

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

دولت برگزار نماید.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بهره برداری با چاشنِی خبرهای 
خوش حمل و نقلی

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

نوبت اول

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

 متروی اصفهان روز اربعین
 فعال است

75

یمنا
س: ا

عک

 فرا رسیدن اربعین حسینی را  تسلیت می گوییم .

3

چاپ دوم

نوبت دوم



سناریوی جدید غرب برای فشار بر ایران؛

 صدور بیانیه به  جای قطعنامه در شورای حکام

به گفته دیپلمات ها، تروئیکای اروپا به عالوه آمریکا  تسنیم
در حال البی با دیگر کشورهای عضور شورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی هستند تا با صدور بیانیه ای ایران را تحت 
فشار قرار دهند.خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از دیپلمات ها نوشته 
تروئیکای اروپا به عالوه آمریکا در حال البی با دیگر کشورهای عضو شورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی هستند تا با صدور بیانیه ای ایران را 
برای پاسخگویی درباره سه مکان ادعایی آژانس، تحت فشار قرار دهند.

رویتزر نوشت به جای تصویب قطعنامه جدید در نشست جاری شورای 
حکام،  چهار کشــور حامی قطعنامه ماه ژوئن شامل انگلیس، فرانسه،  
آلمان و آمریکا بیانیه ای مشترک را تهیه کرده و امیدوارند کشورهای دیگر 

را نیز با خود همراه کنند.
بیانیه فوق می گوید: ما از ایران می خواهیم با اقدام فوری تعهدات حقوقی 
خود را انجام داده و بدون تاخیر پیشنهاد مدیرکل آژانس را برای همکاری 
بیشتر به منظور شفاف ســازی و حل تمام موضوعات برجسته پادمانی 
بپذیرد.این بیانیه در حالی قرار است در نشست شورای حکام صادر شود 
که تروئیکای اروپا چند روز پیش نیز در بیانیه ضد ایرانی جدید خود با طرح 
مسائل بی اساس علیه ایران گفتند: »هماهنگ کننده اروپا در مذاکرات 
در بســته پیشــنهادی خود، تغییراتی ایجاد کرد که ما را به حد انعطاف 

پذیری خود رساند. متاســفانه ایران ترجیح داده اســت از این فرصت 
حساس دیپلماتیک اســتفاده نکند.«رافائل گروسی، مدیرکل سازمان 
بین المللی انرژی اتمی هم روز دوشنبه و در راستای سناریوی غرب، در 
نشست شورای حکام مدعی شد در تحقیقات کنونی درباره فعالیت های 
هسته ای ایران هیچ پیشرفتی حاصل نشده است.مدیرکل آژانس مدعی 
شد تحقیقات فعلی که در تالش برای انجام آن با همکاری ایران هستیم، 
فعال ثمربخش نبوده است و همچنان منتظر هستیم این اتفاق رخ دهد.

وی گفت ایران باید در دادن دسترسی به ما برای دریافت اطالعات بسیار 
شــفاف عمل کند تا بتوانیم تصویری دقیق سرهم کنیم که فعالیت های 
قبلی را هم نشــان دهد.اما بهــروز کمالوندی، ســخنگو و معاون امور 
بین الملل، حقوقی و مجلس ســازمان انرژی اتمی ایران در پاســخ به 
برخی گفته های مدیرکل آژانس و درخواســت پاسخ جمهوری اسالمی 
ایران به سواالت آژانس، به ارائه توضیحاتی پرداخت.سخنگوی سازمان 
انرژی اتمی ایران اظهار کرد: بیان وجود خأل نظارتی و اینکه این خأل هر 
روز بزرگ تر می شود، مبنای حقوقی ندارد زیرا آنچه امروز انجام نمی شود 
مربوط به توافق 1+5 با جمهوری اســالمی ایران است که در قالب سند 
برجام تعریف شــده و همچنین برقراری مجدد آن مطابق قانون اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم هــا و صیانت از منافع ملت ایران، مســتلزم 

رفع تحریم ها و اجرای تعهدات طرفین اســت.وی درباره موضوع ســه 
مکان ادعایی آژانس تصریح کرد: ایران در خصوص ســه مکان ادعایی 
آژانس؛ کمال همکاری را داشــته اســت، اطالعات و پاسخ  به سواالت 
آژانس را ارسال کرده و جلسات گفت وگو برای رفع ابهام نیز برگزار کرده 
است.کمالوندی تاکید کرد: آژانس نباید بر مبنای اسناد ساختگی رژیم 
صهیونیســتی که با اهداف خاص سیاســی در اختیار آژانس قرار داده 
می شــود، قضاوت و بر اســاس آن ها اعالم نظر کند. این نوع قضاوت 

برخالف اصل بی طرفی و حرفه ای گری است. 
از آنجایی که آژانس تمام مواد هسته ای اظهارشده ایران را مورد حسابرسی 
قرار داده اســت و هیچ اختالف حســابداری مواد مطرح نیست؛ صرف 
مشاهده آلودگی در چند مکان را نمی توان نشانه ای از وجود مواد هسته ای 
اظهارنشده تلقی کرد. این نوع نتیجه گیری بر خالف رویه و استانداردهای 
شناخته شده آژانس حتی با موارد مشــابه در کشورهای مختلف است.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی افزود: متاســفانه این بیانات ریشه در 
اهداف و مقاصد مغرضانه سیاسی دارد که رژیم صهیونیستی آن را هدایت 
می کند. توصیه مــا به آژانس و طرف های مذاکراتی، دوری جســتن از 
اینگونه برخوردهاست که تاکنون هم این شــیوه هیچ نتیجه ای را عاید 

آن ها نکرده است.

کافه سیاست
پنجشنبه 24  شهریور  1401 / 18  صفر 1444 / 15  سپتامبر 2022 / شماره 3627

دفاع روزنامه همشهری از پسر انسیه خزعلی:

 به ایرانی ها فیلترشکن نفروخته است
همشهری نوشت: برخی اکانت های توئیتری مدعی شــدند حمید رضازاده، فرزند انسیه  خزعلی که 
هم اکنون در کانادا سکونت دارد، به عنوان »موسس« و »مدیر اجرایی« و همچنین »مدیر نرم افزار« 
شرکت »بترنت« که خدمات »وی پی ان« مجانی به کاربران ایرانی ارائه می کند، فعال است.همچنین 
ادعا شده بود که او شــریکی به نام »تیمو بوهلر« دارد که در وین اتریش فعالیت می کند. ادعاهای 
مطرح شده می کوشــید اینگونه القا کند که فعالیت های رضازاده در راستای انتقال اطالعات کاربران 
ایرانی به نهادهای امنیتی داخل پیگیری می شود و  به واسطه ارتباطات خانوادگی، با برخی نهادهای 
امنیتی کشور رابطه کاری دارد.پس از طرح این ادعاها از ســوی یک اکانت توئیتری خارج از کشور، 
برخی سایت ها که فیلترشــکن  »بترنت« را در اختیار کاربران ایرانی قرار می دادند از دسترس خارج 
شدند و اعالم کردند با توجه به اخبار منتشر شــده درباره ارتباط رضازاده با بترنت، پیرامون وضعیت 
امنیت اطالعات و حفظ حریم خصوصی کاربران، از مســئوالن شرکت خواهان شفاف سازی خواهند 
شــد.دراین میان اما پیگیری ها از شــرکت »aruA«، به عنوان مالک اصلی »بترنت« حکایت از آن 
داشت که در نوامبر2016 شرکت »anchorfree« بترنت را خریداری کرده و ابتدا با شرکت دیگری 
به نام »pango group« ادغام شــده و پس از آن، تحت مالکیت شــرکت »aruA« درآمده است؛ 
موضوعی که نشان می داد این یک شرکت آمریکایی اســت و حمید رضازاده ارتباطی با آن ندارد. در 
واقع پیگیری ها حکایت از آن دارد که مالکیت شــرکت بترنت در 6سال گذشته، قبل از ورود رضازاده 

به کانادا منتقل شده  است. 
همچنین پیگیری های خبرنگار همشــهری از برخی منابع نشان می دهد پسر انسیه خزعلی که همه 
مراحل تحصیلی را در ایــران طی کرده و هیچ دوره ای را در دانشــگاه های خارجی نگذرانده، برخالف 
ادعاهای مطرح شده، چه در زمان حضور در ایران و چه بعد از سفر به کانادا، درگیر فعالیت های مربوط 

به عرضه فیلترشکن به کاربران ایرانی نبوده  است.

سید حسن گفت مشکوک می زنی
عبدالناصر همتی، کاندیدای انتخابات 1۴00 در گفت و گو با »ایســنا« و در پاســخ به این پرسش که 
چرا بخشی از جریان اصالح طلب او را به عنوان مهره ای امنیتی برای حضور در صحنه می دیدند، اظهار 
کرد: باالخره اگر بخواهنــد تصمیم بگیرند که من را معرفی یا پشــتیبانی نکنند، باید دالیلی برای آن 
بســازند چون نمی توانند بگویند که همتی تجربه عملی ندارد یا سیاســت و مدیریت نمی فهمد؛ من 
همه این ها را گذرانده ام و از خیلی ازکاندیداها بیشــتر در جریان مسائل انقالب و سیاست و اقتصاد 
و حکومت داری بوده ام. چون می خواهید در تاریخ ثبت کنید، خوب است که این هم گفته بشود؛ در 
همان روزهای اول یا دوم پس از اعالم اســامی نامزدهای تاییدصالحیت شده گفت وگویی تلفنی با 
حاج حسن آقای خمینی درباره انتخابات داشتم و از ایشان خواســتم تا پشتیبانی کنند؛ ایشان یک 
دفعه همان اول برگشتند گفتند: »آقای همتی چه شد که تایید شدی؟ مشکوک می زنی«! من هم در 
جواب گفتم: »کسانی که ردصالحیت شده اند باید بررسی شوند که چرا مشکوک می زنند و رد شدند 

نه کسی که تایید شده  است«.
 

اعالم شروط دوچرخه سواری »بدون اشکال« زنان
پایگاه اطالع رســانی »چند ثانیه« از شــروط محمدتقی رهبر برای »بدون اشکال« شدن دوچرخه 
سواری زنان خبر داد.محمدتقی رهبر، امام جمعه موقت اصفهان گفت : اگر تمام شئونات اسالمی از 
لحاظ پوشش حین دوچرخه سواری رعایت شوند، هنگامی که یک  مرد نامحرم، زنان روی دوچرخه را 
دید، تحت تاثیر غرایز قرار نگیرند، تحریک آمیز نباشند و با لباس گشاد حاضر شوند؛ دوچرخه سواری 
زنان اشکالی ندارد. اما اگر مانند چندســال پیش در اصفهان، زنان بدون  حجاب، با اندام و موهای 

معلوم، به جلب نظر جوانان و مردان بپردازند، درست نیست که سوار دوچرخه شوند.

 هشدار کاخ سفید نسبت به پتانسیل نظامی 
ارتش روسیه

سخنگوی شورای امنیت کاخ سفید با استقبال از پیشــرفت های گزارش شده ارتش اوکراین در 
منطقه خارکیف از خبرنگاران خواست تا نسبت به پتانسیل نظامی روسیه هوشیار باشند.به نقل 
از خبرگزاری راشا تودی، جان کربی، ســخنگوی شورای امنیت کاخ ســفید به خبرنگاران گفت: 
واضح است که آنها هنوز ارتشی دارند که می تواند خسارات و تلفات زیادی وارد کند. با وجود تمام 
مشکالتی که روس ها ممکن اســت در اوکراین با آن مواجه شده باشــند، ارتش آنها هنوز بسیار 
بزرگ و بسیار قدرتمند است و والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه هنوز ظرفیت نظامی بسیار 
زیادی در اختیار دارد، نه فقط برای استفاده در اوکراین، بلکه به طور بالقوه در نقاط دیگر.نیروهای 
اوکراینی به تازگی به سمت مناطقی در شمال و شــرق خارکیف حرکت کردند و رییس جمهوری 
اوکراین ادعا کرد که نیروهایش 2000 کیلومتر مربع را تحت کنترل گرفته اند. مسکو هم مدعی شد 
که نیروهای روسی که قبال شهر مهم و اســتراتژیک »ایزیوم« را در اختیار داشتند، دوباره مستقر 

شده اند.
پیش از این جان کربی در برنامه صبح به خیر آمریکای شــبکه ای بی ســی ابراز اطمینان کرد که 
کی یف می تواند همین ســرعت عملیات هایش را حفظ کند. او خاطر نشــان کرد که آنها این ضد 
حمله ها را با دقت برنامه ریزی کرده اند.در همین حال اولگ استفانیشــینا، معاون نخست وزیر 
اوکراین روز سه شنبه به فرانس 2۴ گفت که عملیات خارکیف یک نقطه  عطف است، آن هم نه فقط 

در نبردی که از فوریه آغاز شده، بلکه در جنگی که از بهار 201۴ به راه افتاده است.  

انتقاد تند وزیر خارجه اوکراین از آلمان
»دمیتری کوله با« وزیر امور خارجه اوکراین روز سه شنبه برلین را به نادیده گرفتن درخواست های 
کی یف برای دریافت تانک های لئوپارد و خودروهای زرهی رزمی ماردر و ابراز نگرانی و بهانه تراشی 
صرف برای توجیه این اقدام، متهم کرده است.کوله هم زمان با ضدحمله گسترده نیروهای اوکراین 
در شرق و جنوب برای بازپس گیری سرزمین های در تصرف نیروهای روسیه، در پیامی توئیتری 
افزود: در حالی که اوکراین به این تانک ها و نفربرهای زرهی اکنون برای آزادســازی شهروندان و 
حفظ آنان از نسل کشی نیاز دارد، برلین تنها نشانه های ناامیدکننده می فرستد.وی با لحن تندی 
افزود: برلین حتی یک دلیل منطقی برای ارسال نکردن این تسلیحات نیاورده و تنها ابراز نگرانی و 
بهانه تراشی می کند. برلین از چه می ترسد که کی یف از آن نمی هراسد.به گزارش تارنمای پولیتیکو؛ 
برلین عرضه جنگ افزار را به کی یف پیش از تابستان با ارسال تانک ، ضدهوایی و توپخانه هویتزر، 
افزایش داد.کریستین المبرشــت، وزیر دفاع آلمان گفته است که برلین نیروهای اوکراین را برای 
عملیات مین زدایی آموزش می دهد و آلمان مذاکرات بسیار ملموسی با لهستان برای برپایی یک 
 مرکز تعمیر و نگهداری در شرق این کشور به منظور تعمیر سریع جنگ افزارهای ارسالی خود مانند

 هویتزر، دارد.
  

عقب نشینی اروپا از تعیین سقف قیمت برای گاز روسیه
روزنامــه گاردیــن انگلیــس فاش کــرد که بــه پیش نویــس ســندی از اتحادیه اروپا دســت 
یافته که نشــان می دهد ایــن اتحادیه از تعیین ســقف قیمت برای گاز روســیه عقب نشــینی 
کرده اســت.به نوشــته گاردین، پــس از اینکه هفته پیــش اعضــای اتحادیه اروپا نتوانســتند 
دربــاره اعمال محدودیــت بر صادرات گاز روســیه به توافق برســند، این ســند نشــان می دهد 
قــرار نیســت هیــچ محدودیتــی بــر قیمــت گاز روســیه و واردات آن اعمــال شــود و 
 در عوض بر اعمــال مالیات های ســنگین بر ســود »اضافی« شــرکت های انــرژی اروپا تاکید

 شده است.

خبر روز

واکنش واشنگتن به اخبار 
 برکناری نماینده  آمریکا 

در مذاکرات وین
ســخنگوی وزارت امــور خارجه آمریــکا در یک 
کنفرانس خبری به ســواالت خبرنگاران درباره 
آخرین وضعیت مذاکرات وین و دیگر مســائل 
مربوط به ایران پاسخ داد.وبگاه وزارت امور خارجه 
آمریکا نوشت: ند پرایس، سخنگوی وزارت امور 
خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری در پاسخ به 
این سوال که با توجه به اظهارات آنتونی بلینکن، 
وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر این که طبق پاسخ 
ایران به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای 
توافق هسته ای، احتمال توافق در مذاکرات وین 
کمتر شده است، آیا می تواند توضیح بیشتری در 
این باره ارائه بدهد  یا نه، گفت: ما واکنش خودمان 
را نسبت به آخرین پاسخ ایران ارائه داده ایم؛ اما 
قرار نیست به طور علنی و فراتر از آنچه درباره اش 
گفته ایم، جزییات بیشتری مطرح کنیم. مسلما، 
تازه ترین پاســخ ایران ما را در موقعیتی قرار نداد 
که توافق را نهایی کنیم.وی با ادعای این که پاسخ 
ایران از چند لحاظ، گامی به عقب بود، ادامه داد: 
برخی شکاف ها در هفته های اخیر بسته شده اند؛ 
اما برخی دیگــر به وضوح هنوز باقــی مانده اند.

پرایس ادامه داد: بحث اصلی ما این است که هنوز 
برای انجام دادن یک توافق کار از کار نگذشته و دیر 
نشده است. همان طور که بارها گفته ایم، تا زمانی 
که ما عقیده داریم بازگشتی دوجانبه به پای بندی 
به برجام در راستای منافع ملی آمریکا باشد، این 
هدف دیپلماتیک را همچنان دنبال خواهیم کرد. 
اظهارات پرایس در پی این مطرح می شــود که 
بلینکن اخیرا در جریان ســفر به مکزیک در یک 
کنفرانس خبری، با تالش برای مقصر جلوه دادن 
ایران، درباره روند احیای توافق هســته ای گفت: 
آن چه در مدت اخیر در پاسخ ایران به پیشنهاد ارائه 
شده از سوی اتحادیه اروپا]برای توافق در مذاکرات 
وین[ بوده ایم، به وضوح پسرفت است و چشم انداز 
توافق در بازه ای کوتاه مدت را غیرمحتمل می سازد.
بلینکن افزود: به نظر می رسد ایران یا نمی خواهد 
یا نمی تواند کاری که برای رسیدن به یک توافق الزم 
است را انجام دهد و آن ها همچنان به مطرح کردن 
مسائل خارج از چارچوب ادامه می دهند که انجام 

شدن توافق را غیرمحتمل تر می کند.

بین الملل عضو مجلس خبرگان: 

اگر خدای نکرده برای رهبر اتفاقی افتاد؛ رهبر بعدی باید در آستین باشد
به گزارش جماران ؛ آیت ا... طاهامحمدی گفت: همان روز اولی که آقای رییسی رای آورده بود، زنگ زدند به ما و گفتم اول آب و نان مردم را درست کنید و بعد انرژی 
هسته ای.آیت ا... غیاث الدین طاهامحمدی، عضو مجلس خبرگان رهبری در گفت وگویی به بیان نکاتی پیرامون دغدغه های مجلس خبرگان، توصیه به دولت 
سیزدهم و ... پرداخت. این عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش هایی از این مصاحبه گفته: رهبر معظم انقالب یک یا شاید دو بار فرمودند که اصل رسالت خبرگان 
رهبری، که یکی از بهترین برنامه های حضرت امام)ره( است، این است که خدای نکرده اگر برای رهبر اتفاقی افتاد رهبر بعدی را باید در آستین داشته باشند. کما 
اینکه سال 6۸ منافقین اعالم کردند که هر وقت رسانه ها بگویند خمینی از دنیا رفته، کد حمله به ایران است ولی خبرگان بی درنگ رهبر انقالب را تعیین کردند و امید 
دشمن به یأس و ناامیدی مبدل شد.ان شاء ا... امیدواریم که تا ظهور حضرت دوست، خداوند رهبری را در صحت و سالمت نگه دارد و حتی بعد از ظهور. ما که خبر 
نداریم، احیانا اگر اتفاقی افتاد، بزرگ ترین دغدغه خبرگان رهبری این است که در میان همه علمای امت، شایسته ترین از هر نظر را انتخاب کنند که کشتی انقالب 

در این دریای متالطم بدون سکاندار نماند.

عکس: فارس

سردار اســماعیل کوثری نماینده تهران در مجلس 
یازدهم در واکنش به حواشی پسر انسیه خزعلی، 
معاون رییس جمهوری به رویداد2۴ گفته: »اینطور 
نیســت که بگوییم هر کســی به خارج از کشــور 

مهاجرت می کند، حتما آقازاده است.«
نماینده تهران می گوید: علــت مهاجرت این افراد، 
پیشرفت کشور است تا در نهایت تجربه دانشمندان 
سراسر جهان با نخبگان کشور خودمان به اشتراک 
گذاشته شــود؛ اما برخی الکی این قضیه را بزرگ 
می کنند و در واقع به دنبال بزرگنمایی هستند. برخی 
دیگر هم خیال می کنند فقط فرزندان مسئوالن به 
خارج از کشور مهاجرت می کنند، باید بگویم این یک 

تصور بسیار اشتباهی  است.

سردار کوثری می گوید: درست است که تعدادی از 
فرزندان مســئوالن نیز به کشورهای دیگر مهاجرت 
کرده اند، اما باید بگویم که فرزندان بسیاری از مردم 
ایران که شغل پدران و مادران شان آزاد است هم به 
کشــورهای اروپایی و آمریکایی مهاجرت کرده اند 
و این فقط مختص به مسئوالن نیســت، بنابراین 
هر زمان که قانونی مبنی بر عدم مهاجرت فرزندان 
مسئوالن به کشورهای دیگر مصوب شد، آن موقع 
ایراد وارد اســت. این را قانون مشخص می کند که 
چه چیزی درست است چه چیزی غلط؛ نه اینکه هر 

کسی هر چیزی دلش خواست بگوید.
نماینده تهران با بیان اینکــه نباید به دلیل مهاجرت 
فرزندان مســئوالن، آن ها را زیر سوال ببریم، گفته: 

»یعنی چی که هر کسی اگر مســئولیتی پذیرفت 
بگوییم دیگر مهاجرت خانواده اش اشــتباه و غلط 
است؟! برخی مواقع فرزندان مسئوالن با موافقت 
پدر و مادرشان مهاجرت می کنند، برخی مواقع هم 
خودشــان تصمیم به مهاجــرت می گیرند! اینطور 
نباشــد که به خاطر اینکه فرزند یک مسئولی برای 
کسب علم مهاجرت کرده باشد، بیاییم آن مسئول 
را زیر ســوال ببریــم و بگوییــم که دیگــر این فرد 

خالفکارترین آدم جهان است!«

نماینده تهران در مجلس یازدهم:

علت مهاجرت فرزند مسئوالن پیشرفت کشور است

عکس روز  

حجاب وزیر زن 
 »بشار اسد« 

در تهران 
تصاویــری از نحوه پوشــش 
»لبانه مشوح« وزیر فرهنگ 
سوریه در سفر خود به ایران را 

می بینید.

رژیم  ساختگی  اسناد  ی  مبنا بر  ید  نبا ژانس  آ
صهیونیستی که با اهداف خاص سیاسی در اختیار 
آژانس قرار داده می شود، قضاوت و بر اساس 
آن ها اعالم نظر کند. این نوع قضاوت برخالف اصل 

بی طرفی و حرفه ای گری است
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رییس سازمان امور مالیاتی:

 دفعات کارت به کارت و مجموع مبلغ واریزی مورد رصد
 قرار می گیرد

رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ممکن است کسی از حســاب شخصی برای کارهای تجاری 
اســتفاده کند که دفعات کارت به کارت و مجموع مبلغ واریزی، مورد رصد قرار می گیرد.داوود منظور در 
همایش تبیین نظام پایانه های فروشــگاهی و سامانه مؤدیان برای شــرکت های پذیرنده در بورس و 
فرابورس اظهار کرد: بانک مرکزی نظارت های خود را گســترش داده است، از این رو اگر شخصی قصد 
استفاده تجاری از حسابی را دارد باید به سازمان مالیاتی اعالم کند.وی ادامه داد: ممکن است کسی از 
حساب شخصی برای کارهای تجاری استفاده کند که دفعات کارت به کارت و مجموع مبلغ واریزی، مورد 
رصد قرار می گیرد.رییس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه براساس رفتارهای فعاالن اقتصادی 
ضوابط را پیگیری می کنیم، گفت: هدف ما عدالت مالیاتی اســت.منظور با بیان اینکه قانون پایانه های 
فروشگاهی گسترده ترین نماد هوشمندسازی مالیاتی است، گفت: از روستا تا شهر از تولیدکننده تا فعاالن 
اقتصادی تمام مراحل را در سامانه انجام می دهند که این امر منجر به شفافیت و عدالت مالیاتی می شود 
و هر فردی به میزان کسب درآمد مالیات پرداخت می کند.همچنین پیش از این عباس مزیکی، مدیرکل 
امور مالیاتی استان اصفهان در گفت وگو با ایمنا، اظهار کرد: گردش دستگاه های پوز برای بررسی عملکرد 
فعاالن اقتصادی در محاسبه مالیات در نظر گرفته شد. با اجرای این طرح مشخص شد که گردش مالی 
واقعی فعاالن اقتصادی بیش از آنچه پیش از این محاسبه می شد، بوده است.وی افزود: برخی از اصناف 
بدون اطالع از این قانون از دستگاه های پوز برای عملیات هایی غیر از خریدوفروش استفاده می کردند. 

برای رسیدگی به اعتراض این دسته از فعاالن اقتصادی، در محاسبه ضریب سود، تخفیفاتی داده شد.
 

عضو علی البدل اتحادیه فروشندگان خودروی تهران:

مردم منتظر مجانی شدن خودرو پس از توافق برجام هستند!
عضو علی البدل اتحادیه فروشندگان خودروی تهران با بیان اینکه واردات می تواند تاثیراتی بر بازار 
خودرو ایران بگذارد، گفت: به نظر می رسد مردم منتظر مجانی شــدن خودرو پس از توافق برجام 
هســتند!مجتبی درخشــان در گفت وگو با ایمنا، اظهار کرد: بازار خودرو در یکی دو ماه اخیر با رکود 
جدی مواجه بوده و معامالت تقریبا متوقف بوده است. به نتیجه نرسیدن برجام یکی از دالیل رکود 
بازار خودرو اســت؛ همچنین فروش مستقیم خودرو توسط شــرکت های تولید کننده منجر شده 
معامله گران منتظر کاهش قیمت ها باشند این در حالی است که کاهش قیمت خودرو بعید است.

وی افزود: شرکت ها هر روز در حال افزایش قیمت خودرو هستند. قیمت جک اس ۵ پیش از عید، 
۹۰۰ میلیون تومان بود و اکنون به بیش از یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است. این در حالی 
است که تغییری در روند و هزینه های تولید این خودرو اتفاق نیفتاده است.عضو علی البدل اتحادیه 
فروشــندگان خودروی تهران با بیان اینکه واردات می تواند تاثیراتی بر بازار خودروی ایران بگذارد، 

خاطرنشان کرد: به نظر می رسد مردم منتظر مجانی شدن خودرو پس از توافق برجام هستند!

معاون سازمان صمت اصفهان مطرح کرد:

فروش کاال بدون کد رهگیری و شناسه ممنوع !
فروشندگان کاال تا ۱۵ مهر فرصت برای ثبت و دریافت کد شناسه کاال در جامع تجارت ثبت نام کنند.

معاون صنعت معدن و تجارت اصفهان گفت: فرصت تولیدکنندگان در این زمینه تا ۱۵ تیرماه بود و اکنون 
همه تولید کنندگان موظف به ثبت کاال های تولیدی شان در این سامانه و سپس فروش آن ها هستند.

عادل مرام افزود: بعد از ۱۵ مهر اگر فروشــندگان کاال های مشمول این دستورالعمل را بدون شناسه 
کاال در بازار بفروشند، برابر مقررات با آن ها به عنوان قاچاقچی کاال برخورد خواهد شد.وی گفت: این 

کاال ها شامل ۵۳ قلم لوازم یدکی خودرو در کنار باتری و فنر کمک خودرو و انواع لوازم خانگی است.

تشکیل200  پرونده تخلف واحدهای توزیع کننده روغن موتور در استان اصفهان اخبار
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت:حدود ۲۰۰ پرونده تخلف در بازدید از واحدهای توزیع کننده روغن موتور و تعویض روغنی ها در 
این استان تشکیل شده است.اکبر عادل مرام  اظهار داشت: نرخ درج شده بر روی روغن موتور مالک عرضه به مشتریان است و باید توسط واحدهای توزیع کننده 
رعایت شود.وی ادامه داد: واحدهای عرضه کننده مجاز نیستند قیمتی بیشتر از نرخی که روی بسته بندی روغن ها درج شده عرضه کنند در غیر این صورت با متخلفان 
برخورد قانونی خواهد شد.معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با بیان اینکه روغن خودرو بر اساس نرخ روز بازار تولید می شود و ارتباطی 
به ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد، اظهار داشت: کاالهایی که با نرخ قبلی تولید شده و در زمان حاضر در بازار و انبارها موجود هستند باید با قیمت قبلی عرضه شود و در صورتی که 
واحدی این روغن ها را با قیمت غیر از قیمت درج شده بر روی بسته بندی ها عرضه کنند، مرتکب تخلف شده است.وی اضافه کرد: شهروندان در صورت مشاهده 
تخلف از طریق ارتباط با سامانه ۱۲۴ گزارش تخلف را ارائه کنند تا بازرسان با متخلفان برخورد کنند.عادل مرام گفت: روغن موتور مورد نیاز استان اصفهان به طور عمده 
توسط چهار شرکت فعال در کشور تامین می شود که سه مورد از این شرکت ها خارج استان هستند و یک مورد در استان اصفهان فعال است و به طور قطع زمانی که 

تولید و تقاضا با هم همخوانی نداشته باشد، نابسامانی در بازار ایجاد می شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
اصفهان:

منبع آبی جدید در حوضه 
زاینده رود تامین می شود

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اصفهان 
گفت: بر اساس دستور رییس جمهور منبع آبی 
جدید در حوضــه زاینده رود تامین می شــود.

حسن ساسانی در دیدار با شماری از کشاورزان 
و حقابه داران شهرستان ورزنه اظهار کرد: دولت 
ســیزدهم و وزارت نیرو، شــخص وزیر نیرو، 
ریاســت حوضه آبریــز زاینده رود و اســتاندار 
اصفهان همه مصمم هستند که مشکالت حوضه 
زاینده رود را حل و فصل کنند.وی با بیان اینکه 
رییس جمهوری در سفر به اصفهان وعده دادند 
مشکالت این حوضه مرتفع شود، خاطرنشان 
کرد: در این راستا شرکت مدیریت منابع آب با 
مسئولیت آقای الماسوندی، رییس حوضه آبریز 
از منطقه از جمله شهرستان ورزنه بازدید کردند 
و مشاوری بســیار توانمند و فنی به نام مشاور 
جامع آب که تاکنون طرح های بزرگ آب شرب 
در استان های مختلف مانند خوزستان و غرب 
کشور را طراحی و اجرا کرده است، برای حوضه 
زاینده رود انتخاب شد.مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای اصفهان ادامه داد: با توجه به سوابق 
ارزنده ای که این مشاور داشت یک طرح بسیار 
جامع و کاملی را طی ســه ماه برای اصفهان و 
حوضه زاینــده رود طراحی کردند که مورد تایید 
رییس جمهور و وزیر نیرو قرار گرفت و تصویب 
شد.ساسانی با اشاره به اینکه ما در حوضه آبریز 
زاینده رود با دو مسئله مهم مدیریت مصرف و 
مدیریت منابع رو به رو هســتیم، تصریح کرد: 
تردیدی نیست که منابع آب در این حوضه آبریز 
به دلیل بارگذاری های سال های گذشته بسیار 
کم اســت و از ســوی دیگر اجرای پروژه هایی 
مانند احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، 
مســدود کردن چاه ها و نصــب کنتور حجمی 
هوشمند به تنهایی به نجات این حوضه کمک 
نمی کنــد و الزامًا باید منابــع آب جدید انتقال 
شود.وی ابراز داشت: نوید می دهم که مطالعات 
این طرح انجام شــده و حداکثر تا ســه سال 
آینده پروژه انتقال انجام خواهد شد تا بخشی 

از کمبود های حوضه زاینده رود جبران شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
گفت: شرکت های دانش بنیان فعال در سطح استان 
اصفهــان برای رفع مشــکالت صنایــع و واحدهای 
تولیدی اعــالم آمادگی کــرده اند.امیررضا نقش در 
گفت و گو با خبرنگار بــازار یکی از مهم ترین ضرورت 
های کشور را توســعه فناوری های نوین و استفاده 
آنها در صنعت و حتی زندگی روزمره دانست و اظهار 
داشت: الزم اســت صاحبان صنایع و فعاالن در این 
حوزه همزمان با پیشــرفت فناوری در جهان خود را 
به به تکنولوژی روز دنیا مجهز کنند.وی با بیان اینکه 

این امر باعث افزایش بهره وری در صنعت و افزایش 
کارایی می شود، ابراز داشت: در بازار کنونی نباید از رقبا 
عقب ماند و از این رو باید مولفه های رقابت پذیری 
را در تولیدات و صنایع خود بهبود ببخشــیم.معاون 
هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره 
به فرمایشات رهبر معظم انقالب در حمایت از شرکت 
های فناور و دانش بنیان تصریح کرد: این موضوع هم 
باعث رونق اقتصادی و هم افزایش اشتغال از یک سو 
و از طرف دیگر باعث افزایش فرآیند تجاری ســازی 
دانش و فناوری می شود.وی با اشاره به ظرفیت های 
استان اصفهان در برخورداری از یک زیست بوم فعال 
گفت: در استان اصفهان زمینه و ظرفیت مطلوبی برای 

توسعه فناوری وجود دارد ولی این حلقه های زنجیر 
در زمینه محصوالت دانش بنیان و فناور باید با همدیگر 
متصل شــوند.نقش با بیان اینکه در استان اصفهان 
بیش از ۷۰۰ شــرکت دانش بنیان وجود دارد، افزود: 
در این بین ۷۰ واحد تولیدی دانش بنیان در شهرک 
های صنعتی استان وجود دارد که این نشان از ظرفیت 
های استان اصفهان برای فعالیت شرکت های دانش 
بنیان است.وی استان اصفهان را با وجود بیش از ۱۰ 
هزار واحد تولیدی و صنعتی یکی از قطب های اصلی 
صنعت در کشور دانست و تاکید کرد: با حمایت های 
الزم می توان ظرفیت های موجود در این واحدهای 

تولیدی را در حوزه دانش بنیان فعال کرد.

معاون استاندار مطرح کرد:

آمادگی شرکت های دانش بنیان اصفهان برای رفع 
مشکالت واحدهای تولیدی

برداشت »بادام 
زمینی« در گیالن

آستانه اشرفیه به دلیل داشتن خاک 
حاصلخیز آبرفتی رودخانه سپیدرود 
مهم ترین قطــب تولید بادام زمینی 
کشور است.در این شهرستان به طور 
میانگین در هر هکتار سطح زیر کشت 
بادام زمینی حدود شــش و نیم تن 
پیله تر بادام زمینی به دست می آید 
که از این میزان نیز حدود ۴ تن دانه 

بادام زمینی حاصل می شود.

عکس روز
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رزق شیرین ورزنه ای ها از آب های شور
شهرستان ورزنه رتبه اول استان اصفهان را در تولید و پرورش ماهی قزل آال در آب های شور دارد.

رییس جهاد کشاورزی ورزنه با اشــاره به اینکه شــوری آب در منطقه ورزنه ۲۳ هزار است، گفت: 
پرورش دهندگان ماهی در شهرســتان ورزنه ســاالنه بیش از ۴ هزار تن ماهی قزل آال در آب های 
شور تولید و روانه بازار می کنند.حسن احمدی شاپورآبادی افزود: بعد از خشک شدن زاینده رود و 
بیکاری کشاورزان شرق استان، تعدادی از کشاورزان به پرورش ماهی قزل آال با آب شور مشغول 
شده اند.وی گفت: در حال حاضر در این شهرســتان بیش از ۳۰۰ استخر پرورش ماهی وجود دارد 
و برای ۹۰۰ نفر به صورت مستقیم و بیش از هزار نفر غیر مستقیم اشتغال ایجاد شده است.رییس 
جهاد کشــاورزی ورزنه افزود: متاسفانه تولیدکنندگان ماهی مشــکالت زیادی دارند، که از جمله 
می توان به صادر نشدن مجوز های الزم از سوی سازمان آب و نداشتن سرد خانه و بسته بندی توزیع 
ماهی اشاره کرد.احمدی شــاپورآبادی گفت: از طرفی تولیدکنندگان نیاز به تسهیالت برای سرمایه 
در گردش دارند که شیالت در این زمینه کارت با اعتبار ۲۰۰ میلیون تومان صادر کرده است، اما برای 
دریافت این تسهیالت باید مجوز داشته باشند.وی افزود: در راستای حمایت از تولید کنندگان ماهی 
در این شهرستان یک شــرکت آبزی پروری اختصاصی تاسیس شــد که مشکالت تولیدکنندگان 

ماهی ورزنه را پیگیری کند.
 

رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان شاهین شهر و میمه خبرداد:

محور روستایی پرتردد؛ اما بدون روشنایی و عالئم ترافیکی
جاده شهید محمد طا ها اقدامی، نقطه اتصال دو شهر و شش روستا بدون روشنایی و عالئم ترافیکی 
است.رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان شاهین شهر و میمه گفت: محور شهید 
محمد طا ها اقدامی، یک هزار و ۲۰۰ متر طول دارد که مقداری از این محور در حوزه خدمات شهری 
میمه واقع شده و پایه های روشنایی این محور توسط اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان 
میمه و شاهین شهر تامین و تحویل شهرداری میمه شده است.داریوش مرادی افزود: محور شهید 
محمد طا ها اقدامی، یک محور روستایی است؛ اما در این محور تردد های شدیدی وجود دارد و طرح 
روشنایی به دهیار میمه گفته شده، اما مشکل اصلی آزاد سازی محور است که قرار بود بخشداری و 
دهیاری میمه محور را آزادسازی کنند و بعد از آزادسازی تحویل اداره راهداری دهند تا اداره راهداری 
و حمل و نقل جاده ای شهرستان شاهین شهر و میمه بتواند پروژه روشنایی را اجرا کند.مرادی عنوان 
کرد: تا زمانی که موضوع آزادسازی حریم و تملک زمین برای احداث میدان و تعریض جاده توسط 
دهیاری و بخشداری میمه انجام نشود، اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان شاهین شهر 
و میمه نمی تواند اقدامی انجام دهد.وی تصریح کرد: قرار بود برای بحث روشنایی این محور اداره 
راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان شاهین شهر و میمه پایه های روشنایی را تحویل شهرداری 

میمه بدهد و شهرداری میمه طبق صورت جلسه و جلساتی که انجام شده اقدام کند.
 

مدیر شعب بانک کشاورزی استان اصفهان خبر داد:

پرداخت تسهیالت بانکی به مشتریان بدهکار
مدیر شعب بانک کشاورزی استان اصفهان از مساعدت بانک کشاورزی اصفهان با بدهکاران خبر 
داد.رضا جمشیدیان شرایط بهره مندی از مساعدت بانک کشاورزی اصفهان با بدهکاران را اعالم کرد.

وی افزود: در صورتی که مشتری بدهکار نسبت به پرداخت و تسویه نقدی بدهی خود اقدام کند و دارای 
میانگین حساب باشد، تا صددرصد تسهیالت قبلی و چنان چه فاقد میانگین حساب باشد تا ۸۰ درصد 
تسهیالت قبلی را می تواند تسهیالت جدید دریافت کند.مدیر شعب بانک کشاورزی استان اصفهان 
گفت: مساعدت دیگر بانک با بدهکاران، بخشودگی جرائم دیرکرد بدهی افراد براساس مقررات جاری 
بانک است.جمشیدیان تصریح کرد: همه بدهکاران بانک کشاورزی فقط تا پایان مهرماه سال جاری 

مهلت دارند تا با مراجعه به شعب این بانک از این فرصت استثنایی بهره مند شوند.

با مسئولان

رییس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان می گوید پس از اعالم 
ممنوعیت واردات ، گوشی های باالی ۶۰۰ دالری که از قبل وارد شده بود با افزایش قیمت مواجه شده اند؛

بازار موبایل روی سیگنال گرانی

ایمنا اوایل اردیبهشت ماه امسال بود که با اعالم قرارگیری 
گوشی های برند اپل در فهرســت کاالهای لوکس، 
تعرفه واردات آن به ردیف کاالیی ۲۷ انتقال یافت و این کاال از دایره دریافت 
ارز نیمایی خارج و درنتیجه واردات آن متوقف شد؛ تصمیمی که باعث شد از 
همان زمان برخی از فروشندگان، عرضه آیفون را متوقف و عده ای دیگر هم 
افزایش قیمت قابل توجهی را بر گوشی های موجود خود اعمال کنند.این در 
حالی است که تجربه این گرانی، تنها شــامل حال آیفون نشد، بلکه دیگر 
برندها نیز مشمول افزایش قیمت شدند. گفتنی است قبل از اجرای قانون 
مذکور و تاثیر آن بر افزایش قیمت گوشی، گرانی دالر، افزایش نرخ را در همه 
کاالها رقم زده بود و از طرفی هم اجرای طرح رجیستری، عاملی برای گران 
شــدن بیش از نرخ واقعی شــده بود؛ اما ممنوعیت واردات این کاال نیز به 

گرانی های بیشتر دامن زد.

چرا واردات اپل ممنوع شد؟
اکنون پرسش آن اســت که دالیل ممنوعیت واردات آیفون است؟ پرسش 
دیگر آن که پیامدهای این تصمیم چیست؟بنابر گفته مسئوالن، با توجه به 
تشــدید تحریم ها و کمبود منابع ارزی، ضرورتی نسبت به واردات کاالهای 
لوکس و صرف منابع ارزی برای آن ها نیست. با این اوصاف بود که تصمیم 
گرفته شد از واردات گوشــی های باالی ۶۰۰ دالر، ممانعت به عمل آید تا در 

منابع ارزی صرفه جویی شود.اما این تصمیمی که به صرفه به نظر می رسید 
از همان آغاز آسیب هایی را به جای گذاشت که هدف اصلی سیاست گذار آن 
را زیر سوال برد. در واقع با ممنوعیت ورود هر کاال، تقاضا برای کاالهای دیگر 
افزایش پیدا می کند که در نهایت آن کاالها گران تر می شوند. از طرفی دیگر، 
عده ای اقدام به واردات مسافری آیفون کردند که این اقدام هم، مترادف با 
صرف منابع ارزی برای واردات این برند است، به طوری که آمارهای سامانه 
همتا نشان می دهد از فروردین ماه تا مردادماه سال جاری، واردات گوشی 
آیفون از طریق مســافران افزایش پیدا کرده و به بیش از ســه برابر رسیده 
است.در این خصوص علیرضا مقدسی، رییس کل گمرک ایران گفته است 
که در چهار ماهه ابتدایی امسال ۱۶۶ هزار دستگاه تلفن همراه به ارزش ۱۹۸ 
میلیون دالر وارد کشور شد که آیفون بین آن ها نیست.این آمار حاکی از سوق 
مصرف کنندگان آیفون به جایگزینی سایر برندهاست، به این ترتیب نه تنها 
صرفه جویی ارزی رخ نداده بلکه میزان حجم واردات گوشــی ها و برندهای 
دیگر نیز افزایش یافته اســت.اما عده ای دیگر هم اجرای چنین طرحی را 
بی اعتنایی به نیاز و عالقه های مردم یک جامعه قلمداد کرده اند، چه بســا 
محصول باکیفیتی مانند اپل طرفدارانی دارد که ممنوعیت واردات آن به معنای 
محرومیت این افراد از وجود چنین برندی است. موضوع دیگر رجیستری آن 
گوشی هایی است که به طور مسافری وارد کشور می شوند. تکلیف آن ها چه 
می شود؟ آیا  برای گوشی های مسافری هم امکان رجیستری وجود خواهد 

داشت؟موضوع مهم تر آن است که درگذشــته ای نه چندان دور بازار موبایل 
کشور، به شدت درگیر گوشــی های قاچاق شده بود که با اجرای رجیستری 
این بازار در حال سامان گرفتن بود. اما چنین ممنوعیت هایی احتمال واردات 
گوشی از روش هایی غیرقانونی را افزایش داده و در نهایت متضرر اصلی، افراد 
ناآگاهی هستند که بدون اطالع از قوانین، این برندها را خریداری می کنند.

پیامد دیگر، گرانی دیگر برندهای موبایل و آیفون هایی است که قبل از اعالم 
ممنوعیت وارد بازار شــده بودند، درحالی که دولت باید شرایط ارزان تر شدن 
کاالها را فراهم کند با این گونه قوانین موجب افسارگسیختگی قیمت ها شده 
است. مورد دیگر تکلیف خدمات پس از فروش اپل هایی است که به دست 

مردم رسیده و یا قبل از ممنوعیت وارد کشور شده بودند.

گوشی بدون رجیستری قابلیت استفاده ندارد
در این خصوص حســن میرشمشــیری، رییس اتحادیه فروشــندگان و 
تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان در ارتبــاط با ممنوعیت واردات 
گوشی های آیفون به خبرنگار ایمنا می گوید: فعال واردات گوشی های باالی 
۶۰۰ دالر ممنوع است و شبکه توزیع اجازه واردات و فروش این برند را ندارد. 
البته به طورمستقیم حرفی از ممنوعیت نیســت؛ اما زمانی که ارزی به این 
گوشی ها تخصیص نمی گیرد به معنای ممنوع بودن است.وی اضافه می کند: 
اگر عرضه ای هم در این زمینه انجام می گیــرد، مربوط به واردات کاالهایی 
اســت که تا قبل از اعالم این قانون انجام گرفته بود. اما آن آیفون هایی هم 
که در این زمان، از طریق مسافران وارد می شود به این صورت است که هر 
مسافری با مجوز واردات، فقط امکان ورود یک گوشی باالی ۶۰۰ دالر را دارد. 
در غیر این صورت مجاز نیســت چون تعداد بیشتر، جنبه تجاری می گیرد.
رییس اتحادیه فروشــندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان 
خاطرنشان می کند: برای دریافت رجیستری، مسافر در بدو ورود به فرودگاه 
اظهار می کند که این کاال را وارد کرده است تا سریال کاال در سامانه گمرک ثبت 
شود و مراحل رجیستری به انجام رسد، در غیر این صورت با خروج از گمرک، 
امکان رجیستری وجود نخواهد داشت.میرشمشیری یادآور می شود: بر این 
اساس، قاچاق چنین کاالهایی هم بدون معنا خواهد بود زیرا زمانی که گوشی 
از راه های غیرقانونی وارد شود و در گمرک اظهار نشود امکان رجیستری آن 
هم وجود ندارد و عمال این کاال بدون استفاده می ماند.وی در رابطه با تاثیر 
ممنوعیت واردات آیفون بر قیمت های این بازار اظهار می کند: پس از اعالم 
ممنوعیت واردات تاکنون، گوشی های باالی ۶۰۰ دالری که از قبل وارد شده بود 
با افزایش قیمت مواجه شده اند.رییس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان 
تلفن ثابت و همراه اصفهان، درمورد خدمات پس از فروش آیفون هایی که 
از قبل وارد بازار شده اند، می گوید: از آنجا که این گوشی ها دارای کد هستند، 
طبق مصوبه سازمان حمایت از مصرف کننده، شــرکت ها ملزم به ارائه ۱۸ 
ماه خدمات پس از فروش برای آن ها می شوند.میرشمشیری در رابطه با 
گوشی هایی که وارد گمرک شــده بودند و با اعالم قانون ممنوعیت واردات، 
اجازه ورود نیافتند تصریح می کند: معموال چنین اجناســی سریع به مبدأ 
بازگشت داده می شوند زیرا گوشی از کاالهایی است که باگذشت مدت زمانی، 
مدل آن ها قدیمی شده و بر قیمت شــان تاثیرگذار است بنابراین قابلیت 

نگهداری نداشته و به کشور مبدأ بازگشت داده می شود.
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کم کم به آغاز فصل سرد سال نزدیک می شویم؛ به شش ماهه دوم که هوا قرار است خنک تر شود  و طبیعتا مسافرت به نواحی گرم تر هم امکان پذیر 
است. در این شماره به »خور و بیابانک« یکی از زیباترین و خاص ترین شهرهای استان اصفهان می رویم. 

خور، شهری از توابع بخش مرکزی خور و بیابانک، واقع در استان اصفهان است. هنوز متاسفانه قدمت تاریخی دقیق این شهر مشخص نیست؛ اما قدمت آن را به 
قرن پنجم هجری قمری نسبت می دهند. در این شهر  مکان های دیدنی متعددی انتظار شما را می کشند. از آثار تاریخی گرفته تا مناظردیدنی طبیعی در این منطقه 

حضور دارند. 

آبشار نمکی و دهکده گردشگری پتاس
آبشار نمکی یکی از منحصر به فردترین جاهای دیدنی خور محسوب می شود. این آبشار ۲۵ متر ارتفاع دارد و در شمال مجتمع معدنی پتاس قرار گرفته و اولین آبشار 
نمکی در تمام جهان است. به همین خاطر شهرت بسیاری دارد. شاید برای تان جالب باشد که چطور در مناطق کویری یک آبشار، می تواند وجود داشته باشد؟ برای 
درک این مسئله، باید تفاوت بین بیابان و کویر را بدانید. بیابان به مناطقی گفته می شود که بارش باران در آن به کمترین میزان در دنیا می رسد. به همین خاطر در مناطق 
بیابانی، خبری از پوشش گیاهی انبوه و پویا نیست. این در حالی است که کویر به مناطقی با خاک رسی و نمکی گفته می شود. بسیاری از محققان بر این باور هستند 
که مناطق کویری در حقیقت زیر اقیانوس یا دریا قرار داشتند، به همین خاطر خاکی بسیار شور دارند. در مناطق کویری می توانید شاهد منابع بسیاری نمک باشید.

بد نیست بدانید حتی در کویرها نیز بارندگی رخ می دهد. اتفاقا بارش های کویری بسیار شدت دارند. از ترکیب آب باران با خاک شور، مناظری همانند دریاچه نمک 
و یا آبشار نمک به وجود می آید. این آبشار از دور شبیه به یک دیوار پنبه ای و سفید است. ظاهر عجیب این آبشار باعث شده تا گردشگران بسیاری همه ساله از آن 
دیدن کنند. بد نیست بدانید در کنار این آبشار سنگی، یک دهکده گردشگری با نام »پتیاس« نیز بنا شده است. در این دهکده گردشگری، ویالهایی اختصاصی به 
سبک بوم گردی و سازگار با اکوسیستم در نظر گرفته شده است. اقامت در این ویال می تواند بسیار هیجان انگیز باشد. به عالوه اینکه وجود نمک فراوان در منطقه به 

دفع انواع عفونت در بدن کمک می کند.

دریاچه نمک خور
زمانی که صحبت از دریاچه نمک به میان می آید، همه ما فقط به یاد دریاچه ارومیه یا دریاچه نمک قم می افتیم. این در حالی است که دریاچه نمک خور نیز یکی 
از بزرگ ترین دریاچه های نمک در تمام کشور اســت. این دریاچه را با عنوان دریاچه نمک کویر مصر نیز می شناسند. بد نیست بدانید این دریاچه جزو مهم ترین 
منابع تامین ماده معدنی »پتاس« در دنیاست. پتاس، گونه ای نمک معدنی به حساب می آید. این نمک حاوی اکسید پتاسیم در حالت محلول آب است. تولید و 
ظرفیت جهانی بهره برداری پتاس در جهان محدودیت فراوانی دارد. با وجود این، دریاچه نمک خور منبعی بزرگ و عالی برای برداشت این ماده معدنی مفید است.

از اهمیت اقتصادی و معدنی این دریاچه که بگذریم، باید درباره زیبایی طبیعی آن صحبت کنیم. این دریاچه تصویری خاص از طبیعت را به ما عرضه می کند. طبیعت 
ایران تنوع بسیاری دارد. هر بخش طبیعت آن خاص و منحصر به فرد است. در هر بخش، به نوعی خاص شیفته طبیعت می شوید. زمانی که به دریاچه نمک خور نگاه 
می کنید، احساس خواهید کرد که در خواب و خیال به سر می برید. تصور کنید در میان مناطق کویری، ناگهان با دریاچه ای رو به رو خواهید شد که با تمام دریاچه هایی 
که تا کنون دیده اید، تفاوت دارد.ظاهر این دریاچه شاید شما را به یاد فیلم های سبک آخرالزمان بیندازد. با وجود آنکه نام این منطقه دریاچه است؛ اما عمق بسیار 
کمی دارد. خشکی با اشکال چند ضلعی منظم بر روی آب خودنمایی می کنند. هنگام غروب آفتاب، دشتی وسیع با اشکالی عجیب، غروب را در خود بازتاب می دهد. 

تماشای این لحظه رویایی برای شما خاطره ای فراموش نشدنی خواهد بود.

روستای گرمه
گرمه یکی از جذاب ترین جاهای دیدنی خور به حساب می آید. خب در وهله اول اینکه باید بدانید هوای این روستا واقعا گرم است! پس بهتر است فقط شش ماه دوم 
سال را برای بازدید خود انتخاب کنید. زمانی که در شهرهای بزرگ همانند تهران حضور داشته باشید، تقریبا به زندگی شهری عادت می کنید. به حدی زندگی شهری 
برای شما معمولی می شود که تصور می کنید همه ایران به همین شکل زندگی می کنند. این در حالی است که بسیاری از روستاهای کشور هنوز هم به همان سبک و 

سیاق قدیمی مشغول گذران زندگی خود هستند. روستای گرمه همان جایی است که مشابه آن را فقط در فیلم های تاریخی دیده اید.
خانه های روستای گرمه همگی از کاهگل و چوب ساخته شده اند. مردم روستایی به مشاغل سنتی خود همانند کشاورزی و دامداری مشغول هستند. روستای گرمه 
در حاشیه کویر قرار دارد. بد نیست بدانید هوا در این منطقه به حدی گرم می شود که فقط امکان نگهداری از احشامی مقاوم همانند شتر و نوعی بز گرمسیری وجود 

دارد. بیشتر مردم این روستا ساربان هستند و شتر پرورش می دهند. برخی دیگر در زمین های محدود زراعی، مشغول کشاورزی هستند.
متاسفانه بخش بسیاری از جمعیت این روستا به شهرهای اطراف کوچ کرده اند؛ اما هنوز هم مردم محلی و قدیمی خانه های خود را رها نکرده اند. با اقامت در خانه های 
روستایی گرمه، می توانید بوم گردی در کویر را به خوبی تجربه کنید. در بخشی از این روستا، منابع آب کافی وجود دارد. در کنار آن می توانید شاهد نخلستان هایی پهناور 
و سرسبز باشید. زمانی که از تصاویر هوایی به این منطقه نگاه کنید، انگار که نگینی سبز در مناطق گرم کویری وجود دارد. در ضمن اگر فصل مناسب را برای سفر خود 

انتخاب کنید، می توانید خرماهایی بسیار عالی و لذیذ را تهیه کنید.

روستای بیاضه
روستای بیاضه در ۵۳ کیلومتری جنوب شرق خور و بیابانک قرار دارد. این روستا یکی دیگر از جاهای دیدنی خور به حساب می آید. بد نیست بدانید روستای بیاضه را 
بسیاری به عنوان زیباترین روستای کویری ایران می شناسند. این روستا نیز همانند گرمه، در مناطق کویری قرار دارد. اگر قصد کویرگردی در نزدیکی بیابان های خور 
را دارید، می توانید سری به روستای بیاضه نیز بزنید. جمعیت این روستا به حدود ۲۰۰۰ نفر می رسد. مردم روستای بیاضه بسیار خون گرم و دوست داشتنی هستند. 
روستای بیاضه هنوز هم سبک سنتی خانه های خود را حفظ کرده است. خانه های این روستا بیشتر شبیه به موزه های مردم شناسی مناطق کویری هستند. همه 
خانه ها از کاهگل و چوب درست شده اند. حتی در درب و پنجره  این خانه ها هم خبری از آهن نیست. زمانی که وارد بافت روستایی می شوید، بوی کاهگل و چوب به 
مشام شما می رسد.مردم این روستا ارتباط خاصی با شهر ندارند. آن ها یک اجتماع کوچک برای خود تشکیل داده اند و مشغول زندگی هستند. بیشتر مردم به شغل 
دامداری و زراعت مشغول هستند. البته دامداری و زراعت در مناطق کویری با سایر مناطق ایران تفاوت دارد. احشام بسیار کمی هستند که طاقت گرمای شدید کویر 
و روستای بیاضه را دارند. پس فقط پرورش شتر و همچنین بزهای گرمسیری در این منطقه امکان پذیر است. همچنین تنها گیاهی که در این منطقه به خوبی رشد 

می کند، درخت نخل است. به همین خاطر می توانیم شاهد نخلستان هایی بی بدیل در این روستا باشیم.
مردم منطقه مایحتاج زندگی  را خودشان تامین می کنند. در هر خانه این روستا، یک تنور نانوایی به چشم می خورد. هنگام صبح، عطر بی نظیر نان تازه در فضای روستا 

می پیچد. با اقامت در خانه های روستایی این منطقه، می توانید حسی بی نظیر را تجربه کنید.

مسجد جامع بیاضه
در دل این روستا، مسجدی تاریخی و تماشایی به چشم می خورد. مسجد جامع بیاضه قدمتی ۱۰۰۰ ساله دارد. بد نیست بدانید این مسجد تماشایی، در فهرست آثار 
ملی ایران نیز قرار دارد. نکته جالب اینجاست که مسجد جامع بیاضه از نظر ظاهری کامال با بافت روستایی بیاضه هماهنگ است. در ساخت این مسجد هم فقط از 
کاهگل و چوب استفاده کرده اند. فضای داخلی این مسجد بسیار تماشایی و باصفاست. در حقیقت با ورود به این مسجد، احساس خوبی به شما دست می دهد. بد 
نیست بدانید با وجود آنکه قدمت این مسجد به حدود ۱۰۰۰ سال پیش باز می گردد؛ اما بخش هایی از آن در ادوار مختلف ساخته شده است. بر اساس نظر کارشناسان، 

بخش بسیاری از این مسجد در دوران صفویه ساخته شد و یا آنکه آن را بازسازی کرده اند.
در شهرهای مختلف ایران، مساجد تاریخی متعددی وجود دارند. شاید از نظر ظاهری، تمامی این مساجد شباهت بسیاری با هم داشته باشند؛ اما مسجد جامع 
بیاضه اصال  اینطور نیست. همین مسئله باعث شده تا گردشگران بسیاری که به آثار تاریخی عالقه مند هستند، از این مسجد دیدن کنند. حتی از نظر هنر معماری و 

بومی سازی نیز این مسجد اهمیت بسیاری دارد. خوشبختانه این مسجد در طول تاریخ آسیب بسیار کمی دیده است.

ارگ بیاضه
روستای بیاضه را می توان یکی از قدیمی ترین روستاهای خور دانست. پس در میان جاهای دیدنی خور، باید حتما سری به این روستا بزنید. در دل این روستای 
تاریخی و تماشایی، عالوه بر مسجد تاریخی، ارگی باستانی نیز وجود دارد. ارگ بیاضه یا همان قلعه بیاضه، یکی از قدیمی ترین ابنیه تاریخی این روستا به حساب 
می آید. متاسفانه اطالعاتی از تاریخ دقیق ساخت این ارگ یا بانی آن وجود ندارد. به صورت کلی می توان قدمت این ارگ تماشایی را بین ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ سال تخمین زد. 
ارگ بیاضه به صورت کامل از چوب، سنگ و کاهگل ساخته شده است. این ارگ چند طبقه دارد و دورتادور آن را خندق کشیده اند. برخی مورخان بر این باور هستند که 

این ارگ در دوران ساسانیان بنا شده است. البته نکته جالب اینجاست که ارگ بیاضه حتی در دوران پس از اسالم نیز مورد استفاده قرار می گرفت.
این ارگ تاریخی به مدت قرن های متوالی، مکانی امن برای زندگی مردم منطقه به حساب می آمد. حتی در دوران اسماعیلیه نیز از این ارگ به عنوان پایگاه دفاعی 
طرفداران حسن صباح استفاده می کردند. در این ارگ چندین و چند بخش مختلف تعبیه شده است . در حقیقت این ارگ را می توان در کنار ارگ بم و مورچه خورت، 
یکی دیگر از بزرگ ترین ارگ های خشتی ایران دانست. بد نیست بدانید تا همین چند سال پیش، از این ارگ برای نگهداری انبار، آذوقه و اموال مهم مردم روستای 
بیاضه استفاده می شد. متاسفانه بخش های مختلف این ارگ آسیب فراوانی دیده است. با وجود این هنوز هم می توانید از بخش هایی سالم آن دیدن کنید و از هنر 

معماری ایرانیان باستان لذت ببرید.
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مفاد آراء
6/177 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 

و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شماره 992 مورخ 1401/4/4 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی، خانم عادله مهدی خشــوئی 
فرزند موســی  به شناســنامه شــماره 1185 صادره از اصفهان در يک باب خانه نظر به 
اينکه طبق گزارش ثبت محل، شــماره پالک ثبتی و مســاحت ملک مــورد تقاضا در 
وضع موجود با رای شــماره 19261 مورخ 1394/11/18 تفاوت دارد و اشــتباه  ناشی از 
نقشــه برداری پالک بوده، ملک مورد تقاضا در محدوده پــالک 3065 واقع بوده که در 
متن رای مذکور، پالک 3056  قيد گرديده اســت که صحيــح آن،  پالک 3065 اصلی 
می باشد و حدود اربعه: شــمااًل به طول 8/25 متر ديوار به ديوار پالک 3065/4 ، شرقًا: 
در دو قسمت به طور شکســته به طول های 4/34 متر و 2/65 متر ديوار و درب است به 
کوچه، جنوبًا: به طول 8/30 متر درب و ديواری اســت به معبر، غربًا:  به طول 6/86 متر 
ديوار به ديوار پالک 3065/9 و مســاحت ملــک مزبور از 56 متر مربع بــه 58/35 متر 
 مربع اصالح می يابد، رای صادره قبلــی با رعايت اصالحات فوق قابل اجرا می باشــد. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در يک نوبت آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص 
نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاريخ انتشار 
اين آگهی به مدت يک ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم   و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. 
بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/09
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/24

م الف: 1372526  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

6/178 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شــماره 1316 مورخ 1401/4/30 هيات اول موضــوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای داود زمانی به 

شناسنامه شــماره 2365 کدملی 6299403829 صادره فرزند علی  بر سه دانگ مشاع از 
ششدانگ يکباب خانه  به مساحت 127/93 متر مربع مفروزی از پالک شماره 68 فرعی 
از 2954 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت 

رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است. 
- برابر رای شــماره 1317 مورخ 1401/4/30 هيات اول موضــوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت خانم صبا بابائی منجزی  به 
شناسنامه شماره 49728 کدملی 1750488795 صادره مسجد سليمان فرزند محمد   بر 
يک دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه  به مساحت 127/93 متر مربع مفروزی از پالک 
شماره 68 فرعی از 2954 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 

در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است. 
- برابر رای شــماره 1318 مورخ 1401/4/30 هيات اول موضــوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
 ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت آقای صادق زمانی
 امام قيسی به شناسنامه شماره 13 کدملی 6299720565  صادره فرزند علی   بر دو دانگ 
مشاع از ششدانگ يکباب خانه  به مساحت 127/93 متر مربع مفروزی از پالک شماره 68 
فرعی از 2954 اصلی واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای 

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

سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/09
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/24

م الف: 1373769  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

6/179 شماره نامه : 140185602024006712-1401/06/20 نظر به اينکه به موجب 
رای شماره 140160302024000282 مورخ 1401/01/28 هيات قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی ششــدانگ يکباب ساختمان به 

مســاحت 103/03 متر مربع تحت شــماره 734 فرعی  از 4786  اصلی  واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان در مالکيت آقای حشــمت اله عابدی درچه فرزند شکراله مستقر گرديد 
 و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحديد حدود می باشــد لذا به استناد تبصره ذيل ماده 13 قانون 
فوق الذکــر و  طبــق تقاضای مالک تحديــد حدود ملــک مرقوم در روز شــنبه مورخ 
1401/07/23 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب اين آگهی 
به کليه مالکين و مجاورين اعالم می گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند و 
اعتراضات مالکين و مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس 
تحديد حدود و فقط تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 86  آئين نامه قانون 
ثبت بايد از تاريخ تســليم اعتراض به اين اداره، ظرف يک ماه دادخواست خود را به مرجع 
ذيصالح قضائی تسليم و گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين واحد ثبتی ارائه نمايد، 
درغير اين صورت متقاضی ثبت يا نماينده قانونی وی می تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه و 
گواهی عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد و اداره ثبت بدون توجه 
 به اعتراض عمليات ثبتی را با رعايت مقررات ادامه ميدهد. تاريخ انتشــار: 1401/06/24 

 م الف: 1379886 شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

6/180 شــماره نامه: 140185602024006131- 1401/06/08  نظر به اينکه ســند 
مالکيت شش دانگ پالک ثبتی شــماره 4366 فرعی از 4999  اصلی واقع در بخش پنج 
اصفهان ذيل ثبت 74600 در صفحه 244 دفتر امالک جلد 445  به نام سام  آبادانی شريف 
آبادی تحت شماره چاپی 327061  ثبت و صادر و تسليم گرديده است سپس نامبرده با ارائه 
درخواست کتبی به شماره وارده 7843 مورخ 1401/06/08 به انضمام دو برگ استشهاديه 
محلی که امضا شهود آن ذيل شماره 405318 مورخ 1401/05/06 به گواهی دفترخانه 
55 اصفهان رسيده است مدعی است که ســند مالکيت آن به علت سرقت مفقود گرديده 
است و درخواست صدور المثنای سند مالکيت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد 
تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شــود 
 چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود 
می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رســيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مســترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1380908 مهدي شبان 

سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان

اخطاریه ابالغ )تعیین وقت افراز(
6/181 شــماره نامــه: 140185602024006706- 1401/06/20 نظــر به اينکه 
آقــای بيژن ناظری مالک مشــاع از ششــدانگ پــالک 4806/238 بخــش 5 ثبت 
اصفهان و همچنين ســابقه ثبــت و ســند مالکيت دارد، بــه طرفيت آقــای محمد 
کاظم حســينعلی زاده خراســانی باســتناد قانون و آئيــن نامه قانون افــراز و فروش 
امالک مشــاع مصوب آذر ماه 1357 تقاضای افراز پالک مشــترک  فــوق را نموده 
و محمد کاظم حســينعلی زاده خراســانی مجهول المکان می باشــد، لذا بدينوسيله 
باطالع می رســاند روز شــنبه مورخ 1401/07/16 ســاعت 9 صبح خواهان به اتفاق 
نماينده و مهندس ثبــت در محل مورد تقاضــای افراز حاضر خواهند شــد، لذا جهت 
 تنظيم صــورت مجلس و امضــای آن در روز و ســاعت مقرر در محل حاضر شــويد. 
 عدم حضــور شــما مانــع از رســيدگی نخواهد گرديــد. م الــف: 1380291   

مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

6/182 شماره نامه: 140185602210001911- 1401/03/26 ششدانگ  پالک ثبتی 
شماره 30236  فرعی از 2187  اصلی واقع در بخش 6 ثبت اصفهان بنام فاطمه يوسفی 
سابقه ثبت و صدور سند مالکيت کاداستری  به شماره چاپی 114657  ب / 90  در دفتر 
امالک 323 صفحه 476 و شــماره ثبت 27166 دارد که بموجب ســند رهنی بشماره 
123290  مورخ 1390/8/7 دفترخانه 99  اصفهان در رهن بانک مسکن قرار گرفته است  
سپس  نامبرده با ارائه درخواست کتبی به انضمام دو برگ استشهاديه که امضاء شهود آن 
ذيل شماره يکتا 140102155843000033 و رمز تصديق 33924  مورخ 1401/1/23  
به تاييد دفترخانه 140 اصفهان رسيده  مدعی است که  سند مالکيت آن بعلت جابجايی 
مفقود گرديده و وی درخواست صدور سند مالکيت المثنی ملک فوق را نموده لذا مراتب  
 به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی 
می شــود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود ســند 
مالکيت نــزد خود مــی باشــد از تاريخ انتشــار ايــن آگهی ظــرف مــدت ده روز 
اعتراض خــود را کتبا ضمــن ارائه اصل ســند مالکيت يا ســند معامله بــه اين اداره 
تســليم و رســيد اخذ نمائيد تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکيــت به ارائه 
کننده ســند مســترد گردد بديهی اســت اگر ظرف مــدت مقرر اعتراضی نرســيد يا 
در صــورت اعتــراض اصل ســند مالکيت يــا ســند معامله ارائه نشــود اقــدام به 
 صدور ســند مالکيت المثنــی طبق مقررات خواهد شــد. م الــف: 1381004  

ناصر صيادی صومعه مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
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مدیرکل آموزش و پرورش استان تاکید کرد:

لزوم جامعه پذیر کردن دانش آموزان در مدارس
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: باید به جای محفوظات علمی تالش شود که نسل 
آینده خداباور، آگاه به حوزه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، فنی و جامعه پذیر تربیت شوند.حجت 
االسالم و المسلمین سید حسین حسینی ،نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان در دیدار با مدیرکل 
آموزش و پرورش استان تربیت نیروی انســانی را مهم ترین عامل در پیشرفت و موفقیت کشور ها 
دانست و گفت: دشمنانی که به دنبال انحراف جوامع بشری هستند کانون های تعلیم و تربیت را هدف 
قرار می دهند و به همین منظور باید از تسلط فکری دشمنان بر این کانون ها جلوگیری کرد.مدیرکل 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان نیز در این دیدار گفت: در مهرماه سال جاری بیش از یک میلیون 
دانش آموز در پنج هزار و ۶۰۰ مدرسه مشغول به تحصیل می شوند.محمدرضا ابراهیمی افزود: همه ما 
در دستگاه تعلیم و تربیت برآن هستیم که بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که مورد 

توجه رهبر معظم انقالب است، پیش رفته و امورات محوله را پیش ببریم.
 

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان:

16 شرور و مخل در نظم و امنیت کاشان دستگیر شدند
فرمانده انتظامی شهرستان کاشان گفت: ۱۶ شرور و مخل در نظم و امنیت کاشان دستگیر شدند.

ایرج کاکاوند در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه پلیس با هرگونه ناامنی در شهرستان کاشان به شدت 
برخورد می کند، اظهار داشت: برخورد با اخالل گران در نظم و امنیت مردم بدون هیچ مماشاتی انجام 
می شود.وی با اشاره به اجرای طرح ذوالفقار در کاشــان ابراز داشت: در راستای این طرح ۱۶ شرور و 
مخل نظم و امنیت در سطح شهرستان کاشان جمع آوری شدند.فرمانده انتظامی شهرستان کاشان 
تصریح کرد: در قالب این طرح هشت قبضه سالح نیز کشف شــد.وی با اشاره به اینکه یکی از مهم 
ترین اولویت های انتظامی شهرستان کاشان اجرای طرح امنیت اجتماعی است، گفت: در قالب این 
طرح با اخاللگران آسایش و امنیت مردم برخورد می شود.سرهنگ کاکاوند تاکید کرد: طرح ذوالفقار 

در راستای شناسایی و دستگیری اخاللگران نظم و امنیت با اشرافیت اطالعاتی به اجرا گذاشته شد.
وی افزود: در راستای این طرح ۳۲ نفر از اراذل و اوباش شاخص هم احضار و ضمن توجیه از آنها تعهد 
اخذ شد.فرمانده انتظامی شهرستان کاشان با اشاره به اینکه فعالیت و اقدامات افراد شرور و اراذل و 
اوباش به صورت مستمر رصد می شود، تاکید کرد: پلیس با تمام توان در راستای تامین نظم و امنیت 
مردم تالش خواهد کرد و اجازه نمی دهد مجرمان با اقدامات غیرقانونی موجب برهم زدن نظم عمومی 
شوند.از شهروندان کاشانی خواهشمندیم در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را از طریق شماره 

تلفن ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند تا اقدامات قانونی انجام شود.
 

رییس کمیته امداد دهاقان خبر داد:

برگزاری جشن عاطفه ها در دهاقان در هفته دوم مهر
رییس کمیته امداد امام خمینی)ره( شهرستان دهاقان گفت: جشن عاطفه ها در سال جاری به دلیل 
همزمانی با ماه صفر در هفته دوم مهر ماه برگزار می شود.عبدالرزاق میرزایی در گفت وگو با خبرنگار مهر، 
اظهار داشت: کمک به نیازمندان و رفع مشکالت آنان هدف و رسالت کمیته امداد است و در این راستا 
همدلی و یاری مردم منجر به برداشتن گام های استوارتر و مشگل گشایی می شود.وی با بیان اینکه 
اولویت کمیته امداد کمک به محرومان اســت، افزود: در این راستا در هفته دولت توزیع ۸۰ دستگاه 
لوازم خانگی شامل یخچال، اجاق گاز، بخاری، کولر، پنکه، جارو برقی و …را در بین نیازمندان شهرستان 
انجام دادیم.رییس کمیته امداد شهرستان دهاقان گفت: این میزان لوازم خانگی با ۳۰۰ میلیون تومان 
اعتبار و با مشارکت مردم تهیه شده است.میرزایی با اشاره به بازگشایی مدارس نیز افزود: برپایی جشن 
عاطفه ها را در دستور کار داریم، کمیته امداد دهاقان و سایر مراکز نیکوکاری شهرستان آماده دریافت 

کمک های مردمی برای رفع نیاز دانش آموزان بی بضاعت هستند.

با مسئولان جامعه

سید ایلیا طاووسی

زلزله زدگان 
زخمی در جزیره 
پاپوا گینه نو در 
اقیانوس آرام

وز عکس   ر

مدیر نمایندگی ستاد دیه اصفهان:

اصفهان 171 زندانی مهریه دارد
مدیر نمایندگی ستاد دیه اصفهان با اعالم آمار ۱۷۱ نفری زندانیان مهریه در استان گفت: مطالعه پرونده های ناشی از تعهدات مهریه نشان می دهد سکه های بهار آزادی، 
همیشه نوید سرور و شادی نبوده و قابلیت حبس مردان بسیاری را در پست میله های سرد زندان دارند.اسدا...گرجی زاده در جمع اصحاب رسانه با اعالم آمار زندانیان 
جرائم غیرعمد اصفهان اظهار داشت: هم اکنون نزدیک به یک هزار زندانی جرائم غیرعمد در سطح ۱۱ ندامتگاه استان تحمل حبس می کنند که یک پنجم از این افراد 
را نه آنهایی که ناخواسته و بر حسب یک پیش آمد، بلکه زندانیان بدهکاری شامل می شوند که با صحت کامل عقل و اراده و بی اعتنا به کثرت اخبار و آماری که از به بند 
کشیدن مردان زیادی به واسطه کابین های پرداخت نشده حکایت دارد، صداق های سنگینی را تقبل کرده اند که در ادامه از ایفای حتی یک دهم و بعضا یک صدم 
مهریه های طالیی خود عاجز مانده اند.وی ادامه داد: ایامی که داللت داشت »مهریه را چه کسی گرفته و چه کسی داده« مدت های مدیدی است که به سر آمده، این 
روزها با مراجعه به شعبات متعدد دادگاه های خانواده در می یابیم مهریه را هم می دهند و هم به طور کامل پس می گیرند. نگاه گذرایی به صفحه روزنامه ها و حکایات 
منتشر شده در تعدد شبکه های اجتماعی تایید می کنند غیر از متروک شدن ضرب المثل هایی از این دست، حتی بساط حبس با مهریه های سنگین هم ته کشیده و 

این روزها مردان ایرانی  با تعیین صداق هایی به سال شمسی و میالدی با ناتوانی در پرداخت یک یا دو سه بهار آزادی روانه زندان ها می شوند.

مدیرکل زندان های استان اصفهان گفت: تاکنون ۵۷ 
درصد از اشتغال زندانیان در استان اصفهان محقق 
شده اســت و در این زمینه صنایع همکاری ویژه ای 
داشــته اند.به گزارش خبرنگار مهــر، علیرضا بابایی 
در حاشیه بازدید مســئوالن بنیاد اشتغال زندانیان 
۶ استان کشور از صنایع استان اصفهان با بیان اینکه 
در این شــرایط مددجو به جامعه با نگاه انتقام نگاه 
نمی کند، افزود: اشتغال بستر بسیار مناسبی برای 
بازگشت سعادتمندانه زندانیان به جامعه است چرا 
که افراد بــا توانمندی اقتصــادی می توانند جایگاه 
اجتماعی خود را نیز پیــدا کنند.مدیرکل زندان های 
استان اصفهان با بیان اینکه مدل همکاری با بخش 

خصوصی یک مــدل کامال علمی و غیراحساســی 
است، اضافه کرد: این همکاری منطقی است و مبانی 
دارد اما در برخی موارد با این امر به صورت احساسی 
برخورد می شود که مناسب نیست.وی با بیان اینکه 
توجه به اشتغال زندانیان در بین صنعتگران اصفهان 
از ابتدای دهه ۹۰ آغاز شده و کارگاه های شناسنامه دار 
در این زمینه مشارکت کرده اند، افزود: پیشگام این 
حرکت استان اصفهان بوده، صنایع اصفهان به این 
بلوغ رسیده اند که به عنوان تکلیف انسانی و بخشی 
از بدنه جامعه زندانیان را شــاغل کنند.بابایی تاکید 
کرد: امنیت الزمه کار تولید اقتصادی است و دوستان 
به صورت منطقی به این موضوع رســیده اند و برای 

تضمین امنیت خود چاره ای جز اشــتغال زندانیان 
ندارند، از این رو ما هر کجا رفتیم اقبال بخش های 
مختلف نسبت به اشتغال زندانیان بسیار خوب بوده 
است.وی با بیان اینکه در زندان های استان اصفهان 
برای ۵۷ درصد از جامعه هدف اشتغال ایجاد شده 
است، افزود: در مدل اشتغال بیرون از زندان عالوه بر 
شهرداری و شهرک های صنعتی، در بخش خصوصی 

بهترین مدل همکاری با آجر نما چین بوده است.

مدیرکل زندان های استان از همکاری خوب صنایع در زمینه اشتغال زندانیان خبرداد؛

صنایع مفید اصفهان

رییس مرکز اورژانس استان:

آمبوالنس های اصفهان فرسوده است
رییس اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان گفت: اورژانس از نگاه خیران حوزه سالمت مغفول 
مانده و ضروری اســت به این بخش نیز نگاه ویژه داشته باشــند.فرهاد حیدری در نشست خبری 
اورژانس اصفهان به مناســبت روز ملی اورژانس با تاکید بر نقش اورژانس در ســیر درمان و نجات 
جان افراد اظهار داشت: در حال حاضر ۱۶۱ پایگاه اورژانس در استان اصفهان وجود دارد که باعث شده 
اصفهان به عنوان یکی از استان های شاخص در کشور شناخته شود.وی با بیان اینکه ۳۱۱ هزار ماموریت 
در طول یک سال گذشته از سوی اورژانس انجام شده است، افزود: از این تعداد ۱۵۵ هزار ماموریت 
مربوط به شهرستان اصفهان است، همچنین یک میلیون تماس در زمان مذکور با مرکز اورژانس گرفته 
شده که معادل متوسط روزانه ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار تماس است که بخش زیادی از آنها به صورت تلفنی 
راهنمایی می شود.رییس اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان با اشاره به ۱۲۳ هزار ماموریت 
در ۵ ماهه ابتدایی سال جاری ادامه داد: ۲۵ درصد موارد ماموریت مربوط به تصادفات است و بقیه 
موارد به ترتیب مشــکالت قبلی و اعصاب بوده ، همچنین در طول یک سال گذشته ۱۶۰ مورد احیای 
قلبی-ریوی موفق انجام شده که این اگر امداد انجام نمی شد احیای کامل در بیمارستان رخ نمی داد 

زیرا در این موارد هر دقیقه تاخیر ۱۰ درصد احتمال زنده ماندن شخص کاهش می یابد.

اورژانس هوایی توسعه پیدا می کند
حیدری در خصوص روند کار اورژانس هوایی در اصفهان اضافه کرد: این امر بیش از پیش مورد توجه 
است، در طول یک سال گذشــته ۲۷ ماموریت با ۴۰ مصدوم از طریق اورژانس هوایی انجام شده و 
مصدومان از این طریق به بیماستان های فوق تخصصی منتقل شدند که از این تعداد ۷ مورد تصادف، 
۹ مورد مشکالت ریوی-قلبی، یک مورد مادر باردار و بقیه سایر موارد بوده است، همچنین در تالش 
هستیم محل های فرود اورژانس هوایی را افزایش دهیم.وی با اشاره به لزوم کمک خیران سالمت به 
اورژانس تصریح کرد: اورژانس پیش بیمارستانی در بحث خیران سالمت مغفول مانده و به این دلیل 
است که ما خوب معرفی نشدیم و باید در این امر بیشتر کار شود و معرفی شود که خیران به این چرخه 
اضافه شوند، موارد کمک خیرین بیشتر در شهرستان هایی جز اصفهان بوده و به کمک خیرین در بحث 
شهرستان اصفهان بیشتر نیاز داریم و در این بحث شهرستان اصفهان به نوعی مظلوم است.رییس 
اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان با اشــاره به اضافه شدن موتورالنس به چرخه اورژانس 
اصفهان گفت: طی یکی دو ماه آینده ۵ تا ۷ موتور موتورالنس در شهرستان اصفهان فعال خواهد شد، 
همچنین به زودی شهرضا، شاهین شهر، نجف آباد و خمینی شهر نیز به عنوان شهرستان های بزرگ 

دارای موتورالنس خواهد شد.

اعزام 10 آمبوالنس از اصفهان به مرز برای اربعین
وی با اشاره به فعالیت اورژانس در مناسبت ها گفت: به مناســب اربعین ۱۰ آمبوالنس با سه همکار 
به صورت ۲۴ ساعته در مرزها برای امدادرسانی از سمت اصفهان حاضر هستند، همچنین مکانیک 
اورژانس برای حل مشکل احتمالی آمبوالنس ها به مرز رفته است، اورژانس به کمک ناجا و هالل احمر 
با ۱۰ دستگاه آمبوالنس مراسم تشییع آیت ا... ناصری را پوشش دادند.وی تاکید کرد: یکی از مشکالت 
ما پیدا کردن آدرس بیمار است که الزم است تمامی کوچه ها شماره گذاری شود زیرا سیستم فعلی پیدا 
کردن موقعیت آدرس اعالمی از سوی خود شخص است، در حال رایزنی هستیم که از طریق تماس 

موقعیت مکانی بیمار ارسال و مشکل پیدا کردن موقعیت مکانی حل شود.

عمر باالی آمبوالنس های اصفهان
رییس اورژانس پیش بیمارستانی اســتان اصفهان در خصوص عمر باالی آمبوالنس های اصفهان 
تصریح کرد: در حال حاضر ۲۱۰ خودروی اورژانس در استان اصفهان داریم که اکثرا بیش از ۱۰ سال عمر 
دارند و در طول چندین سال اخیر هیچ آمبوالنس صفری نیز به چرخه اضافه نشده، البته قول هایی از 

سوی کشور داده شده که آمبوالنس جدید به چرخه اضافه شود.

خبر روز خبر

معاون اداره کل دامپزشکی استان 
خبرداد:

ارسال 720 تن فرآورده 
خام دامی از اصفهان برای 

پیاده  روی اربعین
معاون ســالمت اداره کل دامپزشکی استان 
اصفهان از ارسال ۷۲۰ تن فرآورده خام دامی به 
منظور پشتیبانی از پیاده روی اربعین، خبر داد.

علیرضا ادیبــان گفت: به علت پیــش رو بودن 
اربعین حسینی، اقداماتی از سمت مردم اصفهان 
و شــرکت های فعال در حوزه فرآورده های خام 
دامی به منظور ارســال فرآورده های خام دامی 
به کشور عراق و استان های مرزی برای استفاده 
زوار اربعین، صورت گرفت.وی با بیان اینکه یکی 
از اقدامات صورت گرفته در این خصوص ارسال 
مســتقیم محموله به عراق اســت، افزود: طی 
دو هفته اخیر ۲۹ گواهی برای ارســال محموله 
به عراق و ۴۱۳ تن تخم مرغ و گوشــت منجمد 
گاو، گوســاله و مرغ ارسال شــده است.معاون 
ســالمت اداره کل دامپزشکی اســتان اصفهان 
تصریح کرد: همچنین ۹۳ گواهی داخل کشوری 
برای ارسال فرآورده ها به شهر های مرزی ایران 
شامل کردستان، کرمانشــاه، ایالم و خوزستان 
صادر شده است.وی اضافه کرد: ۳۰۶ تن فرآورده 
خام دامی شامل تخم مرغ، مرغ تازه و منجمد، 
گوشت گوســفند و بز تازه و منجمد، گوشت گاو 
و گوساله منجمد و گوشت گاو تازه، ارسال شده 
اســت.ادیبان با بیان اینکه به طور کلی طی دو 
هفته اخیر حدود ۷۲۰ تن فرآورده خام دامی به 
منظور پشتیبانی و تامین فرآورده های خام دامی 
موکب داران ارسال شده است، گفت: فرآورده های 
مذکور با خودرو های سردخانه دار حمل می شوند 
که دارای کد رهگیری بهداشــتی هستند.وی با 
بیان اینکه خودرو های حامل فرآورده ها در مبدأ 
و مقصد مورد بررســی قرار می گیرند، ادامه داد: 
دمای فرآورده ها در مقصد اندازه گیری و سپس 
اجازه ترخیص بــار صادر می شــود.وی با بیان 
اینکه پیش بینی می شــود ارسال تخم مرغ طی 
هفته های آینده همچنان ادامه خواهد داشــت، 
خاطرنشان کرد: با مکاتبات صورت گرفته سازمان 
دامپزشکی، سعی بر تسهیل شرایط و سریع تر 

رسیدن محموله های ارسالی داشتیم.

کمبود فضای آموزشی به اضافه مدارس فرسوده در اصفهان، چالش های جدی بر سر 
راه تحصیل و آموزش ایجاد کرده است

تیرخالص بر قلب توسعه مدارس

در برخی از نواحی آموزشی اصفهان برخی از 
کالس های ۲۰ الی ۳۰ درصد مازاد ثبت نام 
داشته؛ اما همچنان متقاضی برای تحصیل در مدارس وجود دارد.به گزارش 
خبرگزاری »مهر«؛ باید توجه داشت که کمبود فضای آموزشی در اصفهان 
نه به عنوان یک دغدغه، بلکه به عنوان چالشــی جدی تلقی می شــود که 
تنش های زیادی را در جامعه ایجاد خواهد کرد، از سویی فرسودگی مدارس 
و از ســوی دیگر بازپس گیری مدارس دیگر نهادها از آموزش و پرورش به 
این چالش دامن زده و کمبود اعتبارات برای تکمیل پروژه های نیمه تمام 
تیر خالص را بر قلب توسعه مدارس در استان اصفهان وارد ساخته است.از 
سوی دیگر نهادهای مختلف نیز در این تنگنا برخی مدارس که قانونا مالک 
آنها بودند را پس گرفتند تا دست آموزش و پرورش بیش از پیش خالی شود؛ 
موضوع وقتی رنگ جدی تر شدن به خود می گیرد که محمدرضا ابراهیمی، 
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان نیز در شــورای عالی آموزش و 
پرورش استان اصفهان به کمبود فضای آموزشی اذعان کرد و این مشکل 

را جدی دانست.

نواحی چهار و پنج در بحران کمبود فضای آموزشی
ابراهیمی در این باره به خبرنگار مهر گفت: ما در حال حاضر در شهر اصفهان 
و شهرستان های بزرگ استان از فقر فضای فیزیکی رنج می بریم و مدارس 
ما در نواحی چهار و پنج دیگر ظرفیت دو نوبته شدن ندارند و برخی باید به 

سمت سه نوبته شدن بروند.مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان یکی 
از دالیل کمبود فضای آموزشی را عدم تخصیص بودجه دانست و ابراز داشت: 
امسال متاسفانه از لحاظ تخصیص اعتبارات با مشکل مواجه شدیم و این 
باعث شــد که نتوانیم پروژه هایی با ۹۰ درصد پیشرفت را به پایان برسانیم.

وی یکی دیگر از دالیل کمبود فضا را ورود نهادهای دیگر برای گرفتن اماکن 
دانست و گفت: در حال حاضر ۲۵ مدرسه در دست نهادهای دیگر است که 

امروز تعلیم و تربیت را دچار اشکال جدی کرده است.

8 مدرسه را از آموزش و پرورش گرفتند
مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی ضمن 
تایید کمبود فضای آموزشــی به خبرنگار مهر گفت: در ســال های اخیر ۸ 
مدرسه توسط نهادهای مختلف از آموزش و پرورش گرفته شده که برخی 
از آنها در هسته مرکزی شهر بوده و قابل جایگزین کردن نیستند.وی افزود: 
نهادهای مختلف با ادعای مالکیت اماکن آموزشی ،مدارس را از آموزش و 
پرورش گرفته اند، با این امر یک فضای آموزشــی کم شده و کاربری جدید 
خیلی از این اماکن نیز آموزشی نیست که باعث تشدید بحران کمبود فضای 
آموزشی شده اســت.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با 
روایت ورود اداره اوقاف برای گرفتن یکی از مدارس گفت: یکی از مدارس 
موقوفه بوده و به تازگی اداره اوقاف به آن ورود کرده و برای مالکیت آن اقدام 
قانونی کرده و مدرسه از آموزش و پرورش گرفته شده است.وی از مدیریت 

استان درخواست کرد برای حل این مشــکل ورود کند و به کمک آموزش و 
پرورش بیاید.

40 نفر در کالس مجازی 20 نفره
همچنین مجید نسیمی، مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان اصفهان در 
گفت وگو با خبرنگار مهر با روایت کمبود شدید فضای آموزشی اظهار داشت: 
حدود دو سال آموزشی مدارس مجازی بود، در بخش عمده ای از مدارس 
مشــکل ظرفیت نبود، زیرا در کالس ۲۰ نفره مثال ۴۰ نفر ثبت نام می کردند 
و مشکلی برای ظرفیت کالس ها نبود.وی با اشاره به مهاجرت مردم سایر 
استان ها به اصفهان به دلیل مشکالت آب افزود: برخی خانواده ها مجبور 
هستند به دلیل مشکالت اقلیمی در این فصل کوچ کنند و مثال به اصفهان 
بیایند که در این فصل ها وضعیت آب و هوایی بهتری دارد، در کنار آن مهاجرت 
اتباع افغان به اصفهان این مشکل را تشدید کرده است.مدیرکل نوسازی و 
تجهیز مدارس اســتان اصفهان ادامه داد: بعد از آن دو سال برای اولین بار 
دانش آموزان از اول مهر سر کالس ها حاضر می شوند و تحوالت این دو سال 
باعث شد توزیعی که در آن زمان انجام شد با مشکل روبه رو شود، مثال یک 
فضای آموزشی برای یک روستا پیش بینی شده و االن به دلیل مشکالت آب 
آن روستا خالی از سکنه شده است.نسیمی با اشاره به فزاینده شدن نیاز به 
فضای آموزشی اضافه کرد: در کنار موارد مذکور فرونشست و فرسودگی باعث 
تخلیه چندین مدرسه در استان اصفهان شده که جمیع آنها شرایط خاص 
فعلی را در بحث فضای آموزشی ایجاد کرده است و باعث شده تراکم برخی 

مناطق بیش از ۴۰۰ دانش آموز بر مدرسه باشد.

مشکل جدی سکونتگاه های جدید
وی با بیان اینکه الزم است کمبودهای فضاهای آموزشی شناسایی شود، 
تصریح کرد: در حال حاضر مشخص است که در کدام مناطق و به چه میزان 
کمبود فضا وجود دارد و به دنبال همین موضوع الزم است شرایط برای تامین 
این فضاها در مدت زمان باقی مانده پیگیری شود.مدیرکل نوسازی و تجهیز 
مدارس استان اصفهان ابراز داشت: یک مشکل دیگر سکونتگاه های جدید 
مثل مسکن مهر و شهرک های جدید است که به تازگی تاسیس شده و هنوز 
فضای آموزشی ندارد و نیاز است یکســری فضای آموزشی در این مناطق 

ایجاد شود که بخشی مهمی از نیاز ما را تشکل می دهد.

بودجه دولتی حامی یا مانع؟

با وجود اینکه مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان علت اصلی عدم 
تکمیل ســاخت فضای آموزشــی را عدم تخصص بودجه دولتی دانست، 
نسیمی در این باره اظهار داشت: طی دو سه سال اخیر اعتبارات دولتی از رشد 
خیلی خوبی برخوردار بوده است و در سال ۱۴۰۰ اعتبارات ۶۷۱ میلیاردی به 
اصفهان رسید، همچنین در سال جاری ارقام خوبی به اصفهان رسیده و پیگیر 
افزایش سهم اصفهان در بین استان ها هستیم.وی در خصوص پروژه های 
آماده شده سال ۱۴۰۱ اضافه کرد: در سال جاری ۷۰ پروژه فضای آموزشی با 
۳۴۲ کالس درس در هفته دولت و با آغاز مدارس آماده سازی و تحویل شده 

است که می تواند بخشی از مشکالت موجود را حل کند.
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تهدید »توتی« و همسرش به یک رسوایی بزرگ
بعد از حمالت اینستاگرامی یک چهره رسانه ای مشــهور در ایتالیا به فرانچسکو توتی و همسرش 

ایالری، حساب اینستاگرامی او مسدود شد.
فابریزیو کورونا در ایتالیا یک چهره مشهور رســانه ای است که از او به عنوان سلطان پاپاراتزی ها یاد 
می شود. در روزهای اخیر و بعد از جنجالی که مصاحبه فرانچسکو توتی درباره همسرش ایالری و 
پاسخ ایالری از طریق وکیلش ایجاد کرد، کورونا از این فرصت اســتفاده کرد تا به موجی رسانه ای 
دامن بزند.او از طریق حساب اینستاگرامی خود حمالتی علیه توتی و همسرش انجام داد. کورونا 
ازجمله عکس زنی را منتشر کرد و مدعی شد حلقه سوم رابطه این فرد بوده است. این چهره رسانه ای 
همچنین فایلی صوتی را منتشر کرد که مدعی بود صحبت های این فرد است. یک زن در این فایل 
صوتی ادعاهایی تند علیه فرانچسکو توتی مطرح می کرد. کورونا مدعی شد شواهد دیگری هم در 
دست دارد که خیانت توتی را اثبات می کند.وعده کورونا اما دست کم از طریق حساب اینستاگرامی 
او انجام نخواهد شد چرا که مدت کوتاهی بعد از انتشار این پست ها حساب او در این شبکه اجتماعی 
مسدود شد.هنوز مشخص نیســت کورونا شخصا حساب خود را مســدود کرده یا این کار از طرف 
اینستاگرام انجام شده است. سلطان پاپارازتی های ایتالیایی تا این لحظه خبری در این باره منتشر 
نکرده اســت. او صاحب یک آژانس خبری به نام آژانس آتناســت که می  تواند ادامه موج خبری 

جنجالی را از آن طریق پی بگیرد.
 

فن دایک:

 همه سعی کردند لیورپول را زمین بزنند
ویرژیل فن دایک، مدافع لیورپول، از اظهارات مطرح شــده علیه این تیم در روزهای اخیر عصبانی 
است.لیورپول در هفته دوم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا به مصاف آژاکس رفت و با نتیجه 
1-2 برابر این تیم به پیروزی رسید. این بازی در آنفیلد و تحت شعاع شرایط خاص کشور انگلیس 
پس از فوت ملکه الیزابت دوم برگزار شد و حواشی زیادی را در همین زمینه به دنبال داشت اما در 
نهایت شاگردان یورگن کلوپ موفق شــدند ناکامی هفته اول و شکست 1-4 برابر ناپولی را جبران 
کنند و سه امتیاز این بازی را به دست بیاورند. انتقادهای زیادی پس از باخت برابر ناپولی از این تیم 
و بازیکنانش مطرح شده بود و فن دایک یکی از بازیکنانی بود که بیشتر از هر کس دیگری به دلیل 
نمایش ضعیفی که در چند هفته اخیر ارائه کرد، مورد انتقاد قرار گرفته بود. فن دایک پس از بازی 
به خبرنگاران گفت: » این که توانستیم نمایش وحشتناک و فاجعه بار در ناپل را جبران کنیم بسیار 
خوب است.بسیاری از بازیکنان سابق که دقیقا می دانند ما در چه شرایطی هستیم حرف هایی زدند. 
همه سعی کردند ما را زمین بزنند ؛اما ما می دانیم که بازی قبلی بسیار بد بود و این بار توانستیم آن 

نتیجه را جبران کنیم.«
 

اینزاگی: 

رقابت با بارسا و بایرن دشوار است
سیمونه اینزاگی، سرمربی اینتر می گوید هدف تیمش این اســت که برابر بایرن مونیخ و بارسلونا 

بایستد و برای صعود تالش کند.
اینتر در دومین دیدار از مرحله گروهی لیگ قهرمانان به مصاف ویکتوریا پلژن رفت و با نتیجه 2-0 
برابر این تیم به پیروزی رسید. آنها در بازی اول با نتیجه  ای مشابه برابر بارسا شکست خورده بودند 
و به همین دلیل این بازی از اهمیت خاصی برای آنها برخوردار بود تا بتوانند در کورس رقابت برای 
صعود به مرحله بعدی بمانند. اینزاگی پس از پایان بازی به خبرنگاران گفت:»ما خوشحالیم چون 
می دانستیم که به هیچ وجه نباید حریف را دســت کم بگیریم. هیچ تیم ایتالیایی پیش از این در 
پلژن به پیروزی نرســیده بود. این بازیکنان خوب کار کردند، متمرکز ماندند و شایستگی شــان را 

نشان دادند.«

خبر  روز

 پرسپولیس و سپاهان در فصل جاری می توانند میزبان
 هم باشند

اردیبهشت سال 1400 کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در پی اتفاقاتی که در بازی دو تیم در سال گذشته 
رخ داد در حکمی اعالم کرد دو تیم نمی توانند در شــهرهای خود میزبان هم باشند و باید برای بازی به 
شهر بی طرف بروند.  متن رای به شرح زیر است:» با توجه به وقوع حوادث تلخ در چند بازی متعدد در 
مسابقات گذشته 2 تیم پرسپولیس و سپاهان در مقابل یکدیگر و از باب تکمیل مجازات حکم بر برگزاری 
مسابقات 2 تیم یاد شده در فصل آتی لیگ برتر اعم از رفت و برگشت در خارج از ورزشگاه های خانگی، 
این 2 تیم و در شهر و استان بی طرف به تشخیص سازمان لیگ مستند به ماده 11۸ از مقررات انضباطی 
موصوف صادر می  شود.«در واقع این رای فقط برای فصل گذشته قابل اجرا بوده و برخالف برخی شایعات 
که  در فضای مجازی به راه افتاده مبنی بر اینکه در فصل جاری هم دو تیم نمی توانند از هم پذیرایی کنند، 
هر دو تیم در بازی های رفت و برگشت در شهرهای خود می توانند به مصاف هم بروند. دیدار این دو تیم 

در فصل جاری در هفته هشتم است که میزبان دور رفت سپاهان است.
 

یادتان هست »محرم« چرا اخراج شد؟
کاش یک نفر به مربی پرتغالی یادآوری کند محرم نویدکیا با چه کارنامه ای از سپاهان اخراج شده است!بعد از 
دو پیروزی ابتدایی سپاهان در فصل جدید، خیلی ها از این تیم به عنوان مدعی اصلی کسب قهرمانی یاد کردند. 
آنها تیم خوبی بسته بودند و کادرفنی گران قیمتی هم دارند که به نظر می رسید به راحتی بتواند طالیی پوشان را 
به سمت کسب عنوان قهرمانی هدایت کند. به ویژه پیروزی برابر استقالل در هفته نخست باورها به موفقیت 
سپاهان را تشدید کرد. با این حال، ســپاهان در 4بازی بعدی رنگ پیروزی را ندید و نتایج ناامیدکننده ای 
کسب کرد. آنها در حالی راهی تعطیالت شدند که با 9امتیاز در رده چهارم جدول قرار دارند و بدیهی است که 
ژوزه مورایس برای این نتایج استخدام نشده. جذب مورایس فقط با قهرمانی توجیه می شود. کاش یک نفر 

به مربی پرتغالی یادآوری کند محرم نویدکیا با چه کارنامه ای از سپاهان اخراج شده است.
 

تکذیب یک شایعه؛ استقاللی ها پول گرفته اند ولی نه همه!
بخشی از بازیکنان استقالل هنوز مبلغی به عنوان پیش قرارداد نگرفته اند.طی روزهای اخیر شایعاتی 
مطرح شــده که در این فصل هیچ کدام از بازیکنان اســتقالل پولی دریافت نکرده اند که این موضوع 
صحت ندارد.در حال حاضر برخی بازیکنان اســتقالل که در ابتدای فصل با این باشگاه قرارداد امضا یا 
قراردادهایشان را تمدید کردند، مبلغی به عنوان پیش پرداخت گرفته اند؛ اما بازیکنان قدیمی تیم و برخی 
خریدهای جدید هنوز پولی دریافت نکرده اند.همچنین اعضای ایرانی کادرفنی استقالل هم پولی دریافت 
نکرده اند که این موضوع باعث شده از وضعیت شان راضی نباشند.البته مدیران استقالل در تالش هستند 
تا در تعطیالت لیگ برتر پرداختی به بازیکنان این تیم را یکسان کنند تا حواشی اطراف تیم به پایان برسد.

 

افشاگری بازیکنی که دقیقه ۹0 پیشنهاد پرسپولیس را رد کرد
محمد خدابنده لو یکی از گزینه های پرسپولیس در نقل و انتقاالت تابستانی به شمار می رفت که درنهایت 
راهی تیم گل گهر شد و منتفی شدن انتقال این بازیکن به جمع سرخ پوشان حرف و حدیث های فراوانی را 
درفضای مجازی علیه خدابنده لو به راه انداخت؛ اما این بازیکن در مصاحبه ای به این موضوع واکنش نشان 
داد.اما خدابنده لو در گفت وگوی تلویزیونی برنامه شب های فوتبالی درخصوص نرفتن پرسپولیس گفت: با 
پرسپولیس صحبت کردم ولی به دلیل سال منتهی به جام جهانی و برای اینکه نیمکت نشین نباشم باشگاه 
گل گهر را انتخاب کردم.بازیکن گل گهر ادامه داد: شایعات زیادی مطرح شد که من به خاطر مسائل مالی به 
گل گهر رفتم؛ اما دلیل انتخابم فقط و فقط فنی بود و می خواستم بیشتر در زمین مسابقه بازی کنم. خدابنده لو 
با اشاره به نوع قراردادش با گل گهر افزود: سقف قرارداد را رعایت کردم و هیچ آپشنی روی قراردادم نگذاشتم 

و در آینده با اعالم شدن قراردادها همه متوجه خواهند شد که در مورد من اشتباه فکر کردند.

خارج از گود

واکنش تند درویش به »یزدی زاده«: 

عذرخواهی کن!
صحبت از ورود افشــین پیروانــی به رختکن 
داوران با استناد به یک ویدئوی مبهم باعث شد 
بازی پرسپولیس و نفت مسجدسلیمان پس 
از ســوت پایان خاتمه نیابد.بازی نفت مسجد 
سلیمان و پرسپولیس یکی از بحث برانگیزترین 
مســابقات فصل های اخیر از نظــر تصمیمات 
داوری بوده است. حواشــی این بازی پراتفاق 
وقتی بیشتر شد که رضا مهاجری، سرمربی نفت 
مسجد سلیمان، صحبت هایش در کنفرانس 
پس از بازی را خطاب به ناظر داوری اینطور ادامه 
داد: »کجای فوتبال بین دو نیمه سرپرست یا 
مدیر تیم مقابل اجازه پیــدا می کند به رختکن 
داوران برود و آنها را تحت فشــار بگذارد!«این 
ادعای بزرگ و عجیب درحالی مطرح شــد که 
مدیر پرســپولیس به طور کامــل آن را تکذیب 
کرد و سرخ ها نیز طی بیانیه ای اعالم کردند که 
پرســپولیس از داوری متضرر شده و مهاجری 
باید شهامت عذرخواهی داشته باشد.حواشی 
پس از این بازی به دوشب بعد و برنامه فوتبال 
برتر هم کشیده شد. این برنامه مصاحبه ای از 
هدایت یزدی، مدیرعامل نفت مسجد سلیمان 
را پخش کرد که باعث شد این جنجال ها ادامه 
پیدا کند.هدایت یــزدی همچنین یک ویدئو از 
راهروی منتهی به رختکن های ورزشگاه را با این 
ادعا که افشــین پیروانی داور را اسکورت کرده 
اســت در برنامه فوتبال برتر نمایش داد که در 
آن ویدئو همه بازیکنان و افراد مرتبط به تیم ها 
به ســمت زمین بازی می رفتند. زمانی که این 
ویدئو در برنامه فوتبال برتر به نمایش گذاشته 
شد، محمدحســین میثاقی با تعجب از یزدی 
پرسید که آیا ویدئویی که به آن استناد می شود 
که پیروانی به رختکن داوران رفته، همین است؟ 
که یزدی با کمی مکث ادعای خود را از ورود به 
رختکن داوران به اســکورت داور تغییر داد.این 
اتفاقات واکنش رضا درویش را نیز در پی داشت. 
وی دراین باره گفت: جای تاسف دارد به همین 
راحتی اجازه توهین و بی احترامی به چهره های 
مطرح فوتبال داده می شود، این توهین به فرد 
نیست بلکه توهین به فوتبال ایران است و کمیته 
اخالق و انضباطی فدراسیون فوتبال نباید اجازه 

توهین به بزرگان فوتبال را بدهند. 

فوتبال جهان

وز عکس ر

مسابقات 
دوچرخه سواری 

کوهستان قهرمانی 
کشور در تبریز

مسابقات دوچرخه سواری کوهستان 
قهرمانی کشور )کراس کانتری( در 
دو بخش آقایان و بانوان به مدت دو 
روز و در رده های سنی بزرگساالن و 
جوانان در مجموعه ورزشــی یادگار 

امام )ره( تبریز برگزار شد.

»کی روش« در آغوش خانواده!
نشریه فرانسوی به بازگشت کارلوس کی روش به ایران واکنش جالبی داشت.کارلوس کی روش بامداد چهارشنبه وارد تهران شد تا کار خود را به صورت رسمی 
با تیم ملی فوتبال کشورمان برای حضور در جام جهانی 2022 قطر آغاز کند.نشریه معتبر »اکیپ« فرانسه در واکنش به حضور رسمی کارلوس کی روش در تیم 
ملی ایران نوشت: کارلوس کی روش به صورت رسمی حضورش در ایران را تایید کرد و برای سومین بار با این تیم در رقابت های جام جهانی شرکت خواهد کرد.

کی روش پیش از این 4 بار در جام جهانی شرکت کرده بود و با حضور در قطر رکورد حضور پنج بار در جام جهانی را به نامش ثبت می کند.کی روش به تازگی با 
انتشار پیامی در صفحه اجتماعی اش بازگشت به ایران را به بازگشت به آغوش خانواده بیان کرد. البته کی روش پیش از این  زمانی که سرمربی تیم ملی مصر 
بود، گفته بود مصر را خانواده و کشور خودم می دانم!تیم ملی کشورمان قرار است راهی اتریش شود تا در این کشور اروپایی دو بازی تدارکاتی انجام دهد. یوزها 

ابتدا به مصاف اروگوئه می روند و بعد از آن مقابل سنگال قرار می گیرند.

هر گاه محمد بنا سکان هدایت این تیم را بر عهده 
کامی  داشت، فراز و فرودهای فراوانی همچون نا
در المپیک ۲۰۱۶ ریو را هم در کارنامه ثبت کرد. او که 
رکورددار قهر و آشتی در سطوح ملی است در سال 
های حضورش در رأس امور تیم، همواره حرف خود را 
به کرسی نشاند و هیچگاه به رقابت های انتخابی پای 

بند نبود 

روزنامه گل نوشت: اگر از ما می پرســید، هیچ کدام از اینها چندان مهم نیست. 
مهم این است که کی روش این بار در بازگشتش به فوتبال ایران عملکرد خوبی 
داشته باشد و بتواند تیم ملی را از مرحله گروهی جام جهانی باال ببرد.اولین پیام 
کارلوس کی روش بعد از قبول هدایت تیم ملی ایــران واکنش های متفاوت و 
جالبی به همراه داشته است. او که رگ خواب مردم ما را خوب می شناسد، در 
این پیام نوشته: »وقتی خانواده تو را صدا می کند، باید خودت را نشان بدهی.« 
این در حالی اســت که بعضا به مصاحبه های قدیمی کارلوس کی روش مثال در 
مورد این که خودش را »مصری« دانسته بود، استناد می شود. منتقدان کارلوس 
می گویند تنها دوست او »پول« اســت و زیاد نباید چنین پیام های دراماتیکی 
را جدی گرفت.طبیعتا کسانی که کمی از دورتر به مســائل نگاه می کنند، انتظار 
ندارند یک مربی که اهل کشوری دیگر است نســبت به یک سرزمین متفاوت 
احساسات ناسیونالیستی داشــته باشــد؛ آن هم مردی که در طول چند دهه 
کارش، بیش از ده کشور عوض کرده و در چند قاره به فعالیت پرداخته است. با 

این همه اگر از ما می پرسید، هیچ کدام از اینها چندان مهم نیست. مهم این است 
که کی روش این بار در بازگشتش به فوتبال ایران عملکرد خوبی داشته باشد و 
بتواند تیم ملی را از مرحله گروهی جام جهانی باال ببرد. شــما این موفقیت را به 

دست بیاور، اهل هر کجا که باشی مهم نیست!

تو فقط موفق باش، مهم نیست اهل کجایی!

 رویایی که برای کشتی فرنگی ایران بر باد رفت؛

داغ طال بر دل »بنا«!

پرونده رقابت های جهانی درحالی برای تیم ملی  مهر
کشتی فرنگی کشورمان بسته شد که بسیاری از 
اهالی این رشته شانس قهرمانی ملی پوشان را زیاد می دانستند ؛اما کسی 
تصور نمی کرد این تیم حتی روی سکو هم نرود. بحث بی توجهی به رقابت 
های انتخابی و انتصاب های سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی و همچنین 
دست کم گرفتن تک ستاره های این رشته، چنان گریبان تیم محمد بنا را 
در رقابت های جهانی 2022 صربستان گرفت که حتی خوش بین ترین 
اهالی کشتی هم دیگر امیدی به ادامه همکاری با آقای خاص و فرصت 
جبران ندارند.تیمی که سال گذشته در مســابقات جهانی 2021 نروژ در 
رقابتی تنگاتنگ با تیم قدرتمند روسیه موفق شد با کسب چهار مدال طال 
و 2 برنز به عنوان نایب قهرمانی دست یابد، در مسابقات جهانی امسال 
حتی سایه ای از تیم قبلی نبود و ناکامی بزرگی را رقم زد. عنوان چهارمی 
محمد بنا و شاگردانش در رقابت های جهانی امسال در حالی رقم خورد 
که کمتر کسی پیش بینی می کرد تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در 

غیاب روس ها با چنین نتایج ضعیف و دور از انتظاری روبه رو شود.
فارغ از نتایج تاریخی و طالیی المپیک 2012 لنــدن که نقطه عطفی در 
کشتی فرنگی ایران بود، هر گاه محمد بنا سکان هدایت این تیم را بر عهده 

داشت، فراز و فرودهای فراوانی همچون ناکامی در المپیک 201۶ ریو را 
هم در کارنامه ثبت کرد. او که رکورددار قهر و آشتی در سطوح ملی است در 
سال های حضورش در رأس امور تیم، همواره حرف خود را به کرسی نشاند 
و هیچگاه به رقابت های انتخابی پای بند نبود و شاید همین موضوع باعث 
شد تا هم اکنون بعد از ناکامی در جهانی صربستان، هیچ همراه و حامی 

در لحظات سخت شکست نداشته باشد.
ترکیب تیمی که او در بلگراد به میدان فرستاد به جز نماینده سنگین وزن، 
نتیجه انتصاب و تصمیمات شخصی اش بود که در نهایت شکست های 
متوالی فرنگی کاران را به همراه داشت. تیمی بی رمق و بی روحیه که رنگ 
و بویی از نشاط و انگیزه در آن دیده نمی شد و دوباره با همان نسخه سنتی 

و همیشگی محمد بنا و همکارانش وارد میدان شد.
در این مسابقات نه خبری از تاکتیک و نقشه مبارزه با حریفان بود و نه 
کچینگ کارساز و سرنوشت ساز. ما از همان روز نخست شاهد رفت و آمد 
ناامیدکننده فرنگی کاران به روی تشــک بودیم که اکثر آنها یکی پس از 
دیگری به روی تشک آمدند و در نهایت با چهره ای مغموم و بدنی خسته تر 
از قبل به پشت صحنه بازگشــتند.محمد بنا مدت ها به عنوان سرمربی 
در اندیشه ثبت قهرمانی جهان بود تا تنها عنوان قهرمانی تیم ملی کشتی 

فرنگی در سال 2014 با سرمربیگری احد پازاج را کمرنگ کند، اما با ناکامی 
در صربستان دوباره همان سرمربی شد که هیچگاه جام قهرمانی جهان را 
باالی سر نبرده و فرصت طالیی ثبت این موفقیت در صربستان را مفت از 
دست داده است.به هر حال با توجه به تجربیات قبلی از رفتار آقای خاص 
که میانه خوبی با شنیدن انتقاد ندارد این بار هم باید منتظر از دسترس 
خارج شدن محمد بنا به محض ورود به ایران باشیم. اما این بار وضعیت 
فرق می کند و خیلی از اهالی کشــتی موافق با رفتن او هستند، به ویژه 
متولیان فدراسیون کشتی که از هیچ حمایتی از این تیم دریغ نکردند و 

حاال باید پاسخگوی نتایج ضعیف بنا و تیمش باشند.
به هر حال متولیان فدراسیون که در روند بلندمدت آماده سازی تیم کشتی 
فرنگی بهترین امکانات را در خانه کشتی برای شاگردان محمد بنا فراهم 
کردند، هنوز واکنشی به ناکامی در جهانی نشان ندادند. شاید هم در انتظار 
نتایج آزادکاران در رقابت های جهانی هستند تا درخشش شاگردان پژمان 
درستکار در بلگراد، بخش کوچکی از ناکامی محمد بنا به فراموشی بسپارد.
آنچه مسلم است شکست بنا و همکارانش در بلگراد می تواند نقطه پایان او 
در عرصه سرمربیگری تیم ملی باشد که بر خالف موارد قبلی، اکثر اهالی 

و متولیان کشتی هم منتظر آن هستند.
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با دستور وزیر کشور انجام شد؛

اعزام 6 نیروی آتش نشانی اصفهان به مرز چذابه
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان گفت: با دستور وزیر کشور دو 
دستگاه اطفاییه همراه با شش نفر از نیروهای این سازمان به مرز چذابه اعزام شدند تا پوشش ایمنی 
مواکب و زائران حسینی که در حال برگشت از این مرز هستند را بر عهده بگیرند.آتشپاد دوم ابراهیم 
مطلبی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: همزمان با برپایی مراسم اربعین حسینی در کشور عراق 
و حضور زائران در این مراسم ۲۲ نفر از ماموران آتش نشانی اصفهان به فرماندهی آتشپاد دوم عبدا... 
ایوبی، معاون سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان برای خدمت رسانی به زائران 
اباعبد ا... الحسین )ع( به کربالی معلی اعزام شدند.وی ادامه داد: همچنین شهرداری اصفهان سه 
دستگاه اطفاییه نیمه سنگین را همراه ماموران آتش نشانی برای پوشش ایمنی زائران اربعین اعزام کرد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با بیان اینکه یک دستگاه تانکر آب 
۱۲ هزار لیتری جهت آبرسانی به زائران اربعین ارسال شده است، تصریح کرد: یک دستگاه خودروی 
پرس زباله کش شش تنی جهت جمع آوری زباله، یک دستگاه کامیون ۱۰ تنی، ۴۰ دستگاه اتوبوس 
جهت انتقال زائران به مرز، دو دستگاه اتوبوس سیار تعمیرات، کولر آبی، کف کش، یخچال، تانکر آب 

شرب، کلمن آب، پالستیک زباله، ماسک و مواد ضدعفونی به کربال ارسال شده است.
 

گلستان شهدا؛ میزبان اجتماع اربعینی اصفهانی ها
مراسم ســوگواری اربعین حسینی با پیاده روی اصفهانی ها از سه مســیر به سمت گلستان شهدا 
برگزار می شود.رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اصفهان گفت: هیئت های مذهبی 
و عزاداران حسینی در اربعین حسینی از مساجد و حسینیه ها به صورت جمعی و خانوادگی به سمت 
گلستان شهدای اصفهان حرکت می کنند.محمد علی احمدی افزود: بیش از ۱۰۰ موکب فرهنگی و 
پذیرایی در مسیر های چهارراه نورباران، میدان بزرگمهر، میدان فیض، میدان آزادی، خیابان سعادت 

آباد و گلستان شهدا در این مسیر ها دایر خواهد شد.
 

متروی اصفهان روز اربعین فعال است
روابط عمومی و امور بین الملل شرکت متروی منطقه اصفهان اعالم کرد: این شرکت به منظور خدمات رسانی 
به شرکت کنندگان در آیین پیاده روی اربعین حسینی، روز شنبه بیست وششم شهریورماه سرویس دهی 
می کند.طبق اعالم روابط عمومی و امور بین الملل شرکت متروی منطقه اصفهان، به منظور خدمت رسانی 
ویژه به زائران پیاده روی نمادین اربعین در روز شنبه بیست وششم شهریورماه همزمان با اربعین امام حسین 
)ع(، متروی اصفهان خدمت رسانی می کند.متروی اصفهان در روز اربعین رایگان نیست و شهروندانی که در 
راهپیمایی اربعین اصفهان شرکت می کنند می توانند از تمام ایستگاه های خط یک متروی این کالن شهر، 
روز شنبه از ساعت ۹ تا ۱۵ استفاده کنند.شرکت متروی منطقه اصفهان طبق روال روز های گذشته آماده ارائه 
خدمات حداکثری به عزاداران و شرکت کنندگان در مراسم دلدادگان و جاماندگان اربعین حسینی در اصفهان 
است و ایستگاه هایی که در مسیر این مراسم قرار دارد، به ویژه ایستگاه های مفتح، تختی، امام حسین )ع( و 
میدان آزادی آماده ارائه خدمات حداکثری به عزاداران و شهروندان در این روز است.خط یک متروی اصفهان 

روز جمعه طبق روال روز های جمعه و روز اربعین به طور ویژه در تمام ایستگاه ها خدمات رسانی خواهد کرد.
 

اجرای نمایش شهادت خوانی قدمشاد در اصفهان
مدیر روابط عمومی حوزه هنری استان اصفهان از برگزاری نمایش شهادت خوانی قدمشاد »مطرب 
در طهران« در سالن تماشا خانه ماه خبر داد.نصر گفت: نمایش شهادت خوانی قدمشاد »مطرب در 
طهران« که تجربه ای از هنرجویان هنرستان سوره با حمایت حوزه هنری اصفهان است به دراماتورژ 

و کارگردانی ستاره حسینی و نویسندگی محمد رحمانیان در سالن تماشا خانه ماه برگزار می شود.

با مسئولان

 در جلسه »ستاد مهر«
  منطقه 8 شهرداری اصفهان

 چه گذشت؟
مدیر منطقه هشت شــهرداری اصفهان با تشریح 
موارد بررسی شده در جلسه ستاد مهر این منطقه که 
با حضور نمایندگان پلیس راهور و آموزش وپرورش 
ناحیه پنج برگزار شد، گفت: برای ارائه خدمات بهینه 
به شهروندان، باید برنامه ریزی دقیق داشته باشیم.

علی باقری اظهار کرد: جلســه ســتاد مهر منطقه 
هشــت بــا حضــور نماینــدگان پلیس راهــور و 
آموزش وپرورش ناحیه پنج اصفهان برگزار و تبادل 
نظر بین پلیس راهور و آموزش وپرورش و شهرداری 

منطقه هشت انجام شد.
وی افزود: در این جلســه تاکید شــد کــه با توجه 
به حجم باالی تردد در نخســتین روزهای ســال 
تحصیلی، باید مســیرهای تردد شهروندان هموار 

باشد تا شهروندان با مشکل مواجه نباشند.
مدیر منطقه هشــت شــهرداری اصفهــان با بیان 
اینکه امســال پس از گذشت دو ســال از مجازی 
بودن آموزش دروس، مدارس کار خود را به صورت 
حضوری آغاز می کنند، خاطرنشان کرد: با توجه به 
اینکه منطقه هشت، بزرگ ترین منطقه بین مناطق 
پانزده گانــه از نظر تراکم جمعیت اســت، می طلبد 
برای ارائه خدمات بهینه به شهروندان، برنامه ریزی 
دقیق داشته باشــیم.وی تصریح کرد: این منطقه 
دارای تعداد زیادی مدارس در مقاطع مختلف است 
که از شــهروندان درخواســت می کنیم در روزهای 
آغازین سال تحصیلی، همکاری الزم را با مدیریت 
شــهری داشــته باشــند تا بتوانیم بدون دغدغه و 

مشکل این ایام را سپری کنیم.

 اندیشیدن به شهر، دغدغه معماران برای طراحی
 شهری است

اندیشیدن به شهر جزئی از دغدغه معماران برای طراحی شــهری تلقی می شود و تفکر و ارتباط 
معنادار آن با شهر خیلی روشن است.

به گزارش اداره ارتباطات سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان، مژگان ابراهیمی 
عضو شــورای تخصصی معماری موزه گرمابه حمــام علیقلی آقا در دومین نشســت معماری با 
موضوع »چقدر در طراحی معماری شهری به شهر اندیشــیده ایم« با بیان اینکه معماری یکی از 
موضوعات مهم در شهرسازی است، گفت: معماران باید از خود بپرسند که آیا با توجه به شرایط و 
قوانین موجود در شهرســازی و پروژه های معماری، اقدام مناسبی را در جهت شهر و شهروندان 

انجام داده اند.
وی با اشاره به معماری بناهای قدیمی، افزود: در گذشــته برای معماری توجه ویژه به همسایه 
و حتی خیابان و کوچه هم بود مثال در کوچه ها مقداری از فضای خانه عقب نشــینی می کردند تا 
فضایی برای استراحت سالمندان باشــد، اما در حال حاضر هیچ کدام از معماران حاضر به انجام 

چنین کاری نیستند و حتی این کار را به نوعی هدررفت زمین و پروژه تلقی می کنند.
در ادامه محمد شماعی زاده، متخصص معماری با بیان اینکه ارتباط معماری تنها با شهر خالصه 
نمی شود، اظهارداشت: معماری با تمام حوزه های اجتماعی، زیست محیطی، فرهنگی و سیاسی 

مرتبط بوده و به عبارتی وابسته به تمام این موضوعات است.
وی با بیان این سوال که چقدر در طراحی معماری شهری به شهر اندیشیده ایم، گفت: این سوال 
جزئی از دغدغه معماران برای طراحی شهری تلقی می شــود و تفکر و ارتباط معنادار آن با شهر 

خیلی روشن است.
وی با اشاره به رویکردهای مختلف معماری شــهری، بیان داشت: در پروژه ها سعی می شود تا 

ارتباط آن با شهر یک ارتباط بصری باشد.
وی با بیان این سوال که ما معماران چقدر در قبال اندیشیدن به شهر و ادای حقوق شهر، احساس 
مسئولیت در مواجهه با شهر و پاســخگو بودن نسبت به شهر حق داریم، ادامه داد: این مسئولیت 

یک کاری دو طرفه بین معمار و شهر و شهروندان است.
این معمار گفت: همان طور که از یک معمــار انتظار می رود که در طراحــی و اجرای پروژه های 
معماری خود غیر از حق مالک، مصالح شهر و شــهروندان را در نظر بگیرد در مقابل نیز انتظار می 

رود شهر نسبت به رعایت حقوق معمار تالش کنند. 
شماعی زاده حق آموزش مطلوب در دانشــگاه ها و دفاتر معماری،  رقابت سالم،  نقد تخصصی، 
ارائه نظر در امور شهر، داشتن قوانین قابل اعتنا و منسجم شهرسازی و حق ارایه فعالیت خالقانه 

به دور از تفکر غالب را از حقوق معماران دانست.
وی با انتقاد از قوانین و محدودیت های دســت و پاگیر که برای معماران وجود دارد، خاطرنشان 
کرد: دغدغه ما این است که با این شرایط و قوانین و با محدودیتی که داریم چقدر می توانیم کار 

کنیم و چقدر می توانیم به طراحی بیندیشیم و آن را به فضای شهری بیاوریم.
این معمار ادامه داد: ما در معماری با مردم ســروکار داریم، مردم از ما انتظاراتی دارند در حالی 
که یکســری قوانین در هر کشــور با هر نوع فرهنگی وجود دارد، اتفاقی که می افتد این است که 
کارفرمای خصوصی دوســت دارد حداکثر بهره را ببرد در حالی که جامعه باید به سمتی برود که 

کارفرما را متقاعد کند که از منافع صد درصدی خود چشم پوشی کند.
وی بهترین کارفرمایان را کارفرمایان متوسط عنوان کرد و افزود: کارفرمایان متوسط سواد و درآمد 
خوبی دارند و هم می خواهند که کاری متفاوت برای آنان ارائه شود بنابراین بهترین گزینه هستند.

شــماعی زاده با بیان اینکه معماری مانند یک کالف به هم پیوسته است که عواملی مانند قوانین 
شهرسازی، نظر کارفرمایان، بودجه و اعتبار پروژه و بســیاری از موضوعات اجتماعی و فرهنگی 
در آن دخیل است، خاطرنشان کرد: نقص در هر کدام از این موارد موجب گره های بیشتر در این 

کالف خواهد شد.

خبر  روزگزارش

معاون حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری:

نرم افزار هوشمند حمل و 
نقل همگانی در اصفهان 

قابل استفاده است
معاون حمــل و نقــل و ترافیک شــهرداری 
گفت: شهروندان می توانند با نصب نرم افزار 
هوشمند حمل و نقل همگانی از زمان ورود و 
خروج اتوبوس به ایســتگاه ها اطالع داشته 
باشند.حســین حق شــناس اظهار کرد: نرم 
افزار هوشمند حمل و نقل همگانی بر اساس 
موقعیت یابی که بــر روی تمام اتوبوس های 
سطح شهر نصب شده کار می کند و موقعیت 
اتوبوس ها به مرکز مانیتورینگ ارسال می شود 
و شــهروندان می توانند زمــان ورود و خروج 
اتوبوس به ایســتگاه ها را بررســی کنند.وی 
افزود: این نرم افــزار با عنوان Esro اســت 
و شــهروندان می تواننــد این نرم افــزار را در 
صفحه myesfahan.ir کــه درگاه خدمات 
شهر های اصفهان اســت، بارگیری و بر روی 
تلفن همراه خود نصب کننــد. معاون حمل و 
نقل و ترافیک شهرداری اصفهان خاطرنشان 
کرد: بر اســاس موقعیتی که شهروند در شهر 
دارد نزدیک ترین ایستگاه حمل و نقل عمومی، 
بر اساس ایستگاه و مقصد کرایه و زمان رسیدن 
اتوبوس به ایستگاه ها نمایش داده می شود.

وی بیان کرد: با توجه بــه خدماتی که این نرم 
افزار مانند زمــان ورود و خــروج اتوبوس به 
ایستگاه ها اطالع رسانی می کند، شهروندان 
می توانند بر اساس زمانی که ارائه می شود برای 
استقرار در ایســتگاه برنامه ریزی کنند البته 
این برنامه همچنان خطا در حد دو دقیقه ای 
دارد.حق شناس تصریح کرد: اطالع از حضور 
اتوبوس فاصله ایســتا ســامانه گزارش تهیه 
شکالت اتوبوسرانی و خطوط ســامانه ۱۳۷ 
از جمله خدماتی اســت که این نــرم افزار به 
شهروندان ارائه می کند البته همچنان برخی 
از قسمت های این نرم افزار مانند پرداخت از 
طریق همین برنامه غیر قابل استفاده است و 
در مرحله انجام کار های بانکی قرار دارد.معاون 
حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: 
این برنامه در آینده به مترو نیز متصل می شود.

عکس خبر   

حسین کارگر، مدیر 
منطقه پنج شهرداری 

اصفهان  شد
طی حکمی از ســوی شهردار اصفهان 
حسین کارگر به عنوان  مدیر منطقه پنج 
شهرداری اصفهان  منصوب شد. کارگر از 
مدیران باسابقه  و  متخصص شهرداری 
اصفهان اســت که  ســابقه شهرداری 
مناطق چهارده و سه شهرداری اصفهان 

را نیز در کارنامه دارد.

رییس ستاد اربعین شهرداری اصفهان خبرداد:

افزایش 2 برابری آبرسانی به موکب های شهر کربال
رییس ستاد اربعین شهرداری اصفهان از افزایش ۲ برابری آبرسانی به موکب های شهر کربالی معلی به دلیل گرمای زیاد هوا خبر داد.سیدمهدی عسگری 
گفت: خادمان ستاد اربعین شهرداری اصفهان طی روز های بیســت ودوم و بیست وسوم شــهریورماه خدمات مختلفی را در راستای خدمت رسانی به زوار 
حضرت اباعبدا... الحسین )ع( در شهر کربال ارائه دادند.وی افزود: با توجه به افزایش دمای هوا در شهر کربال که به ۵۰ درجه سانتی گراد نزدیک شده است، 
درخواست موکب داران برای آبرسانی دو برابر شده و ستاد شهرداری اصفهان در روز های بیســت ودوم و بیست وسوم شهریورماه حدود ۱۵۰ هزار لیتر آب در 
میان موکب ها تقسیم کرد.رییس ســتاد اربعین شهرداری اصفهان پاکســازی و نظافت محوطه اطراف موکب ها و توزیع کیسه های زباله را از دیگر اقدامات 
این ستاد در این ایام دانست و اظهار کرد: در روز بیست ودوم شهریورماه پنج سرویس و در روز بیست وسوم شهریورماه هفت سرویس زباله توسط خادمان 
شهرداری جمع آوری و منتقل شــد.وی ادامه داد: جاروزنی مســیر های منتهی به بین الحرمین، نهر بوبیات، نهر علقمه، شارع الشهدا، احمد الولی و خیابان 
صدره و همچنین جاروزنی مسیر منتهی به مقام صاحب الزمان )عج(، تل زینبیه و شارع العباس )ع( نیز در این روز ها انجام شده است.عسگری ادامه داد: 

آموزش و اطالع رسانی به مسئوالن هیئت ها از دیگر اقدامات ستاد اربعین شهرداری اصفهان در شهر کربال بوده است.

مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان گفت: چهار 
نفر از فوت شــدگان حادثــه انفجار ون در کشــور 
عراق اصفهانی بودند.علیرضــا صادقی در گفت وگو 
با خبرنــگار مهر با بیــان اینکه ثبت نام در ســامانه 
ســماح برای اعزام بــه راهپیمایی عظیــم اربعین 
همچنان ادامه دارد، اظهار داشت: تاکنون از استان 
اصفهان ۲۹۲ هزار نفر برای این امر ثبت نام کرده اند.

وی با بیان اینکه بیشــترین ثبت نــام کنندگان از 
شهرســتان های اصفهان، خمینی شهر و نجف آباد 
بودند، ابراز داشت: باید توجه داشت که از این ثبت 
نام کنندگان تاکنون ۲۴۲ هزار نفر سفر خود را قطعی 
کرده اند. وی با بیان اینکه ۲۱۴ هزار و ۳۹ نفر از زائران 
کربال از اصفهــان مرز مهران را بــرای تردد انتخاب 
کرده اند، اضافه کرد: ۲۴ هزار و ۸۰۹ نفر مرز شلمچه، 
۲۶۶ هزار و ۴۴۴ نفر مرز چذابه و ۹ هزار و ۳۵ نفر نیز 

مرز خسروی را انتخاب کردند.
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: ۵ هزار 
و ۱۳۴ نفر نیز مرز هوایی برای ســفر به کربال در این 

ایام برگزیده اند.
وی ادامه داد: از بین ثبت نام کنندگان برای ســفر 
اربعین از اصفهان ۱۲۲ هزار و ۱۲۳ نفر زن و ۱۷۰ هزار 

و ۴۷ نفر مرد بوده اند.
صادقــی در خصــوص تعــداد فوتی هــای زائران 
اصفهانی در حوادث عراق گفت: متاسفانه تاکنون ۵ 
نفر از استان اصفهان در این راه جان خود را از دست 
داده اند که یــک نفر اهل اردســتان و چهار نفر اهل 
اصفهان بوده اند. وی تصریح کــرد: چهار نفر فوتی 
از شــهر اصفهان در حادثه انفجار ون جان خود را از 

دست داده اند.

مدیرکل حج و زیارت استان:

4 نفر از فوت شدگان حادثه انفجار ون در عراق، اصفهانی بودند

 در آستانه اربعین حسینی؛ اصفهان رنگ و بوی عزا به خود گرفت

شهر شهیدان، چله نشین عزای ارباب

معاون برنامه ریزی اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری اصفهان از 
نصب ۲۴۰ تابلوی تبلیغاتی با محوریت اربعین حسینی در مناطق پانزده گانه 
شهر خبر داد و گفت: در این تبلیغات، تصاویری از حضور اقشار مختلف مردم از 
جمله سالمندان، جوانان، کودکان و معلوالن در راهپیمایی عظیم کربال نمایش 
داده شده است.محمدحســن مردانی اظهار کرد: در آستانه اربعین حسینی 
که مصادف با روز شنبه بیست وششم شهریورماه است، شور حسینی در شهر 
اصفهان به راه افتاده و شهروندان و هیئت های مذهبی نسبت به برگزاری مراسم 
عزاداری این امام همام اقدام کرده اند.وی افزود: از مهم ترین برنامه ها در این 
ایام، مراسم پیاده روی روز اربعین است که به همت جبهه فرهنگی انقالب و 
مجموعه ها و هیئت های فرهنگی و مذهبی از ساعات ابتدایی صبح در مناطق 
مختلف شهر آغاز می شود و شرکت کنندگان در این مراسم از مناطق و محالت 
مختلف شهر به سوی گلستان شهدا رهسپار می شوند و در این مکان عرفانی 
به عزاداری می پردازند.معاون برنامه ریزی اداره کل ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه شهرداری خود را در این حرکت عظیم مردمی 
شریک و همراه می داند، تصریح کرد: اداره تبلیغات شهرداری نسبت به طراحی 
و نصب ۲۴۰ تابلوی تبلیغاتی شامل بیلبورد و لمپوست با محوریت اطالع رسانی 

و ترغیب شهروندان به شرکت در این پیاده روی پرشور در شهر اصفهان اقدام 
کرده است.وی ادامه داد: در این تبلیغات، تصاویری از حضور اقشار مختلف 
مردم از جمله ســالمندان، جوانان، کودکان و معلــوالن در راهپیمایی عظیم 
کربال نمایش داده شده اســت که به طور ضمنی بر این مفهوم تاکید دارد که 
روز اربعین شعبه ای از راهپیمایی عظیم اربعین در تمام شهرهای ایران به ویژه 
اصفهان برپا خواهد شد.مردانی تاکید کرد: در این تبلیغات از یکی از بیت های 
شاخص شاعران آیینی اصفهان استفاده شده است و عبارت »عشق، عشق، 
عشق، عشق…، این صدای پای زائران اربعینی است« روی تابلوهای تبلیغاتی 
نقش بسته است.وی از اعزام یک تیم خبری به کربالی معلی خبر داد و گفت: 
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری اصفهان به منظور اطالع رسانی 
دقیق و به موقع از اقدامات و فعالیت های ستاد اربعین شهرداری که این روزها 
در کربال مشــغول به خدمت رسانی به زائران اســت، یک تیم خبری به کربال 
اعزام کرد که امیدواریم این اقدام منجر به اطالع رسانی گوشه ای از زحمات و 
خدمات خادمان ستاد اربعین شهرداری شود که به رغم گرمای شدید هوا در 
کربال )نزدیک به ۵۰ درجه سانتی گراد( در دو شیفت کاری به اقداماتی همچون 

نظافت و رفت وروب، آبرسانی و آموزش به موکب داران مشغول هستند.
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چاپخانه: نشر فرهنگ           آدرس: اهواز. شهرک صنعتی شماره 4. چاپخانه نشر فرهنگ

رییس امور جذب و پذیرش شــهرک علمی و تحقیقاتــی اصفهان فرآیند 
پذیرش شرکت ها در این شهرک را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، لیال خدابنده، 
رییس امور جذب و پذیرش شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، درباره روند 
پذیرش در شهرک اظهار کرد: این فرآیند در سه مقطع رشد مقدماتی، رشد 
و پارک علم و فناوری انجام می شود که شــرایط ورود به هر کدام متفاوت 

است.
وی افزود: برای ورود به مرکز رشد باید ایده نو، فناورانه و قابل تجاری سازی 
به همراه یــک تیم دو نفره متخصــص به صورت تمام وقت وجود داشــته 
باشد. در این مرحله باید طرح توجیهی کسب وکار تدوین شده و یک مشاور 
متخصص در کنار تیم باشد. همچنین الزم است شرکت ثبت شده ای با کمتر 
از 3 سال سابقه وجود داشته باشد. در صورت پذیرش در این مرحله، شرکت 

3 تا 5 سال فرصت دارد تا به مرحله ورود به پارک علم و فناوری برسد.
رییس امور جذب و پذیرش شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: در 
صورتی که در یکی از شــرایط رشد ضعف وجود داشته باشــد، تیم باید وارد 
مرحله رشد مقدماتی شود. در این مرحله تیم می تواند از یک نفر به صورت 
تمام وقت به همراه دو نفر به صورت پاره وقت و یک مشــاور تشکیل شده 
باشد. در صورت پذیرش در این مرحله، 6 ماه به تیم زمان داده می شود که 
به استانداردهای پذیرش در مرحله رشد دست یابد.خدابنده اضافه کرد: در 
مرحله پذیرش در پارک علم و فناوری، باید شــرکت ثبت شده با حداقل 3 
سال سابقه و تجربه تجاری سازی فعالیت های فناورانه وجود داشته باشد 
که فروش سال گذشته آن معادل ســقف معامالت متوسط )یک میلیارد 
تومان برای ســال 1401( باشد. این شــرکت باید حداقل از وجود 6 نیروی 
متخصص بیمه شــده به صورت هم زمان بهره ببرد. وی خاطرنشــان کرد: 
الزامی به گذراندن یک مرحله برای ورود بــه مرحله دیگر وجود ندارد. برای 
مثال ممکن است یک شرکت در مرکز رشد شهرک، شرکت نکرده باشد اما 
شرایط ورود به پارک علم و فناوری را داشته باشــد و بنابراین به پارک وارد 

شود. البته باید توجه داشت شرکت هایی که از ابتدا در شهرک مستقر باشند، 
می توانند از مزیت تســهیل در شــرایط ابتدایی بهره مند شوند.رییس امور 
جذب و پذیرش شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: در سال جاری با 
تاســیس پارک تخصصی فناوری های فرهنگی، نرم و صنایع خالق، زمینه 
برای جذب شــرکت های فناور در حوزه مدیریت و علوم انسانی در شهرک 
فراهم شده و شرکت هایی که دستاوردهای نوآورانه ای در این زمینه دارند، 
می توانند برای پذیرش اقدام کنند. همچنین شتاب دهنده ها نیز از امسال 
در شهرک پذیرش می شوند.خدابنده با بیان اینکه پذیرش در مرحله پارک به 
سه حالت انجام می شود، اظهار کرد: اجاره فضای کار، خرید زمین و ساخت 
محل کار و عضویت به صورت غیر مستقر در پارک سه حالت پذیرش شرکت 
در پارک را تشکیل می دهد. البته باید توجه داشت اختصاص زمین به شرکت 
پس از ارزیابی یک ساله شهرک از شرکت انجام می شود. به عالوه شرکتی 
که در شهرک مســتقر نباشــد نمی تواند از مزایای مجوز فناوری و معافیت 
مالیاتی استفاده کند.وی تصریح کرد: عالوه بر موارد فوق، تنها شرکت هایی 
می توانند از امکان عضویت غیرمستقر در پارک های علم و فناوری استفاده 
کنند که حداقل 2 یا 3 سال سابقه حضور در یک پارک یا مرکز رشد داشته و یا 
دانش بنیان باشند. به عالوه شرکت هایی که در شهرستان هایی بدون پارک 
یا مرکز رشد حضور داشته باشند نیز می توانند از این ظرفیت استفاده کنند.

رییس امور جذب و پذیرش شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان درباره فرآیند 
پذیرش نیز گفت: در ابتدا شــرکت به ما مراجعه می کنــد و پس از تعیین 
سطح، فرآیند درخواست پذیرش در شــهرک علمی و تحقیقاتی به صورت 
تمام الکترونیکی و از طریق سامانه »همدار« آغاز می شود. پس از ثبت نام 
اولیه و تکمیل مدارک، جلسه مصاحبه با حضور داوران عمومی و تخصصی 
برای شرکت برگزار و بعد از ارائه نظر داوری، درباره پذیرش یا عدم پذیرش 
شرکت در شــورای پذیرش تصمیم گیری می شود.وی گفت: اگر شرکتی به 
نحوه پذیرش اعتراض داشته باشــد، می تواند ظرف مدت 15 روز به صورت 

کتبی اعتراض خود را اعالم کند. 

رییس امور جذب و پذیرش شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مطرح کرد:

ورود به شهرک با ایده نو و فناورانه

در نشست مشترک شرکت گاز استان با شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
ضمن اشاره به زیان چند میلیارد دالری صنعت نفت و گاز از خوردگی خطوط 
انتقال، بر توانایی شــرکت های دانش بنیان در نقش آفرینی برای حل این 
موضوع تاکید شد.نشســت مشترک شرکت گاز اســتان اصفهان با شهرک 
علمــی و تحقیقاتی اصفهــان با هدف توســعه فناوری هــای نوین، تحقق 
فن آفرینی و رفع موانع موجود، فرآیند تبدیل ایده به محصول و تجاری سازی 
آن در راستای تحقق شعار ســال به منظور مصرف بهینه انرژی به ویژه گاز   و 
توسعه انرژی های تجدیدپذیر برگزار شد.در این نشست ابوالقاسم عسکری، 
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان، اظهار کرد: عملیات گازرســانی به 
حدود 2 میلیــون و 400 هزار واحد مصرف کننده در اســتان از طریق 3 هزار 
ایستگاه تقلیل فشــار و حفاظت از زنگ انجام می شود. در این مرحله برای 
تعمیرات اساسی، نگهداری و فناوری جدید به کمک شرکت های دانش بنیان 
نیازمندیم.وی خاطرنشان کرد: در سال جاری که به نام »تولید، دانش بنیان 
و اشــتغال آفرین« نام گذاری شــده، افتخار ما همکاری با شــرکت های 

دانش بنیان است.

  دانش بنیان ها در جلوگیری از اتالف گاز، نقش  آفرینی کنند
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان با اشــاره به هدررفت و اتالف قابل 
توجه انرژی در بخش های نیروگاهی و خانگی گفت: در اینجا شــرکت های 
دانش  بنیان می توانند نقش مهمی داشته باشند و از هدررفت گاز جلوگیری 
کنند.عســکری تصریح کرد: نیمی از 40 هــزار کیلومتر شــبکه موجود در 
اســتان، فوالدی اســت که میل زیادی به خوردگی دارد. تاکنون میلیارد ها 
دالر خسارت به کشور از منظر خوردگی خطوط نفت و گاز وارد شده است که 
وجود شــرکت های دانش بنیان در این مرحله می تواند بسیار موثر باشد. به 
عالوه شــرکت های دانش بنیان می توانند در حوزه نشت یابی و فرونشست 

نیز کمک کنند.

  سرمایه گذاری در تولید علم، موفقیت های بزرگ به همراه دارد
قاســم مصلحی، رییس شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهــان، نیز در این 
نشســت با اشــاره به لزوم برنامه ریزی برای تولید علم و فناوری به منظور 
پیشرفت، اظهار کرد: با سرمایه گذاری در این حوزه می توانیم به موفقیت های 
بزرگی دست یابیم. باید فعالیت هایی انجام دهیم که رسوب فناوری ایجاد 

کنیم.وی افزود: امروز ما به وجود فناوری های صنعت ساز در شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان افتخار می کنیــم. این موارد در ایجاد اقتصاد مقاومتی 
نقش مثبتی دارند. اقتصــاد مقاومتی یعنی اقتصادی کــه در صورت بروز 
یک واقعه، تاب آوری باالیی داشته باشد.رییس شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان گفت: اگر پیش تر فقط نخبگان دانشــگاهی ما به خارج مهاجرت 
می کردند االن این مسئله به شــرکت ها رسیده است. خوشبختانه امروز در 
کشور مشکلی از نظر قوانین حمایت کننده شرکت های دانش بنیان نداریم 
که این می تواند در جلوگیری از روند مهاجرت موثر واقع شــود.مصلحی با 
بیان اینکه شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان واسط بین دانشگاه، صنعت و 
بازار کار است، اظهار کرد: ظرفیت همکاری میان شرکت گاز و شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان بسیار باالست و میزان تعامل فعلی باید افزایش یابد.در 
پایان ضمن پیشنهاد تاسیس دفتر همکاری مشترک، تفاهم نامه همکاری 
میان شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و شرکت گاز اســتان اصفهان به 

امضا رسید.

رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان سمیرم:

طرح تفصیلی سمیرم در دست تهیه است
در نشست مشترک شرکت گاز با شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مطرح شد؛

جلوگیری دانش بنیان ها از خسارت میلیاردی صنعت گاز

رییس اداره راه و شهرســازی شهرستان ســمیرم با اشــاره به اینکه طرح 
تفصیلی شهر سمیرم در دست تهیه است، گفت: شهرهای سمیرم، حنا، کمه 
و ونک دارای طرح جامع مصوب هستند.حســین منصورزاده در خصوص 
وضعیت طرح های توسعه شهری این شهرســتان با بیان اینکه شهرستان 
سمیرم دارای شش شهر است، اظهار داشــت: در حال حاضر شهر سمیرم 
دارای طرح جامع مصوب سال 13۹8 بوده و طرح تفصیلی آن نیز در دست 
تهیه است.وی با اشاره به اینکه شهرهای بیده و فتح آباد از شهرهای جدید 
این شهرستان هستند، افزود: برای شهر بیده، نقشه پایه تهیه و تصویب شده 
و طرح هادی آن در حال تهیه است و نقشــه پایه شهر فتح آباد نیز در دست 
تهیه بوده همچنین شــهرهای حنا، کمه و ونــک دارای طرح جامع مصوب 
هستند.  رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان سمیرم بیان داشت: در این 
شهرســتان بیش از چهار هزار و 200 نفر متقاضی طرح نهضت ملی مسکن 
بودند که با بررسی های به عمل آمده بیش از یک هزار و 600 نفر حائز شرایط 
فعال )در انتظار بررســی تا تخصیص پروژه( هســتند.  وی اضافه کرد: در 
راستای تامین زمین برای اجرای این طرح، در شهر سمیرم تغییر نمایندگی 

زمینی به مســاحت 1.6 هکتار )اراضی مازاد جهاد کشــاورزی - انبار جهاد 
کشاورزی( و در شهر بیده زمینی به مساحت 1.5 هکتار از منابع طبیعی به نام 
سازمان ملی زمین و مسکن انجام شد.  منصورزاده ادامه داد: برای شهرهای 
ونک، کمه و حنا اراضی ملی درون محدوده جهــت تغییر نمایندگی درحال 
طی مراحل نهایی بوده و در شهر فتح آباد نیز زمینی به مساحت 4.6 هکتار 
به صورت موردی در خواست تغییر نمایندگی شده است.وی اذعان داشت: 
این اداره مطابق با سیاســت گذاری های معاونت امالک و حقوقی اداره کل 
راه و شهرســازی اســتان اصفهان و تالش و پیگیری های به عمل آمده در 
سال جاری 25 فقره سند مالکیت تک برگ اراضی ملی این شهرستان را در 
راستای تثبیت مالکیت دولت اخذ کرده است.  رییس اداره راه و شهرسازی 
شهرستان سمیرم با اشاره به اقدامات پیشگیرانه یگان حفاظت اراضی این 
شهرســتان در جلوگیری از تصرف دو هزار متر مربع از اراضی ملی گفت: در 
نتیجه اقدامات و تالش های به عمل آمده و طی اجرای حکم قطعی قضایی 
11 هکتار از اراضی ملی این شهرستان از ید غیرقانونی متجاوزان خارج، رفع 

تصرف و به بیت المال اعاده شد.  
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